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“Not like everybody else”–  

A qualitative study with a group of grownups with 
the diagnosis Asperger Syndrome 

Abstract 

Normal children acquire the necessary social habits without being consciously aware of this, 
they learn instinctively. (Author’s translation from Swedish to English) (Asperger & Frith, 1998, 
s. 21) 
 
This essay is about people who do not learn to socialize, the social habits, instinctively but 
through conscious learning. We have interviewed three adults with the diagnosis of Asperger 
syndrome with the aim to let them tell us about what it means to have a neuropsychiatric 
disability. We will briefly describe how the Asperger syndrome is described in the literature and 
what facilities are offered within the Swedish health care system. A diagnosis refer to a 
deviation from what is assumed to be the normal, therefore we will put forward theories 
concerning the norm of normality and normativity. We have tried through a theoretical 
discussion to deepen our understanding of identity formation and found the following 
arguments are reliable individual identity is shaped by three sub-aspects of identity; the identity 
of biological, psychological identity and social identity. Based on these theoretical arguments, a 
reasoning regarding how this affects what people with Asperger syndrome will and can tell us 
about when they talk about how they perceive their life before and after they have been 
diagnosed. Our intention is to critically discuss how identity formation is affected and how 
normality are handled and experienced by a group people with this diagnosis. 
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Sammanfattning 

Normala barn tillägnar sig nödvändiga sociala vanor utan att vara medvetet uppmärksamma 
på detta, de lär sig instinktivt. (Asperger & Frith, 1998, s. 21) 

Denna uppsats handlar om människor som inte lär sig sociala vanor instinktivt utan att säger sig 
att göra det genom medveten intellektuell inlärning. I den här uppsatsen har vi intervjuat tre 
vuxna med diagnosen Asperger syndrom för att kunna belysa vad det kan innebära att ha en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi kommer kortfattat att beskriva hur Asperger syndrom 
beskrivs i litteraturen och vilka hjälpmedel som erbjuds inom svensk sjukvård. En diagnos 
refererar till en avvikelse från vad som antas vara normalt och därför kommer vi att resonera 
kring det normala och normativitet. Varje individ skapar sig en identitet och i den här studien 
har vi utgått från förklaringar baserade på tre delaspekter; biologisk, psykologisk och social 
identitet. Vi har också sökt teoretiska resonemang för att fördjupa förståelsen kring 
identitetskapande. Med utgångspunkt i dessa teoretiska resonemang har vi resonerat kring hur 
detta kan påverka vad människor med Asperger syndrom berättar om när de talar om hur de 
upplever sitt liv före och efter att de har fått diagnosen. Vår avsikt är att kritiskt resonera kring 
hur identitetskapande påverkas och hur normalitet kan hanteras och upplevas av några 
människor med denna diagnos.   

Studien har resulterat i ett resonemang kring hur diagnosen kan förstås dels som en förutsättning 
för att få de hjälpmedel dessa människor behöver för att leva ett normalt liv, dels vad just 
normalitet innebär och hur detta kan förstås påverka dessa människor utifrån de tre normativa 
aspekterna för identitetskapande. Vi menar att det är viktigt att kritiskt förhålla sig till vad som 
betraktas som normalt. Vidare att det behövs en förståelse för vad denna normalitet innebär och 
upplevs som av människor som avviker eller inte uppfyller de normativa kraven i det samhälle 
som de lever i. 
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Förord 

Vi vill tacka handledarna från arbetsförmedlingen som gjorde studien möjlig; våra informanter 
för att de ville vara med att delta och dela med sig av sina personliga berättelser för vår studie. 
Vi vill tacka vår handledare Kristina Börebäck som har stöttat och hjälpt oss under studiens 
gång och våra familjer för att de har haft förståelse för all tid vi har ägnat oss åt att genomföra 
studien.  

Inledning 

I samhället ställs det höga krav på människans sociala kompetens och interaktion med andra 
individer. Det verkar som om människan blir värderad om hon eller han har dessa förmågor 
vilket kan utgöra svårigheter för de individer som inte har dessa enligt Attwood (2011). När 
förmågan av omgivningen anses brista och medvetet måste läras in riskerar människor att 
uppfattas och behandlas som annorlunda. Studien är viktig för att öka förståelsen kring 
Asperger syndrom och hur diagnosen inverkar på människors liv. 
 
Asperger syndrom är ingen sjukdom. Det är en diagnos som definieras som ett socialt 
funktionshinder baserat på normerna i samhället kring hur människor interagerar med varandra. 
Asperger syndrom refererar till ett normativt kliniskt och juridiskt resonemang kring handikapp 
och funktionshinder. Asperger syndrom är en diagnos inom autismspektrum och är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. (Attwood T. , 2011). Symptomen som beskriver 
avvikelser  kan vara svårigheter i social interaktion vilket kan leda till problem i skolan och i 
familje- och yrkesliv. Personer med Asperger syndrom kan ha formellt språk, tonlöst tal, 
begränsat kroppsspråk, stel motorik och specialintresse. Begåvningen är vanligen normal men 
kan också vara ojämn och symptomen kan skilja sig mellan könen. (Gillberg, 1997) År 2013 
kommer diagnosen Asperger att försvinna och gå under samma namn som 
autismspektrumtillstånd enligt Sveriges Radio (2011) och en artikel från Sydsvenskan (2011). 
De personer som redan har fått diagnosen kommer att få behålla den. 
 
”Normala barn tillägnar sig nödvändiga sociala vanor utan att vara medvetet uppmärksamma på 
detta, de lär sig instinktivt. Det är detta instinktiva förhållningssätt som är stört hos autistiska 
barn.” (Asperger & Frith, 1998, s. 21) Socialiseringsprocessen sker intellektuellt hos barn med 
Asperger syndrom vilket medför olika metoder för lärande och kunskapsinhämtning. (Gillberg, 
1997) 
 
Kennet Hall, en pojke på 10 år, har skrivit en bok om hur det är att leva med Asperger syndrom 
som fick oss att fundera på vad ordet normal egentligen betyder.  
”Jag tycker om att vara annorlunda. Jag är hellre annorlunda än normal. Jag är glad att jag har 
AS och jag är stolt över den jag är”. (Hall, 2003, s. 49) 
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För tjugo år sedan var det inte samma efterfrågan på att få en diagnos. Asperger syndrom är 
relativt ny diagnos som kom i början på 90-talet enligt Gillberg (1997). Lagen om stöd och 
service (LSS) och normalitetsprincipen medför att personer som får diagnosen Asperger 
syndrom får möjligheter till att uppnå goda livsvillkor. 
 
Det som betraktas som normalt är olika i olika sammanhang och vad som är normalt varierar 
över tid. Lagen om stöd och service (LSS) medför på sätt och vis en normativ grund för själva 
kategoriseringen (Svensson, 2007). Kategorier som ”onormal” kan först uppstå när det 
”normala” konstrueras enligt Meeuwisse (2007). 
 
Avsikten med studien är att öka förståelse och innebörden av hur det är att leva med Asperger 
syndrom. Diagnosen ger skäl att resonera pedagogiskt eftersom den innebär att det sociala inte 
kan hanteras som något ”självklart” eller ”naturligt” utan som något intellektuellt. Personer med 
Asperger syndrom har i regel en bristande förmåga i social interaktion och kommunikation 
vilket medför att de inte kan sätta sig in i hur andra tänker eller känner och därför heller inte 
förstår skämt eller sarkasm. I socialt umgänge med personer som har Asperger syndrom krävs 
att man är kort och koncist med det som måste sägas, de vill ha ”rak” information och pratar 
gärna om fakta. (Gillberg, 1997)  
 
Personer som inte har fått sin diagnos ställd under sina skolår har sämre chanser att få det stöd 
och den undervisningen som de skulle behöva. Detta kan i sin tur få negativa konsekvenser för 
deras välmående, självkänsla och utveckling. Personer med Asperger syndrom kan ha motoriska 
svårigheter. På grund av detta kan vissa skolämnen bli problematiska såsom exempelvis idrott. 
Det kan leda till utanförskap, mobbning och ovilja att delta. (Gillberg, 1997) Genom att ställa 
diagnos tidigt ökar chanserna för att en elev ska få tillgång till rätt resurser vilket kan påverka 
skolgångens villkor till det bättre. Att få en diagnos underlättar för personer med Asperger 
syndrom enligt Gerland (2003). 

Begreppsdefinition 

Vi har valt att använda oss av Christopher Gillbergs benämning Asperger syndrom eftersom det 
blir allt vanligare att de flesta syndrom presenteras utan s-genitiv internationellt. (Gillberg, 
1997) Vissa använder sig av benämningen Aspergers syndrom eller AS. Aspergers syndrom 
skriver Attwood (1998), Asperger syndrom förkortas till AS av Hall (2003). Vi kommer dock 
referera till respektive författare såsom de har valt att uttrycka sig. 
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Syfte  

Syftet med studien är att förstå innebörden av vuxna människors upplevelser genom deras 
berättelser om livet före och efter att de har fått diagnosen Asperger syndrom och att förstå 
diagnosens betydelse för identitetskapande bland dessa vuxna och upplevelsen av normalitet. 

Forskningsfrågor: 

 
• Hur upplever vuxna med diagnosen Asperger syndrom livet före och efter 

diagnostiseringen? 

• I vilken mån har diagnosen påverkat livsvillkoren för personer med Asperger syndrom? 

• Vilken betydelse har den sociala kontexten för personer med Asperger syndrom 
gällande identitetskapande och konstruerande av normalitet? 

Metod 

Utgångspunkten för den här studien är att låta personer med Asperger syndrom beskriva hur de 
upplever sin diagnos. Vi har valt en kvalitativ ansats och intervju som datainsamlingsmetod. 
Den kvalitativa ansatsen är relevant eftersom vi är intresserade av individens subjektiva 
upplevelse. Det kvalitativa relateras till innebörd, avsikt, mänskliga upplevelser, erfarenheter 
och handlingar enligt Starrin och Svensson (1994).  

Det vetenskapliga synsättet 

 
Det vetenskapliga synsättet utgår från en hermeneutisk ansats eftersom vår målsättning är att 
undersöka och lyfta fram intervjupersonernas egna åsikter och upplevelser.  
Det centrala för en hermeneutisk förståelse är tolkningen av en mening och de frågor som i detta 
syfte ställs till en text. Begreppen samtal och text är här grundläggande och uttolkarens 
förkunskap om textens ämne får stor vikt. (Kvale, 1997)  

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt relevant för intervjuforskning; 
för det första genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas 
och för det andra genom att klargöra den process där intervjutexterna ska tolkas, vilket återigen 
kan förstås som ett samtal med texten. (Kvale, 1997)  

Då vi har en hermeneutisk utgångspunkt har vi för avsikt att belysa, och vara öppna med denna 
förförståelsens inverkan på tolkningsprocessen. Enligt Kvale (1997) måste undersökaren börja 



5 
 

med att klarlägga sin förförståelse av helheten av sitt valda undersökningsområde.  Detta 
eftersom texters delar alltid tolkas utifrån förförståelsen av helheten. Efter att ha tolkat ett antal 
delar kan undersökaren revidera den preliminära tolkningen av helheten.  Den nya förståelsen 
kommer i sin tur påverka den fortsatta tolkningen av delarna. På det viset går det runt, och det är 
detta som kallas den hermeneutiska cirkeln. (Kvale, 1997)  

Intervjun som datainsamlingsteknik 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett 
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 
intresse. (Kvale, 1997 s. 9)  

Då intervjun genererar förståelse och fokuserar på det unika så bedömer vi att den är bäst 
lämpad för att kunna besvara våra forskningsfrågor. Intervjun som datainsamlingsteknik innebär 
att vi får ta del av informanternas berättelser vilket på så sätt kan leda till en djupare förståelse, 
om informanternas uppfattningar eller upplevelser av sina diagnoser. 

Att möta informanter kräver av oss intervjuare att se alla individer som olika med olika 
erfarenheter och därmed inte ha några förutfattade meningar om de som blir intervjuade 
(Johannessen & Tufte, 2003 (2002)). Till intervjuerna hade en intervjuguide förberetts med 
frågor, (bilaga 1). Det förekom följdfrågor då informanterna inte förstod frågan eller där svaret 
inte ansågs vara tillräckligt. Intervjuguiden användes som en grund att utgå från, men hur 
samtalet styrdes bestämde intervjupersonen, beroende på vad personen berättade och lade fokus 
på. Ibland var det svårt att få svar på vissa av frågorna då fick man prata om något annat för att 
det skulle kännas lättare att komma in på samma fråga senare igen. Detta sätt att genomföra en 
intervju på benämns som semistrukturerad intervju enligt Johannessen och Tufte (2003 (2002)). 
Färdiga frågor finns men strukturen är flexibel och intervjupersonen har själva möjlighet att 
utveckla egna idéer och tala fritt och utförligt kring de samtalsämnen som tas upp. Betoningen 
ligger på intervjupersonen som utvecklar sina synpunkter. 

Val av informanter 

För att kunna genomföra studien kontaktade vi en bekant som är handledare på 
arbetsförmedlingen för personer med Asperger syndrom. Tillsammans med andra handledare 
brukar han en dag i veckan träffa en grupp vuxna med Asperger syndrom för att prata eller gå på 
olika aktiviteter med.  

För att kunna utföra intervjuerna bokade vi ett möte med handledaren som i sin tur fick prata 
med gruppen om att vi skulle komma. Vi skickade våra intervjufrågor via e-post för att 
handledaren skulle kunna berätta lite om vad våra frågor skulle handla om, (bilaga 1). Detta 
tyckte vi var mycket viktigt för att informanterna inte skulle bli oroliga och att det möjligtvis 
skulle bli något lättare att få svar på frågorna. Förberedelsen anser vi var avgörande i vårt fall 
för att informanterna inte skulle bli stressade och må dåligt av vårt besök då vi var okända för 
gruppens medlemmar. 

Det blev tre personer som ville låta sig intervjuas. Två kvinnor i åldrarna 23 och 25 år och en 
man som är 37 år. 
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Genomförandet av intervjuerna 

Den 25/11- 2011 träffade vi handledaren som är en av tre som arbetar med personer som har 
Asperger syndrom. Handledaren visade oss vägen till lägenheten som ägs av 
arbetsförmedlingen för personer med Asperger syndrom. När de flesta av de väntade deltagarna 
från gruppen hade dykt upp i lägenheten började vi med att fika. Det var för att de skulle få lära 
känna oss lite bättre och våga delta i våra intervjuer.  

Gruppen var till en början fyra stycken med diagnosen Asperger syndrom och tre handledare 
och vi två som skulle intervjua. För att kunna få kontakt med personerna började vi samtala om 
vilka vi är, varifrån vi kom ifrån och anledningen till varför vi var där.  

Innan intervjuerna påbörjades, informerade vi intervjupersonerna om att vi att skulle spela in 
samtalet och att deras namn kommer att fingeras. När vi hade pratat en stund var det två tjejer 
som ville delta. I lägenheten fanns det tillgång till flera rum vi kunde låna. Vi bestämde oss 
därför för att dela på oss och intervjua en person var i separata rum. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av diktafon.  

Efter intervjuerna slöt vi oss samman med de andra. Vi frågade vad de gjorde i gruppen och om 
de jobbar. Personerna i gruppen berättade lite om vad de gör. Efter att en av personerna hade 
berättat lite om sig själv valde han att delta i studien. Varje intervju omfattade ungefär trettio till 
sextio minuters samtal med varje informant.  

Etiska övervägande 

”Etik handlar om principer, regler och riktlinjer som anger om förfaranden är riktiga eller 
felaktiga” (Johannessen & Tufte, 2003 (2002), s. 59). Etisk hänsyn för oss innebär att vi har 
vidtagit alla de åtgärder som vi ansåg vara möjliga i studien. Vi har funderat och resonerat kring 
de etiska och moraliska dilemman som vi har ställt oss själva bland annat vår roll som forskare 
och mötet med informanterna.  

Individskyddskravet är följande (Johannessen & Tufte, 2003 (2002), ss. 61-63):  

• Informationskravet innebär att berätta om forskningens syfte. Medverkande har rätt att 
få upplysning om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill.  

• Samtyckeskravet är att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. För 
personer under 15 år ska samtyckeskrav utfärdas från vårdnadshavarna.  

• Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga inte ska få tillgång till personuppgifterna 
samt att det inte skall kunna härledas till dem.  

• Nyttjandekravet innebär att data av enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål.  

Två veckor innan mötet fastställdes gav vi handledaren information om vår studie och dess syfte 
med tillhörande frågeställningar till gruppen.   

Under tiden vi fikade talade vi om för informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de 
hade rätt att avbryta det när de ville. Vi informerade dem flera gånger om detta, innan 
intervjuerna påbörjades, efter intervjuerna och återigen vid fikabordet och därmed uppfyller vi 
informationskravet.  
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Alla informanterna gav sitt samtycke till att delta i studien. Informanterna fick också 
information om att de har rätt att bestämma över sin medverkan det vill säga hur länge de vill 
bli intervjuade och att de hade möjligt till att säga ”pass” eller att de kunde svara ”vill inte”. 
Dessa möjligheter anser vi är viktiga eftersom vi vill vara lyhörda som forskare och att detta inte 
skulle medföra negativa följder för våra informanter såsom exempelvis att må dåligt eller att ett 
beroende förhållande inte skulle föreligga mellan oss intervjuare och informanter.  

I studien har vi behandlat informanterna konfidentiellt och fingerat deras namn till Niklas, Lotta 
och Emma. Vi anger heller inga detaljer om skolor, arbetsplatsernas namn eller var vårt möte 
ägde rum. Det finns alltid risk att någon anhörig eller närstående person skulle kunna känna 
igen informanterna trots att vi har fingerat deras namn. Inspelningarna från intervjuer förvaras 
på ett säkert ställe där obehöriga inte har något tillträde och vi kommer inte att lämna ut 
insamlingsmaterialet till någon annan person. Det är bara vi intervjuare som använder materialet 
för vårt forskningssyfte och därmed uppfyller vi nyttjandekravet. 

Vi är väl medvetna att vårt val av ämnesområde kan upplevas eller uppfattas som känsligt för 
våra informanter och även för andra som inte deltar i denna studie. Studien kan därför både 
upplevas och tolkas på olika sätt beroende på vem som tar del av denna. Deltagandet i studien 
kan skapa olika känslomässiga uttryck som sorg, upprördhet, besvikelse och glädje för att de 
lämnar ut personliga beskrivningar av sitt privatliv. Vi har därför både före och efter varje 
intervju informerat att de är välkomna att höra av sig till oss och att vi eventuellt vill komma i 
kontakt med dem igen. Kontakten ska ske via handledaren först vilket ytterligare är ett etiskt 
hänsynstagande.  För en forskare är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam gentemot 
informanter och låta dem berätta så mycket eller lite som de själva vill. Vi känner att de har 
berättat så mycket de själva har velat.  

Att vi har valt att studera Asperger syndrom kan ge uttryck för viss kategorisering av individer 
men det är inte vårt syfte att hänga ut enskilda individer. Deltagandet i studien kan föra något 
positivt i sig genom att få berätta, göra sin röst hörd och komma till tals. Vi tycker att ämnet är 
viktigt att diskutera speciellt för människor som är kategoriserade av andra. Framförallt är det 
viktigt att öka både kunskap och förståelse om för vad en diagnos kan innebära för individer 
med Asperger syndrom.  

Vi har behandlat de etiska kraven med stor respekt och noggrannhet. Vi har också avstått att 
redovisa känsligt material som skulle kunna bli intressant för vår studie men alltför avslöjande 
och stigmatiserande. Detta har inte tagits med därför att vi har bedömt som alltför känsligt och 
inte hemmahörande i forskningssammanhanget. 

Kvalitativ innehållsanalys och bearbetning av 
data 

Det finns sex möjliga steg i kvalitativ innehållsanalys enligt Kvale (1997). Dessa sex behöver 
nödvändigtvis inte utföras i kronologisk ordning. Vi har använt oss av fyra steg i analysen.  

En kvalitativ innehållsanalys utförs i sex steg varav de tre första sker redan under själva 
intervjun (Kvale, 1997). Första steget innebär att den intervjuade beskriver sin livsvärld under 
intervjun. I andra steget upptäcker intervjupersonen själv nya förhållanden under intervjun. I det 
tredje steget koncentrerar intervjuaren meningen i det som intervjupersonen beskriver och 



8 
 

”sänder tillbaka meningen”. Alla tre stegen utfördes i studien. Informanterna beskrev sin 
livsvärld. Nya upptäckter framkom under intervjuerna genom att vi ställde följdfrågor och 
öppna frågor när vi inte fick svar på vissa frågor och på så vis kom ny information fram. Det 
tredje steget innebar för våra informanter att de kunde förtydliga svaren ytterligare genom 
exempelvis säga – ja, det är bra att kunna förklara sin diagnos.  

Fjärde steget tolkas den utskrivna intervjun. I den kan tre delar urskiljas: strukturering, 
klarläggning och själva analysarbetet (Kvale, 1997). Vi har strukturerat texterna, gjort en 
klarläggning av materialet genom att ta bort överflödig text och upprepade ord. Själva 
analysarbetet genomfördes gemensamt där vi har tolkat utskrifterna från intervjuerna. Vi har 
pendlat fram och tillbaka hela tiden, diskuterat, vänt och vridit ord, meningar och de citat vi har 
valt ut. I analysarbetet utvecklades nya innebörder samt perspektiv. Som vi har tidigare nämnt i 
metod delen har vi haft ett hermeneutiskt perspektiv vilket har medfört djupare förståelse som 
sker kontinuerligt vid bearbetning av materialet enligt Kvale (1997) 

Det finns fem huvudmetoder för meningsanalys; koncentrering, kategorisering, narrativ 
strukturering, tolkning och ad hoc- metoder enligt (Kvale, 1997). Vi har använt oss av 
meningskoncentrering, där informanternas meningar formulerade mer koncist. Vi pressade 
samman långa uttalanden till korta uttalanden, där den väsentliga innebörden av det som sagts 
formulerades i några få ord.  

Det femte steget kan forskaren presentera sin tolkning för intervjupersonen. Det sjätte steget kan 
vara att intervjupersonen börjar handla utifrån nya insikter hon har vunnit under intervjun. Vi 
har valt att avstå från det femte och sjätte steget eftersom vi inte har träffat informanterna igen 
då vi upplevde att vi skulle störa deras gruppträffar som är betydelsefulla för dem.  

Genomförande av analysen – databearbetning  

Användandet av diktafonerna var mycket givande för att kunna registrera intervjuerna samt för 
att vi inte skulle behöva koncentrera oss på att anteckna allt som sades. Vi har transkriberat 
intervjuerna noga. Intervjumaterialet var mycket tidskrävande och tog ungefär tio timmar att 
transkribera. Detta berodde delvis på att man var tvungen att lyssna på intervjuerna flera gånger 
för att vara säker om man hörde alla ord rätt eller inte. Alla ord som började med ”eh” och ”öh” 
togs bort.  

När transkriberingen var färdig läste vi igenom texterna flera gånger för att förstå helheten. Vi 
har diskuterat textens olika delar för att se om vi hade förstått eller tolkat dessa olika. Vi var 
överens för det mesta och emellanåt kunde vi tolka texten på ett nytt sätt. Anledningen till detta 
var att vi förstod teoriernas innebörd och diagnos på Asperger syndrom allt bättre under 
studiens gång.  

Genom att pendla mellan del och helhet, om och om igen kunde vi fullgöra kvalitativa 
innehållsanalysen ytterligare och tolkningar av den. Att pendla fram och tillbaka var en 
krävande process eftersom vi ifrågasatte oss själva hela tiden om huruvida vi hade förstått det. 
Att sätta sig in i informanternas berättelser var ibland mycket svårt eftersom vi inte ens visste 
om hur de förstod våra frågor på det sätt vi tolkade dem. Under intervjuerna fick vi ibland ställa 
följdfrågor, för att senare gå tillbaka till de ursprungliga frågorna när informanterna inte svarade 
eller när de inte berättade så mycket. Detta var för att få fram mer utförligare svar. 
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Metoddiskussion 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Den 
kvalitativa ansatsen var mest lämplig eftersom vi var främst intresserade av innehållet från 
informanternas berättelser. ”Den kvalitativa intervjun har till avsikt att få fram beskrivningar av 
informanternas vardag så att man kan tolka betydelsen av de fenomen som beskrivs.” 
(Johannessen & Tufte, 2003 (2002), s. 96) 

Enligt Johannesson och Tufte (2003(2002)) finns det ett antal faktorer som kan komma att 
påverka intervjun och vilka svar man som forskare får. En sådan faktor är platser till vilken 
intervju förläggs. (Johannesson & Tufte, 2003 (2002)) I vårt fall valde vi att genomföra 
intervjuerna i lägenheten eftersom informanterna känner till och känner sig hemma där men 
också för att handledarnas närvaro skapade en trygg miljö för informanterna. Vi tror att detta 
kan ha påverkat intervjuförfarandet i positiv mening.  

Det negativa kan ha varit att informanterna kan har svarat på frågorna i enlighet med det som 
förväntas av intervjuaren, exempelvis svarat på frågan som de tror vi vill höra.   

Den korta intervjutiden skulle kunna ifrågasättas i studie som avser att tolka människors 
upplevelser. Den tid som intervjuerna omfattade var den tid som våra informanter orkade och 
var villiga att delta. En möjlighet skulle kunna varit att ha uppföljningsintervjuer men 
uppsatsens avgränsning i tid gav oss inte utrymme eller möjlighet att återkomma till den här 
gruppen. Det material som vi använt oss av kan därför kritiserats som otillräckligt eller 
bristande. Vi har dock gjort vårt yttersta för att förstå innebörden i våra informanter berättelser 
kring sina upplevelser. Det finns vidare alltid en risk att det som sägs feltolkas eller övertolkas. I 
de tolkningar för att förstå innebörden av upplevelserna som våra informanter berättar om har vi 
gjort vårt yttersta för att så noga som möjligt förhålla oss till olika sätt som materialet skulle 
kunna tolkas på innan vi valde den tolkning som vi presenterar.  

 

Vår utgångspunkt för studiens genomförande var att forska ute i verkligheten. Om vi inte hade 
fått tag på några deltagare till studien hade studien kunnat genomföras på enskilda personers 
biografier 

Vi tror också att om vi hade intervjuat vårdnadshavarna eller handledarna skulle vi fått mer 
material som skulle kunna vara intressant för vår studie. Detta skulle ha möjligtvis resulterat i 
andra slutsatser.   

En datainsamlingsmetod som vi funderade på som alternativ var fokusgrupper. ”Intervjuer med 
fokusgrupper är en form av gruppintervjuer”. (Johannessen & Tufte, 2003 (2002), s. 101) 
Genom att pendla från enskilda intervjuer till gruppintervjuer skulle vi kunna få mer fylliga 
beskrivelser. Denna metod skulle vara möjlig att använda om gruppen hade känt oss bättre. För 
att genomföra en fokusgruppsintervju menar vi att vi skulle behövt längre tid för att låta dem 
lära känna oss. En fokusgruppsintervju skulle kräva att vi blev accepterade av hela gruppen och 
inte bara av enskilda individer.  
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Asperger syndrom 

 

Asperger syndrom är ingen sjukdom. Det är en diagnos som definieras som ett socialt 
funktionshinder baserat på normerna i samhället kring hur människor interagerar med varandra. 
Diagnosen som vi refererar till i texten nedan refererar till ett kliniskt resonemang kring 
avvikelse, brister för att definiera ett funktionshinder i dagens svenska samhälle. 

I följande avsnitt tar vi upp en historisk bakgrund, följt av definitioner på Asperger syndrom.  
Därefter presenteras symptom, symptomutveckling och diagnoskriterier. Vidare redogörs starka 
sidor hos personer med Asperger syndrom och betydelsen av diagnosen.  

Historik 

År 1943, var Leo Kanner först med att namnge och beskriva ett visst beteende mönster hos en 
grupp barn han hade observerat som ”tidig infantil autism”.  Ett år senare beskrev Hans 
Asperger en annan typ av beteendemönster hos en grupp äldre barn och ungdomar som 
”autistisk”. Kanner skildrade socialt isolerade och likgiltiga barn som inte talade eller hade 
tvångsmässig upprepning av ord och som gjorde intensivt motstånd för förändringar i sina 
rutiner. Barnen hade välutvecklade förmågor eller mekaniskt utan tillminne, men för övrigt hade 
den allmänt försenad inlärning. Vidare betonade han deras attraktiva, vakna och intelligenta 
utseende. (Wing, 1996) 

Asperger beskrev en grupp äldre barn och ungdomar som var naiva och hade icke adekvat 
socialt beteende. Gruppen hade ett väl utvecklat tal, men använde det för monologer om sina 
specialintressen. De hade bristfällig intonation och begränsat kroppsspråk. De var upptagna av 
sina begränsade intressen och hade ofta dålig motorisk koordination. Gruppen låg i gränslandet 
till normal eller god begåvning, men ofta speciella inlärningssvårigheter. (Gillberg, 1997) 

Lorna Wing, autismexperten, har gjort den största framgången med att blåsa liv i Aspergers verk 
enligt Gillberg (1997). Först 1981 väcktes intresset över hela världen för Asperger syndrom när 
Lorna Wing publicerade en större artikel om 34 fall av vad hon kallade ”Asperger syndrom”, 
men det var inte förrän 1990-talet vi började använda diagnosen mer allmänt inom sjukvården. 
(Gillberg, 1997) Detta kan förklara varför kunskap om diagnosen ännu kan saknas inom olika 
delar av samhället. Kanner och Asperger beskrev de syndrom som de upptäckt som specifika 
och unika men idag vet vi att de överlappar varandra. (Wing, 1996) 

Definitioner på Asperger syndrom 

Orsakerna till Asperger syndrom är okända enligt Gillberg (1997). Aspergers syndrom är oftast 
medfött eller uppkommer då det sker skador i hjärnan under förlossningen eller under de första 
levnadsåren. Syndromet kan i vissa fall vara en konsekvens av en samverkan mellan en ärftlig 
faktor och hjärnskada. Sociala faktorer har en liten eller ingen betydelse för uppkomsten av 
Asperger syndrom men kan vara mycket viktiga när det gäller prognos av själva diagnosen 
enligt Gillberg (1997). 
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Mentalisering, exekutiva funktioner, central koherens och automatisering är de fyra kognitiva 
funktioner som blir drabbade vid Asperger syndrom enligt Gillberg (1997). 

Mentalisering innebär att personer med Asperger syndrom har en bristande förmåga att sätta sig 
in i andra människors tankar och känslor intuitivt. (Gillberg 1997) 

Förmågan att uppfatta i vilken ordning saker och ting inträffar, samband mellan orsak och 
verkan och känsla för tid är centrala när det gäller exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner 
kan beskrivas i termer av avsiktligt, framtidsorienterat beteende enligt Gillberg (1997). 
Bristfälliga exekutiva funktioner kan påverka den kognitiva kontrollen av emotioner såsom 
exempelvis att reagera på emotionella signaler utan att tänka enligt Attwood (2011). 

Personer med Asperger syndrom blir lätt fixerade vid detaljer och klarar inte att foga samman 
dem till en helhet vilket brukar hänföras till begreppet central koherens (Gillberg, 1997). 

Karakteristiskt vid normal inlärning är att den inlärda kunskapen eller förmågan automatiseras 
vilket är starkt nedsatt vid Asperger syndrom. Personer med Asperger syndrom kan koncentrera 
sig väl på en uppgift om de är mycket intresserade för något och då verkar inte 
koncentrationssvårigheter vara orsaken till det som uppfattas som nedsättning i 
automatiseringsförmågan. En stor grupp av alla personer med Asperger syndrom är påtagligt 
långsamma, omständliga och har svårt att genomföra uppgifter vilket kan väcka irritation i 
omgivningen. (Gillberg, 1997)  

Symptom och diagnoskriterierna 

Under de första levnadsåren är det svårt att ställa en diagnos hos barn som har Asperger 
syndrom på grund av att de subtila symptomen inte blir tydliga för omgivningen förrän barnet är 
tre år. Symptomen blir allt tydligare och förtydligas successivt från sju till tolv års ålder 
eftersom kravet eller förväntningarna på barnets sociala interaktion då blir klart 
uttalad.(Gillberg, 1997) Barnet uppvisar extrem egocentricitet och har svårt att se andra 
människors perspektiv. Barn med Asperger syndrom har svårt att bedöma den sociala 
situationen och veta vad de ska göra. Specialintressen är vanligt hos barn med Aspergers 
syndrom framförallt hos pojkar men inte så förekommande hos flickor. (ibid.) Specialintressen 
kan vara en stor plåga för familjen ibland exempelvis om barnet inspekterar toaletter hos 
bekanta. (Attwood, 2011) Även tvångstankar och språk- och talproblem är vanligt 
förekommande enligt Gillberg (1997). När det gäller språket misstolkas vanligen metaforiska 
uttryck: ”Se upp!” kan uppfattas som en uppmaning att han/hon börjar titta upp i taket. De här 
problemen är påtagliga även hos individer med en god språklig kompetens enligt Gillberg 
(1997). 

Pragmatiska svårigheter innefattar regler för samtal och kommunikation. Personer med 
Asperger syndrom kan ha svårt att föra ett samtal, svara på enkla frågor och förstå innebörden i 
andras verbala kommunikation. De har också svårt med att förstå att en och samma sak har olika 
betydelse i olika sammanhang beroende på betoning. De flesta har en entonig röst som kan vara 
för stark eller för svag, men som är opassande till det specifika sammanhanget samt att de 
använder sig av minimalt stereotypa gester och miner och är dåliga på att bedöma avstånd i 
samband med interaktion med andra människor. (Gillberg, 1997) Rutiner är en viktig del för 
personer med Asperger syndrom eftersom de skapar ordning, gör livet förutsägbart samt är 
ångestdämpande enligt Attwood (1998). Kaos, nya saker samt osäkerhet kan te sig outhärdligt 
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för personer med Asperger syndrom, även tvångstankar och tvångshandlingar är också vanligt 
förekommande enligt Gillberg (1997). 

Motoriken är speciell och finmotoriken är illa koordinerad hos personer med Asperger syndrom. 
De som är mest klumpiga kan visa förvånansvärt skicklighet i finmotoriska uppgifter när de är 
speciellt intresserade eller motiverade att klara av. (Gillberg, 1997) 

Symptomutveckling - andra svårigheter och psykiska problem 

 
Barn med Asperger syndrom upptäcker vanligtvis att de skiljer sig från andra redan när de är 
mellan sex och åtta år gammalt enligt Attwood (1998). Det är väldigt vanligt med överlappning 
mellan DAMP1 och Asperger syndrom. Överaktivitet, impulsstyrning och uppmärksamhetsbrist 
i samband med sömnstörningar har visat sig i tidig ålder hos vissa personer. (Gillberg, 1997) 

Barn med Asperger syndrom blir ibland mobbade och det kan ta längre tid innan rätt diagnos 
ställs. (Gillberg, 1997) För vissa personer med Asperger syndrom kan det vara ett problem 
eftersom de kan vara obenägna att berätta om mobbningen för sina föräldrar.”Det beror på att de 
har dåligt utvecklad theory of mind och har svårare än sina jämnåriga att förstå vilka tankar och 
intentioner andra har.” (Attwood T. , 2011, s. 116) 

Uppmärksamhetsstörningar, tics, depression, självmordshandlingar, alkoholproblem, 
ätstörningar, förvirringsepisoder, aggressionsutbrott och katatona tillstånd är andra psykiska 
problem förenat med Asperger syndrom enligt Gillberg (1997). Det finns risk att den 
grundläggande problematiken som Asperger syndrom medför förbises på grund av de här 
problemen och att andra diagnoser ställs istället för Asperger syndrom. (Gillberg, 1997)  

Om en diagnos inte ställs kan omgivningen fördöma barnet vilket kan medföra skadliga effekter 
på dess självkänsla och kan leda till olämpliga attityder och konsekvenser. (Attwood, 2011) 

Diagnoskriterierna 

Vid den första internationella kongressen om Asperger syndrom i London 1988 ställdes de 
första systematiska diagnoskriterierna upp av Carina och Christopher Gillberg (bilaga 2). De tar 
fasta på Aspergers uppfattning att specialintressen och motorisk klumpighet är grundläggande 
symptom och att språk och tal kan utvecklas sent men i allmänhet i överdriven formalitet. För 
att ställa en diagnos krävs minst nio symptom av tjugo möjliga. (Gillberg, 1997) 

Diagnoskriterierna för Asperger syndrom publicerades 1989 av Peter Szatmari (bilaga3). 
Diagnosen kan inte ställas om kriterierna för autismdiagnos är uppfyllda. För att ställa 
diagnosen krävs att en person har minst sex av tjugotvå möjliga symptom (Gillberg, 1997). 
Många personer med Asperger syndrom har tidigare uppfyllt eller fortfarande uppfyller kriterier 
för diagnosen autism och därmed skulle de få diagnosen autism istället för Asperger syndrom 
enligt Gillbergs (1997) tolkning av Szatmaris diagnoskriterier.  

1993 kom World Health Organization (WHO) ut med systematiska diagnoskriterier i den 
internationella diagnosklassifikationen ICD-10 (bilaga 4). Här poängteras att språkutvecklingen 

                                                      
1 DAMP är en akronym för deficits in attention, motor control and perception  
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och den sociala utvecklingen visad i nyfikenhet på omgivningen ska ha varit normal de tre 
första åren och att diagnosen inte kan ställas om kriterierna för autismkriterier har varit 
uppfyllda. Det krävs minst tre symptom av åtta möjliga för att diagnosen ska kunna ställas. 
(Gillberg, 1997) 

DSM-IV kom ut 1994 och omfattade amerikanska kriterier för Asperger syndrom (bilaga 5). 
Definitionen är lik ICD-10 kriteriet. Ett tilläggskriterium är att symptomen ska medföra kliniskt 
signifikant funktionsnedsättning. I de här kriterierna ICD-10 och DSM-IV krävs ett normalt 
språk och social utveckling under de tre första åren. Enligt Gillberg (1997) existerar inte sådana 
människor, antingen har den sociala nyfikenheten varit extremt begränsad eller 
språkutvecklingen har varit annorlunda redan före två års ålder.  

Det finns för närvarande inte några allmänt accepterade diagnoskriterier enligt Attwood (1998). 
De mest restriktiva kriterierna är ICD-10 och DSM-IV och den minst restriktiva är de som 
utvecklas av Peter Szatmari och Christopher och Carina Gillberg enligt Attwood (1998).  

Det är en bedömningsfråga vilka diagnoskriterier man väljer men Attwood (1998) skriver att 
han själv föredrar Gillbergs kriterier eftersom de är klara, koncisa och uttömmande men att 
DSM-IV är dominerande i svensk klinikpraxis. 

Starka sidor och betydelsen av diagnosen 

Alla barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom har starka sidor. Många har en hög eller 
mycket hög allmän begåvning och en del har fotografiskt minne. Noggrannhet är nästan en 
självklarhet vid Asperger syndrom. Barn med Asperger syndrom har god intellektuell förmåga. 
(Attwood, 2011) Personer med Asperger syndrom kan hitta likasinnade och identifiera sig med 
dem både på internet och i stödgrupper. ”Om du själv vet vad syndromet innebär får du större 
möjlighet att påverka din omgivning, att ställa krav så att du får det du vill ha och det du 
behöver”. (Gerland, 2003, s. 8) Diagnosen kan upplevas som en lättnad för den som får den och 
för anhöriga enligt Gerland (2003). 

Normer -Normalisering - Stigma 

Ett urval av tidigare forskning kommer under detta kapitel presenteras under följande rubriker: 
normaliseringsprincipen, normer, normalitet och normalisering, lagen om stöd och service, 
konstruktionen av normalitet och avvikelse och stigma.  

Vi börjar med att lyfta fram hur man kliniskt och juridiskt definierar avvikelser genom den så 
kallade normaliseringsprincipen. Därefter går vi in på hur människor kan konstruera normer och 
normalitet. Slutligen tar vi upp stigma där avvikelser från normer och normala kan innebära 
stigmatisering för personer med Asperger syndrom.  



14 
 

Normaliseringsprincipen 

Normaliseringsprincipen är uppdelad i åtta punkter som personer med funktionshinder har rätt 
till, vilket är följande: 

• En normal dagsrytm 

• En normal veckorytm 

• En normal årsrytm 

• En normal livscykel 

• En normal självbestämmande rätt 

• De normala sexuella mönstren i sin kultur 

• De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

• De normala miljökraven i sitt samhälle 

 
Normaliseringsprincipen innebar från början att ge utvecklingsstörda möjlighet att leva ett så 
normalt liv som möjligt men kom senare att gälla fler personer med funktionsnedsättningar. Det 
var Bengt Nirje som gav principen en klar definition och systematiskt utvecklade dess innebörd. 
Normaliseringsprincipen har inte bara varit positiv utan tankarna om normalisering har varit 
högst kontroversiell som i vårt land. (Nirje, 2003) 
 
”Detta hänger samman med att tanken på normala livsmönster i allt väsentligt var en reaktion 
mot de former för omhändertagande av utvecklingsstörda som länge varit dominerande”. (Nirje, 
2003, s. 22) Det handlade ofta om förvaring, som institutionerna hade utvecklat själva. När 
normaliseringsprincipen formulerades uppstod nytt perspektivtagande för de kritiska frågorna 
kring omhändertagandet av de intagna på institutionerna. (Nirje, 2003) ”Den tidiga 
institutionskritiken var till stor del formulerad utifrån ett slags nytto- eller effektperspektiv”. 
(Nirje, 2003, s. 22) Kritiken bestod i att de intagna ansåg ha problem med begåvning, 
anpassning eller social anpassning vilket sågs som problem och att det skulle åtgärdas. Detta 
betraktades som inhumant och åtgärderna ineffektiva, men det riktiga allvaret var att det 
skapade ovärdiga levnadsvillkor. När normala livsvillkor ställdes kom det att bli en fråga om en 
rättighet och om medborgerliga rättigheter snarare än en fråga om behandlingsresultat.  
Normaliseringsprincipen ska uppfattas som en hjälp för personer med funktionsnedsättning och 
ge möjligheter till att uppleva goda livsvillkor. (Nirje, 2003) Normaliseringsprincipen ger 
möjlighet till bättre förutsättningar för att leva ett ”normalt” liv. Normaliseringsprincipen 
omfattar personer med autismliknande drag och därför tycker vi att det är lämpligt att använda 
denna eftersom Asperger syndrom går under beteckningen. Normaliseringsprincipen ska vara 
vägledande för habilitering, rehabilitering och sociala problemlösningar och integration enligt 
Nirje (2003). 

Normer, normalitet och normalisering 

Att vara normal varierar över tid och människan socialiseras i samhället in i det normala. 
Människor prövar och omprövar hur vi ska vara och därmed utvecklar en normalitet (Svensson, 
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2007).  Kategorier som ”onormal” uppstår först när det ”normala” konstrueras enligt Meeuvisse 
(2007). 

När människor söker hjälp via myndigheter finns lagen om stöd och service (LSS). Lagen 
möjliggör att personer med Asperger syndrom ska kunna uppnå goda livsvillkor. 

”Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra” (Socialstyrelsen, 2007). LSS ger rätt 
till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som 
de kan få genom annan lagstiftning.  

Lagen om Stöd och Service 

Lagen om stöd och service, gäller för följande personer och bygger på följande kriterier 
(Socialstyrelsen, 2007): 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd, 

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Personer med Asperger syndrom omfattas av LSS. Lagen ger rätt till följande tio rättigheter och 
insatser (Socialstyrelsen, 2007): 

1. Rådgivning och annat personligt stöd.  

2. Personlig assistans 

3. Ledsagarservice 

4. Kontaktperson 

5. Avlösarservice i hemmet 

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom 

9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 

10. Daglig verksamhet 

Konstruktionen av normalitet och avvikelse 

Vi kommer i denna del beskriva olika infallsvinklar på hur människan konstruerar och 
upprätthåller föreställningar om normalitet och avvikelse. 

Användningen av begreppet normalitet kan vara problematiskt eftersom det kan ge en 
föreställning om att absoluta kriterier för normalitet och avvikelse skulle finnas enligt Szönyi 
(2004). Det handlar om konstruktioner som är giltiga under en viss tid i ett visst sammanhang. 
Antalet diagnostiserade barn i skolan har ökat. (Szönyi, 2004) Elever som har svårigheter kan 



16 
 

behöva olika insatser som medicinering vilket kan ur ett medicinskt perspektiv betraktas som 
avvikande. Det kan finnas både politiska och medicinska intressen. (Szönyi, 2004) 

I början av 1900-talet blev hälsan ett samhällsansvar och det var människans skyldighet att 
sträva efter detta hälsoideal. Kroppen är inte bara enbart vars och ens privata egendom enligt 
Szönyis (2004, ss.69-84) tolkning av Johannison. För att kunna genomföra folkhemsbygget var 
det viktigt att undersöka hur hälsotillståndet i nationen förhöll sig. ”Tabeller och manualer 
utarbetades och byggde på en idé om att det var möjligt att identifiera det normala och 
avvikande”. (Szönyi, 2004, s. 72) Individernas värden jämfördes med andras individers värden 
för att få fram normalvärden som då ansågs som ”normala”. ”Inte enbart tabeller för att påvisa 
vad som betraktades som normalt utarbetades, även tabeller för avvikelser togs fram”. (Szönyi, 
2004, s. 72) Detta medförde att olika hälsokampanjer initierades från högsta politiska instanser.  
Människorna skulle överge osunt leverne för att bli hälsosammare. En ytterligare 
anmärkningsvärd synsätt i Sverige då, var att hälsoundersökningar som genomfördes på 1920-
talet visade att enbart drygt 5 % av folkskolebarnen var fullt friska men att vara frisk tycktes i 
detta avseende vara högst onormalt. 

Inom den medicinska utvecklingen fanns en stark tro om att man genom medicinska åtgärder 
skulle kunna justera felaktigheter och defekter hos individer men också att allt inte kunde 
åtgärdas enligt Szönyis (2004, ss. 69-84) tolkning av Johannison. Under första hälften kan vi se 
att idéerna om normalitet och avvikelse var förankrade i folkhemsbyggets behov av starka 
medborgare. ”Den politiska ambitionen, att definiera vilka kroppar som eftersträvades, skapades 
också kategorier av avvikare”. (Szönyi, 2004, s. 73) 

Det finns tre olika sätt att se på normalitet: (Tideman, 2000, s. 53) 

1. Det första sättet att se på normalitet är att normalitet är det normala tillståndet, det 
vanliga eller det genomsnittliga. Detta kallas ofta för statistisk normalitet. Ett exempel 
är att normalitet bedöms utifrån medelvärde och standardavvikelse för en 
normalfördelningskurva. 

2. Det andra sättet att betrakta normalitet är att utgå från att normalitet är de värderingar 
om vad som är normalt som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Detta kan 
ses som en normativ normalitet.  

3. Det tredje sättet, individuell eller medicinsk normalitet, betyder att en individ är 
normal/”frisk”, det vill säga inte är avvikande eller sjuk. När någon är avvikande från 
det normala krävs det behandling för att uppnå normalitet.  

 

Normalitet och avvikelse kan problematiseras utifrån ett medborgarperspektiv med fokusering 
på möjligheten och rätten att avvika men ändå vara jämlik andra enligt Szönyis (2004, ss. 69-
84) tolkning av Taylor. Det finns andra politiska incitament som har stor betydelse för hur 
jämlikhet och ojämlikhet skapas exempelvis på begrepp som legitimitet och offentlig innebörd. 
Erkännandet kan vara betydelsefullt för individers identitet och identitetsskapande och 
erkännandet av en speciell grupp kan på så vis ha en avsevärd betydelse för en individs självbild 
skriver Szönyi (2004, ss. 69-84) i sin tolkning av Taylor.  
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Stigma 

Stigmatiseringen handlar om hur människan tillskriver identiteter och kategorier till individer 
utifrån samhällets rådande värderingar. (Goffman, 1972) Människor som inte lever enligt 
samhällsnormer och kan inte uppfylla förväntningar som ställs på honom/henne betraktas som 
avvikare. Teorin förklarar hur individer med avvikande beteende upplever sin situation och hur 
samhället reagerar på deras beteenden. (Goffman, 1972) Personer med Asperger syndrom 
definieras som ”avvikande” och därför är det viktigt att ta med begreppet stigmatisering i vår 
studie.  

I det antika Grekland användes begreppet stigma för att beteckna kroppsliga tecken avsedda att 
påvisa på något ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status. Tecken skars eller 
brändes in på exempelvis hos slavar, kriminella eller förrädare. (Goffman, 1972) Människor 
stigmatiserar personen om de reducerar sin uppfattning om honom, från att vara en hel person 
till att bli besmittad, mindervärdig och på så sätt avvikande. Processen som skapar 
stigmatiseringen är det intressanta, huruvida stigma konstrueras i social interaktion och vilka 
uttryck det tar sig. (Goffman, 1972) Människor i möten med andra måste klassificeras av dem. 
En person riskeras att bli omklassificerad av stigmat om personen inte stämmer överens med 
den vedertagna/ stereotyp bild andra förväntar sig och blir stigmatiserad av dem som är 
”normala” (Goffman, 1972). Om en person har en egenskap som gör honom olik de övriga 
personer i samma kategori medför det att han reduceras från en fullständig människa. Att 
stämplas på detta sätt innebär ett stigma som kan kallas oförmåga, oduglighet eller ett 
handikapp. ”Det innebär en speciell diskrepans mellan den virtuella och den faktiska 
identiteten” (Goffman, 1972, s. 12). En förväntningsladdad kategori som får människan att 
ändra sin bedömning till en individ kan inta en positiv riktning men det finns också icke 
önskvärda egenskaper som upplevs oförenliga med vårt mönster för hur en viss individ bör vara. 
Genom socialiseringsprocesser lär sig personer vad stigma är och att stigmatisering varierar 
mellan kulturer över tid. Teorier kring stigma bildar därmed ideologier av ett tankesystem som 
legitimerar stigmatiseringen. (Goffman, 1972)  

Misskrediterad och misskreditabel är två begrepp som används av Goffman. Misskrediterad 
innebär att individen redan känner till att han/hon skiljer sig från andra. Misskreditabel innebär 
att han/hon tar för givet att omgivningen varken känner eller omedelbart lägger märke till den. 
(Goffman, 1972)  

Identitet 

Nationalencyklopedins definition på identitet är: ”självbild, medvetenhet om sig själv som en 
unik individ”. (Svenska Nationalencyklopedin, 2012) Därför kommer vi att använda begreppet 
identitet som synonym till självbild. Enligt Erik H. Erikson består identiteten av tre delaspekter; 
den biologiska, psykologiska och sociala. Identitetsförvirring kan uppstå när man inte löser 
ungdomskrisen på ett positivt sätt enligt Erik H. Erikson. Skapandet av biologiska och 
psykologiska identitets delaspekter kommer vi inte att utveckla i den här studien. Däremot 
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kommer vi redogöra för den sociala identiteten och ungdomskrisens betydelse för 
identitetsskapande eftersom de är relevanta för denna studie.   

Självbild/identitet 

 
”Självbild är individens uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur en 
människa borde vara”. (Goldberg, 2010, s. 333) Människan har ett behov av en 
sammanhängande och konsistent självbild som innebär att man har en klar och tydlig identitet, 
det vill säga att man vet vem man är, vad man vill och vad man tycker. (Lundh & Smedler, 
2007, ss. 169-220). Människan föds utan självbild och självbilden utvecklas genom kontakt med 
andra människor enligt Goldberg (2010). Det är genom de närstående vårdarna som barnet 
börjar utveckla sin självbild och med andra som barnet kommer i kontakt med under sin 
uppväxt. (Goldberg, 2010) 

Socio- emotionell utveckling 

”Identitet är en subjektiv upplevelse av vad som gör att jag är jag”. (Hwang & Frisén, 2007, s. 
205) Identitet består av tre delaspekter: biologisk, psykologisk och social identitet. Med 
biologisk identitet menas den del av identiteten som är förknippad med vårt kön, utseende och 
vår kroppsuppfattning. Inom den psykologiska identiteten finns våra unika känslor, intressen, 
behov och försvarsmekanismer. Den sociala delen handlar om att miljön ger möjlighet till skilda 
uttryckssätt för identiteten, till exempel i olika kulturer. (Hwang & Frisén, 2007, ss. 169-220) 

Utvecklingen av dessa tre delar och därmed av hela identiteten sker först hos det lilla barnet som 
okritiskt tar till sig den bild av sig själv som föräldrarna och andra för barnet viktiga personer 
förmedlar. När barnet blir äldre utvecklas identiteten genom att barnet också kan identifiera sig 
med andra, men i tonåren tar man ställning till olika bilder av sig själv. Andra personer fungerar 
som speglar som hjälper tonåringarna att skaffa sig en stabil bild av vilka de är. Optimal 
identitetsutveckling innebär att man hittar sociala roller och sociala grupper som går väl ihop 
med de egna biologiska och psykologiska förutsättningarna. (Hwang & Frisén, 2007, ss. 169-
220) 

”Identitet är det som förenar dig med samhället och ger dig känsla av vem du är. Den anger 
också vem eller vilka som du uppfattar är lik respektive olik dig” (Hammarén & Johansson, 
2007, s. 6). Identiteten är också ett verktyg genom vilket vi kan förstå sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska förändringar. Den kollektiva identiteten innebär att de som tillhör 
gruppen delar en hel del egenskaper eller en tillhörighet men att identiteter och skillnader kan 
leda till polarisering och konflikter mellan olika grupper. (Hammarén & Johansson, 2007) 

Ungdomskris – identitetsutveckling/identitetsförvirring 

Sökande efter identitet är ett grundläggande mänskligt behov, lika viktigt som mat skriver 
Lundh och Smedler (2007, ss. 221-274) i sin tolkning av Erik H. Erikson. Under ungdomstiden 
som benämns som den femte fasen, handlar utvecklingskonflikten om identitet – 
identitetsförvirring enligt Lundh och Smedlers (2007, ss. 221-274) tolkning av Erik H. Erikson. 
Utan en grundläggande tillit, självständighet, initiativförmåga och verksamhetslust är det svårt 
att utveckla en stabil identitet under tonåren. Den här krislösningen påverkar också hur 
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individen som vuxen kommer att kunna hantera sina kriser skriver Lundh och Smedler (2007, 
ss. 221-274) i sin tolkning av Erik H. Erikson.  Den negativa lösningen av ungdomskrisen är en 
identitetsförvirring som innebär en osammanhängande och ofullständig identitet. (Hwang & 
Frisén, 2007) Det kan röra sig om allt från att inte riktigt veta vem man är till mer allvarliga 
förvirringstillstånd. Man blir förvirrad och vilsen utan identitet. Detta är en pågående process 
och ett sätt att möta livet och dess utmaningar. (Hammarén & Johansson, 2007) Förvirringen 
karakteriseras av en hög grad av besluts och prestationsångest och svårigheter med nära 
relationer. En nödvändig del av identitetsutvecklingen är ett visst mått av rollförvirring. 
Oförmågan att ta ansvar på ett riktigt sätt är det som kännetecknar dem som fastnat i 
identitetsförvirringen. De lever ett passivt liv och distanserar sig från andra. Identitetsskapandet 
i tonåren är en förutsättning för nästa fas där man ska vara i stånd att engagera sig i en annan 
människa. (Hwang & Frisén, 2007) 

Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultat under huvudrubriker och i underrubriker redovisas 
analyserna av resultatet. Informanternas namn har konfigurerats till Niklas, Lotta och Emma. De 
är i åldrarna 37, 25 och 23 år.  
 
Följande rubriceringar har använts: 
 

Resultatbeskrivningsrubrik Analysbeskrivningsrubrik 

Livet före och efter vetskapen om diagnosen Att ställa diagnos 

För och nackdelar med att få diagnosen Asperger 
syndrom 

Att hantera vardagslivet 

Självbild/ identitetskapande hos vuxna människor 
med Asperger syndrom 

Att skapa självbild/ identitet – 
betydelsen av andra 

Vardagsliv Vardagslivets normalitet 

Medicinsk normalitet – Stigmatisering och avvikelse Medicinsk normalitet – uttryck 
för avvikelse och stigma 

Livet före och efter vetskapen om diagnosen 

Lotta hade diagnos ”X”2 vilket inte inverkar på hur man diagnostiserar Asperger syndrom. När 
hennes familj fick reda på att hon hade Asperger syndrom kom det som en chock. Problemen 
blev mer påtagliga under första året på gymnasiet då hon behövde hjälp och stöd av lärarna.  

”Ja, då fick jag kämpa med att få en assistent också, för det var ju bara ett vanligt 

gymnasium” (Lotta) 

                                                      
2 Enligt informanten är diagnos ”X” inte kopplat till Asperger syndrom 
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Lotta och Niklas är överens om att det var påfrestande innan de fick sin diagnos. Både Lotta och 
Niklas berättar att skolan kunde vara rörig. Lotta som gick i en klass på ungefär trettio elever i 
mellanstadiet tyckte att det var jobbigt när klasskamraterna sprang runt och gjorde mycket väsen 
för sig. Niklas beskriver skolan mer som att det var som en labyrint och att han var trött efter 
skolan. Lotta har svårt att minnas de tidiga skolåren, men tror sig ha haft svårt att ta eget 
initiativ när det gäller att ta kontakt med klasskamrater. De vänner som Lotta har skaffat under 
gymnasietiden har hon behållit via Facebook. För Niklas har det mer funnits misstankar om en 
hjärnskada eftersom han hade ramlat som liten. Niklas fick diagnosen när han var 24 år. Niklas 
berättade att det hade varit en del tragiska händelser men kom inte närmare in på vad det var och 
kunde inte heller komma ihåg så mycket från skoltiden. Niklas berättade att han blev sist utvald 
på gympan. Han upplevde att han hade kompisar och att fritids var roligt. Emma fick diagnosen 
när hon var två-tre år och kunde inte uttrycka sig om betydelsen av diagnosen. Emma uppger att 
skoltiden kunde vara svår och att det var svårt att lära sig saker. Hon hade en elevassistent från 
ettan till sexan. I högstadiet gick hon i en mindre klass och det kändes bra. Efter högstadiet 
började Emma på gymnasiet. 

Emma kunde inte uttala sig om tiden efter diagnosen eftersom hon fick den när hon var liten. 
Niklas och Lotta uppger att livsvillkoren har förbättrats genom diagnosen. 

”Det är ju bra, man får hjälp att klara av de problem man har. Det är ju bra att veta vad som 

är fel” (Lotta) 

När Lotta var klar med gymnasiet började hon på en folkhögskola där hon träffade andra elever 
med Asperger syndrom. Genom att träffa andra elever med Asperger syndrom säger hon att det 
blev lättare att förstå diagnosens innebörd. Lotta säger att det var svårt att söka arbete på egen 
hand och att hon har fått det arbetet hon har idag med hjälp av gruppens handledare som är 
anställda specifikt för personer med Asperger syndrom. Hon började i gruppen för några år 
sedan och tycker det är bra med gruppträffar och de aktiviteter som de gör tillsammans. Lotta 
bor i ett gruppboende och har tillgång till kontaktperson som hon kan gå på olika aktiviteter 
med och även få hjälp med städning. Niklas berättar att han bor i ett gruppboende i dag och får 
hjälp med att planera och strukturera sin vardag samt hjälp med städning när det behövs. Han 
berättar under intervjun att han äter medicin mot tvångshandlingar och att han inte arbetar för att 
han har känt sig utarbetad och väldigt stressad.  

”Vänner, familj och välmående går före ett stressigt arbete. Hälsan går före allt och att man 

måste göra val i livet på hur man vill leva. Frihet och känna harmoni” (Niklas) 

Niklas är relativt ny i gruppen och berättar att det känns bra att träffas eftersom de ibland hittar 
på olika saker och att det är bra att byta miljö men han väljer att vara själv ibland. Han berättade 
också att det blev en skillnad efter han fick veta sin diagnos till det bättre. 

Att ställa diagnos 

Det är svårt att få diagnosen Asperger syndrom i tidig ålder vilket bekräftas både i Lottas och 
Niklas fall och följer på vad Gillberg (1997) skriver.  Emma fick däremot sin diagnos väldigt 
tidigt. Symptomen blir tydligare när barnet börjar gymnasiet vilket också kan konstateras då det 
var först i gymnasiet som Lotta fick sin diagnos.  (Gillberg, 1997) Föräldrarna sökte hjälp och i 
Niklas fall trodde de att det berodde på en hjärnskada. Det är vanligt att personer med Asperger 
syndrom har problem med minnet och inlärningen samt att det är svårt att ta eget initiativ vilket 
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stämmer överens med våra informanters utsagor. (Gillberg, 1997). Att man har problem med 
motoriken kan också vara ett av symptomen enligt Gillberg (1997) och Attwood (2011). Niklas 
kan ha haft problem med motoriken eftersom han blev sist vald på gymnastiken men också kan 
ha känt motvilja att delta. Ingen av informanterna har något specialintresse och att det kan vara 
vanligt förekommande när det gäller flickor enligt Gillberg (1997) och Attwood (2011). Det är 
bara Lotta som har en diagnos till men inte någon av de symtom som vanligtvis överlappar 
såsom DAMP eller ADHD enligt Gillberg (1997). Alla tre fick diagnosen Asperger syndrom 
från början vilket kan motsätta sig Gillbergs teori om att det är vanligt förekommande att 
diagnosen ändras från Autism, eller ADHD till senare i livet i Asperger syndrom. 

Vissa kan äta medicin mot tvångshandlingar vilket stämmer överens i Niklas fall (Gillberg, 
1997). Niklas fick medicin i somras. Genom att få diagnosen har informanterna fått hjälp via 
LSS och kan därmed uppnå goda livsvillkor idag. Vi måste förlita oss på Niklas utsaga 
angående hans utbrändhet på arbetsplatsen han var på förut men att vi kan ta i beaktning på att 
det kan ha handlat om missförstånd eller Niklas brister i den sociala anpassningen vilket kunde 
ha resulterat i utanförskap och depression (Attwood T. , 2011, s. 25). Vi kan konstatera att detta 
kan vara teoretiskt möjligt och att Attwoods teori i så fall kan stämma.  

För och nackdelar med att få diagnosen 
Asperger syndrom 

 
Under intervjuerna förekom det många gånger långa pauser, tystnad och ibland fick vi ställa 
följdfrågor när Lotta, Emma eller Niklas inte kunde svara på intervjufrågorna. Niklas hade en 
förmåga av att prata mycket fast mest av det han själv var intresserad av och kunde inte 
samspela vilket bidrog till att man fick återkomma till samma frågor flera gånger och ibland 
kunde han bekräfta sitt svar genom att säga – ja, det är bra att kunna förklara sin diagnos. Niklas 
kunde ibland också ge svar på frågor som inte egentligen var ett svar på själva frågan utan kring 
gick det med att prata om något annat eller möjligtvis kan det vara så att han inte förstod frågan 
egentligen.  För att exemplifiera detta tar vi med ett utdrag av intervjun: 

I - Är det någon annan i din familj som tror på andlighet? 

N - Mamma är lite synsk och jag får ju också föraningar om saker som ska hända. Och det 

har man ju jätte nytta av i livet då i och med sin intuition. Det är som en transformation när 

man får fel växel och glömmer att byta så blir man utbränd så då får man hitta ett sätt att 

stänga av den. Det är som transformersrobotar man ska orka med och när man måste hjälpa 

andra då måste man må bra i sig själv. 

Emma var den som gav flest korta svar och det verkade som om hon inte heller förstod alla 
frågor eller visste riktigt hur hon skulle svara.  

I - Har du något specialintresse? 

Paus…(tystnad) 

I - Vad tycker du mest om? 

Paus…(tystnad, ca en minut)  
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E- Sport, det gillar jag. 

I - Vilket sport då? 

E - Fotboll. 

I - Har du något speciellt lag? 

E - Ja, jag spelar fotboll. 

I intervjun berättade Emma att hennes syster har lättare att prata med folk hon inte känner och 
att Emma måste träna på detta fast hon känner obehag. 

Lotta däremot gav mer svar på frågorna direkt och gav ett intryck på att vilja delta i samtalet, 
kanske tyckte hon att det var spännande att medverka? 

Niklas anser att man får se det positivt att man inte har lika bråttom som alla andra och att man 
tänker på ett annorlunda sätt.  

”Man är inte som alla andra”(Niklas)  

Niklas berättar att det kan vara en fördel att man har ett annat tankesätt och att man ser 
människan mer inifrån än att man ser någon utifrån. Emma tycker att det är bra med att få 
diagnos eftersom man får den hjälp man behöver som exempelvis att ha assistent i skolan men 
att man själv inte tänker på att man har Asperger syndrom. Lotta och Niklas delar Emmas 
uppfattning och säger att det är bra att veta vad det är för någonting och att man kan få hjälp 
med det man har svårt med.  

”Det är ju bra, man får hjälp att klara av de problem man har. Det är ju bra att veta vad som 

är fel”(Lotta) 

Emma och Lotta har inget behov av att tala om för andra om sin diagnos men Niklas säger att 
det är bra att människor som han träffar vet om det och att de brukar uppskatta detta så han 
berättar gärna för andra om sin diagnos.  

”Jo, man förklarar sitt handikapp det är ju lika bra det så förstår de ens styrkor och 

svagheter, det är lika bra det tror jag”(Niklas) 

Lotta säger att det kan vara bra att förklara ibland. Alla tre uppger att de trivs med gruppen och 
de aktiviteter som de gör tillsammans. De tycker att diagnosen har haft en stor betydelse i deras 
liv i och med det stöd de har fått. De tycker också att det är viktigt att andra människor ska få 
kunskap om Asperger syndrom. 

Att hantera vardagslivet 

När någon bryter mot reglerna för samtal och kommunikation blir man lätt upptäckt. Detta har 
vi märkt under våra intervjuer och att pragmatiska problem är påtagliga även hos individer med 
en god språklig kompetens, som hos Niklas. Personer med Asperger syndrom kan ha svårt att 
föra ett samtal, svara på enkla frågor och att förstå innebörden i andras verbala kommunikation 
enligt Gillberg (1997). Detta märkte vi under intervjuerna såsom långa pauser (när de inte 
förstod vad vi menade) och de sa inte heller till om de hade förstått frågan (utan att det blev tyst 
eller att de väntade på att vi skulle ställa frågan igen) och vi fick ofta korta svar och därmed 
tvungna att ställa följdfrågor. Vår tolkning är att enkla frågor kan uppfattas på olika sätt. Det 
som är allmängiltigt för oss behöver inte vara allmängiltigt för andra. 
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Personer med Asperger syndrom måste förlita sig på sina kognitiva förmågor och erfarenheter 
eftersom deras sociala färdigheter inte är instinktiva. Det kan ibland krävas övning för att kunna 
hantera sociala situationer enligt Gillberg (1997). Detta stämmer väl överens med informanterna 
eftersom de är medvetna om det samt vet att de måste träna på att föra ett samtal och hantera 
sociala färdigheter. Alla informanter är överens om att få en diagnos upplevs som en lättnad 
vilket bekräftas av Gerland (2003). Lättnaden bestod i att förstå vad diagnosen innebär och att 
man kan få hjälp med stöd i sin vardag. Om personer med Asperger syndrom är med i någon 
form av stödgrupp kan detta stärka deras självkänsla vilket visar sig stämma överens med våra 
informanter. (Attwood, 2011) I gruppen finns det tillgång till forum som samtal med 
likasinnade, om behov finns att få tala med handledare och tillsammans utföra olika aktiviteter. 

Självbild/identitetskapande hos vuxna 
människor med Asperger syndrom  

Samtliga informanter berättar att de har haft ett vänligt bemötande och stöd från sina föräldrar 
och syskon och att de inte upplevde sig som illa behandlade. Emma uppger att hon inte 
upplevde att föräldrarna skyllde på henne mer än på hennes syster när det uppstod bråk mellan 
dem. Lotta och Emma tänker inte ens på hur folk uppfattar dem och tycker inte att det är viktigt 
med andras åsikter. Emma började spela fotboll när hon var liten och fick kontakt med 
fotbollstränaren och andra barn. Niklas berättar att hans föräldrar skiljde sig när han var liten 
och tyckte att det var mycket jobbigt eftersom han fick pendla mellan dem. Niklas berättar att 
fritids var väldigt roligt och uttrycker att mamma har påverkat honom mest; hur han ska vara, 
hur han ska behandla andra och tro på gud.  

”Mamma är lite synsk och jag får ju också föraningar om saker som ska hända, man ska vara 

social och ta kontakt med andra. Jag är glad för varje dag jag lever. Jag tänker på livet.” 

Lotta berättar att hon hade klasskamrater som hon umgicks med. Lotta och Emma uppger att de 
inte alls tänker på hur folk uppfattar dem, men Niklas tycker att det är viktigt med andras 
åsikter. Niklas anser att man får se det positivt att man inte har lika bråttom som alla andra och 
att man tänker på ett annorlunda sätt. 

 ”Man är inte som alla andra” (Niklas) 

Han uppger att det kan vara en fördel att man har ett annat tankesätt och att man ser människan 
mer inifrån än att man ser någon utifrån. Alla är överens om att gruppen har betytt mycket för 
dem och att de trivs väldigt bra tillsammans. Lotta berättar att hon har arbetat som brevbärare i 
tre år och Emma som dagispersonal i fyra år. Lotta och Emma berättar att de har fått hjälp med 
anställningen tack vare handledarna från gruppen. 

Att skapa självbild/identitet- betydelsen av andra 

Genom de närståendevårdarna börjar barnet utveckla sin självbild enligt Goldbergs teori. 
Utifrån informanternas berättelser tolkar vi som att föräldrarna har spelat den avgörande rollen 
när det gäller informanternas självbild. Under sin uppväxt kom informanterna i kontakt med 
andra människor som klasskamrater, lärare, fritidspedagoger, tränare som kan ha påverkat 
självbilden hos informanterna. Vi ändrade vår förståelse av innebörden av Niklas berättelse 
under studiens gång då vi gjorde upptäckten att mammas starka personlighet återspeglas i 
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Niklas ord. Han återspeglar mammas identitet genom sina inövade svar och uttalanden om hur 
man ska vara; att man ska vara social, att andras åsikter är viktiga och att man ska tro på gud 
och andlighet. Under intervjun brister Niklas i det sociala samspelet.  Innebörden av mammas 
starka påverkan tolkar vi som att Niklas inte har kunnat utforma sin sociala identitet genom att 
han inte har fått pröva olika roller utan han blev automatiserad och därmed inte kunde lösa sin 
ungdomskris enligt Erikssons teori om identitetsskapande. Personer kan ha svårt att utveckla 
stabil identitet i avsaknad av tillit, självständighet, initiativförmåga eller verksamhetslust under 
tonåren enligt Lundh och Smedlers (2007) tolkning av Erik H. Erikson.  

I dag har Emma och Lotta ett arbete att gå till, möjligheter till olika aktiviteter och kan ta ansvar 
som vuxna. Lotta identifierar sig som brevbärare och Emma som dagispersonal och 
fotbollsspelare.  Med hjälp av Eriksons teori om identitets utveckling tolkar vi som rimligt att 
Emma och Lotta har löst ungdomskrisen på ett positivt sätt genom vårdnadshavarnas stöd och 
därför kan ta ansvar som vuxna personer. 

Emmas uttalande om systers naturliga sätt att interagera tycker vi är rimligt att tolka som att 
Emma förstår att det som är självklart och instinktivt för hennes syster när det gäller hur man 
umgås med andra är något hon måste lära sig intellektuellt. Detta visar ju hur Emma har en klar 
självbild och kan skapa sig en identitet baserat på sin biologiska identitet men också en inlärd 
förståelse av vad som utgör den sociala identiteten eftersom hon förstår vad hon brister i och 
vad hon måste göra för att kompensera detta. 

Vår tolkning av att Lotta och Emma inte ens tänker på hur folk uppfattar dem och att andras 
åsikter inte är viktiga är men att de vet vilka de är, att de är medvetna om sina brister och det de 
behöver träna på med andra ord har de en god självbild.   

I och med att Emma, Lotta och Niklas tillhör en specifik grupp kan det ha stärkt deras självbild. 
Diagnosen kan ha haft positiva följder i form av ökat självförtroende genom att få moraliskt 
stöd samt att man kan identifiera sig med andra vuxna med Asperger syndrom vilket bekräftas 
av Attwood (2011)  

Vardagsliv 

Emma och Lotta har ett arbete att gå till vilket gör att de får dagliga rutiner kopplade till 
arbetsschemat. De berättar båda att de trivs med sitt arbete. Emma spelar fotboll i en 
fotbollsklubb. De går också på olika aktiviteter med kompisarna eller kontaktpersonen, samt 
med handledarna i gruppen. Emma berättar att hon umgås med sina barndomsvänner och Lotta 
likaså, samt att hon har mycket kontakt med dem på Facebook. Det framkommer inte hur ofta 
de har kontakt med nära och kära samt vänner. Niklas berättar att han sover mest på grund av 
sin utbrändhet. Han arbetade tidigare på ett äldre boende 17 timmar i veckan. Niklas berättar om 
sin utbrändhet i följande citat. 

”Ja, absolut de såg att det blev tufft för mig eftersom arbetskraven på arbetsmarknaden ökar 

och trodde inte att jag skulle klara det. Då jobbade jag 17 timmar per vecka och var ganska 

utsliten både psykiskt och fysiskt och då fick jag komma hit. Sen känner jag att jag har ingen 

brådska själv att få ett jobb. Jag känner väl att jag sätter min egen hälsa före. Att se mig själv 

må bra” (Niklas) 
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Samtliga informanter berättar att de trivs med gruppen när de ses en dag i veckan och de olika 
aktiviteterna som ingår det vill säga bowling, pingis, bakning och matlagning. Niklas, Emma 
och Lotta berättar att diagnosen har haft en stor betydelse för deras liv och att de har fått mycket 
hjälp.  

”När man hade slutat gymnasiet, så var det ju dags att söka jobb och så men då började man 

med den vanliga arbetsförmedlingen men den var ju ingen bra. Men sen kom jag hit, det är ju 

bra eftersom man inte vågar fråga affärer om jobb och så”(Lotta) 

Niklas och Lotta bor i gruppboende och Emma bor fortfarande hos sina föräldrar. Emma 
berättar att hon längtar att få flytta till något eget snart.  

Vardagslivets normalitet 

Vi tolkar på basis av Normaliseringsprincipens kriterier att både Emma och Lotta fullgör normal 
dagsrytm, veckorytm och årsrytm. De arbetar på schemalagda tider och har vardagsrutiner och 
träffar gruppen varje fredag. Däremot tolkar vi det som att Niklas har en rutin och det är när han 
träffar gruppen på fredagarna annars så sover han mest och eftersom han inte arbetar.  Niklas 
verkar vara medveten om att han skulle kunna tjäna mer pengar på att arbeta men att han har 
valt bort det. Han säger sig kunna leva med mindre ekonomiska resurser och prioriterar mer 
frihet. Informanterna uppfyller kraven på Normaliseringsprincipen när det gäller 
självbestämmande rätt. (Nirje, 2003) Normalitet och avvikelse kan problematiseras utifrån ett 
medborgarperspektiv med fokusering på möjligheten och rätten att avvika men ändå vara jämlik 
andra enligt Szönyis (2004) tolkning av Taylor. Det finns politiska incitament som ger 
människan rätt till att vara annorlunda men ha ett likvärdigt liv. För att kunna få möjlighet till 
ett likvärdigt liv finns LSS och Normaliseringsprincipen för att kunna bistå med det. 
Informanterna väljer helt enkelt det som passar dem. Emma och Lotta uppfyller kraven på de 
normala ekonomiska mönstren i sitt land enligt Nirje (2003), men inte Niklas. Här kan man se 
att intervjupersonernas familjer har haft stor betydelse och påverkan gällande hur 
intervjupersonerna uppfattar ”normalitet”. Lotta och Niklas bor i gruppboende och att bo i ett 
gruppboende uppfattas av dem som normalt. De är medvetna om sina begränsningar och det 
stöd de behöver ha i sitt boende vilket de också får.  LSS, Normaliseringsprincipen medför i sin 
tur att uppnå förutsättningar och goda livsvillkor. 

Medicinsk normalitet – Stigmatisering och 
avvikelse 

Emma fick sin diagnos som liten men kommer inte ihåg vem som ville utreda henne. Lotta och 
Niklas fick diagnosen senare i livet. Lotta berättade att hon hade svårt och behövde mycket 
hjälp av lärarna när hon började på gymnasiet och att det var hennes mamma som tog initiativet.  

”Ja då fick jag kämpa med att få en assistent också för det var ju bara ett vanligt 

gymnasium”(Lotta) 

Niklas och hans mamma trodde att han hade fått en hjärnskada (efter ett fall från när han var 
liten) och det var hans mamma som sökte hjälp och fick igång en utredning. Diagnosen ställdes 
inte förrän Niklas var 24 år. 
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Emma berättade att hon gick i en mindre klass i högstadiet. Under intervjun berättade Emma att 
hennes syster har lättare att prata med folk hon inte känner men att hon måste träna på att prata 
med andra fast hon känner obehag. Emma berättade också att hon kan uppfatta skämten som 
sanna.  

”När någon skämtar eller så, ibland tror jag att det är på riktigt”(Emma) 

Niklas brukar tala om för andra om sin diagnos vilket Emma och Lotta inte gör. Lotta och 
Niklas har fått sin diagnos senare i livet och utrycker att de upplevt diagnosen som lättnad. Lotta 
och Emma berättar att de inte tycker att det är viktigt att passa in. Medan däremot Niklas 
berättar att andras tankar och åsikter är viktiga och att passa in men också att man inte är som 
andra. Niklas säger att det är viktigt att vara social och ta kontakt med andra men också vikten 
av att inte bli stämplad. 

”Det är viktigt att man inte bli stämplad. Man är ju bara en människa och man har ju en 

massa resurser inombords som man kan plocka fram” (Niklas) 

Niklas berättar att han inte arbetar idag på grund av hans utbrändhet.  

Medicinsk normalitet – uttryck för avvikelse och stigma 

När mammorna sökte hjälp för deras barn kan det betyda att de hade sett sina barn som sjuka 
eller avvikande. Individuell eller medicinsk normalitet betyder att en individ är normal/”frisk”, 
det vill säga inte är avvikande eller sjuk. (Tideman, 2000) När någon är avvikande från det 
normala krävs det behandling för att uppnå normalitet enligt Tideman (2000). Men varken 
avvikelse och Asperger syndrom är en sjukdom. Däremot kan normalitet utveckla ett handikapp 
i samhället. Det handlar om att få hjälpmedel av lagstöd det vill säga LSS och inte en 
behandling. Det finns möjligheter till att träna vissa förmågor men detta är inte något som blir 
instinktivt utan personer med Asperger syndrom lär sig intellektuellt. 

Att betrakta normalitet som normativ är att utgå från att normalitet är de värderingar om vad 
som är normalt som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt enligt Tideman (2000). 
Niklas utbrändhet kan innebära att det blir svårt att behålla anställningar enligt Attwood (2011).  
Att arbeta som brevbärare kan vara positivt för personer med Asperger syndrom som i Lottas 
fall. Vår tolkning är att arbetet kan vara krävande när det finns villkor på att ha socialkompetens 
och därmed kan vara påfrestande. På ett dagisarbete kan detta stämma överens eftersom Emma 
berättar att hon har svårigheter att förstå skämt som sanna ibland men också hennes svårigheter 
att tala med människor hon inte känner.  

Goffmans teori gäller ”oss andra” som konstruerar stigma i den sociala interaktionen. Det är 
människor i möten med andra som måste klassificera dem. Goffmans teori om klassificering 
kan vara möjlig i Emmas fall. Hon fick diagnosen väldigt tidigt och klasskamraterna kunde ha 
känt till att hon har Asperger syndrom. Vi tolkar det som att Emma är medveten om att hon 
avviker från samhällsnormerna och att klasskamraterna kan ha stigmatiserat henne eftersom hon 
hade stödperson men också att de accepterat henne som annorlunda. Emma är medveten om att 
hon måste träna på samtal med andra vilket i sig kan utgöra ett stigma. På grund av brister i 
mentalisering, exekutiva funktioner, central koherens och automatisering kan personer med 
Asperger syndrom stigmatiseras.  Vårt första intryck av Niklas var att han var social men efteråt 
tolkade vi om honom i eftersom han brister i den sociala interaktionen. Niklas kunde inte 
samspela och föra ett samtal eftersom han pratade mest av det han själv var intresserad av. 
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Niklas bristande kommunikativa förmåga kan leda till stigmatiseringen i andra sociala 
sammanhang. Om man inte för ett längre samtal med Niklas kan man inte upptäcka att han har 
Asperger syndrom men eftersom Niklas väljer att tala om för andra om sin diagnos förstår vi det 
som att Niklas kan ha upplevt en stigmatisering kan det hända att människor i möten väljer att 
stigmatisera honom. Det är då vi kan se bilden av Niklas som inte stämmer överens med den 
stereotypa bilden av personer med Asperger syndrom. När omgivningen upptäcker avvikelser 
hos individen stigmatiseras personen vilket kan bli problematiskt och påfrestande för den som 
bär på ett stigma. När Niklas väljer att tala om för andra om sin diagnos tolkar vi det som att 
Niklas kan ha upplevt en stigmatisering av omgivningen vilket kan ha påverkat hans självbild 
negativt så att han själv ser det som ett stigma och ännu mer anstränger sig att passa in i de 
förväntningar som finns i samhället. På grund av mammas uppmaningar kan Niklas ha inbillat 
sig faktumet att genom att prata är man ”social” och därmed uppnår man omgivningens 
förväntningar. Genom denna strategi kan Niklas ha fått andra att acceptera honom. Vidare tolkar 
vi att mammas höga förväntningar på Niklas sociala kompetens kan ha orsakat Niklas höga krav 
att passa in vilket kan ha resulterat i utbrändhet och depression. Vår tolkning är att han upplever 
ett misslyckande som kan ha skapat en ond spiral och förvirringstillstånd han befinner sig i. Vi 
tolkar som att det också kan uppstå när ”den andre” uppfattar Emmas missförstånd av skämt 
som sanningar vilket kan stigmatisera henne. Att stämplas på detta sätt innebär ett stigma som 
kan kallas oförmåga, oduglighet eller ett handikapp. Omgivningen brister i kunskaper och 
förståelse samt hjälpmedel som är en självklar del i det normaliserade samhället. Vi förstår 
deras berättelser som att Niklas, Emma, och Lotta är medvetna om att de har en diagnos som de 
måste acceptera. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att tolka innebörden av upplevelser av livet bland några människor som 
fått diagnosen Asperger syndrom. Följande innebörder av diagnosen har uttolkats: 

Innebörden av vad Asperger syndrom inverkar på identitetsskapandet hos dessa människor 
utifrån kriteriet social identitet.  

En person med Asperger syndrom upplever att socialiseringsprocessen måste ske intellektuellt 
vilket medför olika metoder för lärande och kunskapsinhämtning.  

Innebörden av Asperger syndrom är en stigmatisering då den pekar ut dessa människor som 
avvikande eller onormala.  

Innebörden av diagnosen Asperger syndrom är i vårt samhälle en nödvändighet för att 
människor ska få det hjälpmedel de behöver för att accepteras i samhället och utveckla 
kompensatoriska strategier i de avseende dessa människor anses avvika.  

Samtliga informanter upplevde att det var en lättnad att få diagnosen, dels för att kunna förklara 
för andra om vad diagnosen Asperger syndrom innebär och dels för att få möjligheter för att 
uppnå goda livsvillkor i och med det lagstöd som finns. Vidare hade vårdnadshavarna den 
primära betydelsen av identitetskapandet för samtliga informanter. När det gäller konstruerandet 
av normalitet kan definitionen variera över tid eftersom samhällets historia, kulturella, 
medicinska, LSS, normaliseringsprincipen och politiska faktorer påverkas. Vi kommer här 
nedan diskutera studien mer ingående till de svar vi har kommit fram till samt utifrån andra 
tankar som har väckts som vi anser är viktiga att debattera vidare om. 

Asperger syndrom är en diagnos och ingen sjukdom. Diagnosen kan vara en nödvändighet för 
att få rätt till stöd och hjälp i samhället men också för den pedagogiska undervisningen i skola 
och på arbetsplatser. Det är även viktigt att personer med Asperger syndrom får nytta av 
diagnosen utifrån de individuella behov som finns. Diagnostiseringen innebär samtidigt att 
personer med Asperger syndrom definieras som avvikande från normen och att de kan bli 
stigmatiserade på grund av brister i de kognitiva funktionerna. Tideman (2000) skriver om tre 
olika sätt att se på normalitet; statistisk normalitet som är det genomsnittliga ”medelvärdet” och 
standardavvikelsen för en given normalfördelningskurva, normativ normalitet baseras på 
samhällsvärden, individuell eller medicinsk normalitet betyder att en individ är normal/”frisk”, 
det vill säga inte är avvikande eller sjuk. I det svenska samhället hänvisas stigma till ett attribut 
som gör en person annorlunda än andra människor i den kategori som han tillhör och medför på 
så viss misskreditering i andras ögon. Användningen av begreppet normalitet kan vara 
problematiskt eftersom det kan ge en föreställning om att absoluta kriterier för normalitet och 
avvikelse skulle finnas enligt Szönyi (2004). När någon upplevs som avvikande från det 
normala krävs hjälpmedel för att den personen ska kunna passa in och få behandling för att 
uppnå normalitet. Frågan är hur kan man ”uppnå” det ”normala” när det gäller personer med 
Asperger syndrom?  Det finns möjligheter till att träna sociala förmågor intellektuellt eftersom 
dessa inte utvecklas ”instinktivt” hos personer med Asperger syndrom. Därmed anser vi att det 
finns ett behov av att förändra de attityder och föreställningar som finns kring normalitet och 
avvikelse i det svenska samhället. Vi tycker att det är viktigt att låta personer vara om de klarar 
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sig själva i sin vardag och inte ”tvingas på” en diagnos även om de tenderar till att uppfylla 
symptomkriterierna för Asperger syndrom. 

Den stora upptäckten vi gjorde med studien var hur personer med Asperger syndrom såg på sin 
självbild/identitet. Det mest intressanta var hur de använder sig av andra och refererar till sin 
sociala identitet. Utifrån informanternas berättelser tolkar vi som att föräldrarna har spelat den 
avgörande rollen när det gäller informanternas självbild. Vi ändrade vår förståelse av 
innebörden av Niklas berättelse under studiens gång då vi gjorde upptäckten att mammas starka 
personlighet återspeglas i Niklas ord. Innebörden av mammas starka påverkan tolkar vi som att 
Niklas inte har kunnat utforma sin sociala identitet genom att han inte har fått pröva olika roller 
utan blev automatiserad. Detta bekräftar betydelsen av den sociala kontexten i 
identitetskapandet och konstruerandet av normalitet. 

Att avvika från normerna kan utvecklas till stigma. Emma är medveten om att hon måste träna 
på att samtala med andra. Hon är införstådd med att hon inte heller kan förstå skämt eller 
sarkasm. Niklas har brister i både social interaktion och kommunikation vilket kan leda till att 
Niklas kan ha svårt att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Han berättade själv att han upplevde 
arbetskraven som påfrestande och kände sig utsliten både psykiskt och fysiskt och har därför 
valt att inte arbeta mer. Niklas fick därmed ingå i gruppen för att få hjälp och stöd och umgås 
med de andra i gruppen. Att få och behålla ett arbete kan vara svårt eftersom en person med 
Asperger syndrom har brister i sin sociala förmåga och uppträdanden enligt Attwood (2011).  

Alla upplevde diagnosen som lättnad tack vare LSS vilket stämmer överens med Gerland 
(2003). Genom LSS och Normaliseringsprincipen kan personer med Asperger syndrom få den 
hjälp de behöver. I och med det lagstöd som finns (LSS) och Normaliseringsprincipen kan de få 
ett liv som andra ”normala” i samhället. 

Den positiva betydelsen av att ingå i en grupp var något som tydligt framkom i intervjuerna. 
Alla såg det positivt att få vara tillsammans med likasinnade. Erkännandet kan av en speciell 
grupp ha en avsevärd betydelse för en individs självbild. (Hammarén & Johansson, 2007). 
Diagnosen ger också möjlighet till att kunna få moraliskt stöd i en grupp och att kunna 
identifiera sig med andra vilket kan resultera i ökat självförtroende.  

Vad är normalt och vem kan säga om man är normal eller inte? Det finns människor som 
medvetet vill avvika och därigenom få en identitet genom kändisskap och andra som inte har 
behov av att vara annorlunda. LSS, Normaliseringsprincipen, medicinska och politiska 
paradigmen, samhällets historiska och kulturella påverkan bidrar till vad som är normalt eller 
inte. Det som betraktas som ”normalt” idag kanske inte betraktas som normalt om trettio år. 
Med hjälp av Normaliseringsprincipen ges det möjlighet till bättre förutsättningar att leva ett 
”normalt” liv. Om de används av någon som upplevs avvikande kan dessa personer bli 
medvetna om på vilket sätt de avviker, detta är (väl) också syftet med en diagnos?! 
Normaliseringsprincipen kan å andra sidan skapa stigma och stigmatisering då några människor 
utpekas som avvikande. Diagnostiseringen är därför på gott och ont. Det positiva med 
diagnostiseringen är att den möjliggör stöd och förutsättningar till goda livsvillkor. Det negativa 
är att diagnosen kan innebära risk för kategorisering och utanförskap. Vår slutsats är att det är vi 
människor som konstruerar normalitet och vad som är normalt i vårt samhälle. 
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Personer med Asperger syndrom accepterar sig som annorlunda och vill inte ändra på sig utan 
det är vi ”normala” som vill att de ska vara som vi ”normala” och kanske handlar det om att ge 
alla människor en möjlighet att leva under sina förutsättningar. 

Det vi tyckte var märkligt är att ingen av våra informanter har specialintresse vilket är oftast 
förekommande för personer med Asperger syndrom enligt Gillberg (1997).  

Vi är djupt förundrade över att diagnoskriterierna kan bedömas så olika fortfarande. I studien 
framkom att informanterna skiljer sig åt vilket gör det begripligt att det kan vara svårt att ställa 
diagnos. Trots att Christopher Gillberg är världsledande dominerar ändå DSM-IV diagnosen i 
svensk klinikpraxis enligt Attwood (1998). En vidare diskussion som vi anser är aktuellt att ta 
upp är att diagnosen Asperger kommer att försvinna och gå under samma namn som 
autismspektrumtillstånd enligt Sveriges Radio (2011) och en artikel från Sydsvenskan (2011). 
De personer som redan har fått diagnosen kommer att få behålla den. I artikeln diskuteras det 
som att jämföra äpplen med päron. APA det vill säga, Amerikanska psykiatriförbundet håller 
inte med om att det är som att jämföra äpplen med päron eftersom de tycker att det finns många 
likheter mellan dessa. Rickard Ahlberg som är psykolog, doktorand på psykiatriskt 
forskningscentrum i Örebro menar att det är således klart att diagnosen Asperger syndrom 
försvinner och att det inte håller att ha en uppdelning mellan Asperger och autister som om det 
är två olika syndrom. Han hävdar liksom APA att det finns mer likheter än skillnader mellan de 
som har diagnoserna. Ahlberg tror att diagnosen i den kommande manualen säger mer om en 
person än vad den nuvarande diagnosen gör. Han tror att i framtiden kommer man istället tala 
om gradskillnader i autismspektrumtillstånd med tillägg om var individen befinner sig på 
språklig såväl som intellektuell nivå. Trots att det finns olika åsikter hoppas vi ändå att 
forskarna kommer att enas om hur diagnoser ska ställas i framtiden och därför är en öppen 
dialog viktig.  

Våra förhoppningar är att vi liksom ni som läser vår studie och kan möta människor med 
Asperger syndrom på ett bättre sätt i framtiden och acceptera de olikheter som finns bland oss 
människor. Det är speciellt viktigt att de som arbetar inom skola, fritid och dagis både är 
uppmärksamma men också utvecklar olika strategier för att bemöta människor som saknar 
sociala färdigheter. Dessa elever måste få uppmärksamhet och hjälp utan att stigmatiseras. 
Genom förståelse och kunskap finns det möjlighet att ge verktyg och handledning för att den 
som måste träna och lära in social interaktion medvetet och intellektuellt ges goda 
förutsättningar att hantera detta. I samhället generaliseras och konstrueras hur människor ska 
vara, hur man ska bete sig och anses agera ”normalt”. Avslutningsvis vill vi att alla ska ställa sig 
frågorna.  

Får vi inte vara de vi är? 

Vi är ju alla olika, vad är då normalt? 
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Bilagor 

Bilaga 1- Presentation av studien för 
informanterna. 

 
Hej! 

 

Vi studerar pedagogisk forskning III på Stockholms universitet. Vi är intresserade av att forska 
om hur unga vuxna med Asperger syndrom upplever sin diagnos. Vi tror att studien kan bidra 
till en större förståelse i och med ökad kunskap och information.  Därför anser vi att ni är 
viktiga deltagare som kan berika andra människor i samhället. Vi hoppas också att vi kan få 
återkomma till dig igen under studiens gång för att eventuellt ställa andra frågor som kommer 
upp. I denna studie kommer namnen att konfigureras dvs. ändras så att ditt namn inte går att 
härledas till dig. Du kan avbryta deltagandet om du vill och du kan också närsomhelst kontakta 
oss om du undrar över något eller vill förmedla något mer inför denna studie. 

 

Intervjufrågor: 

 

- Inledningsvis tänkte vi att du kanske kunde beskriva dig själv 

- Hur gammal är du? 

- Vilka umgås du med? 

- Vad brukar ni göra? 

- Vad gör du på din fritid när du är själv? 

- Hur ser dina intressen ut?  

- Är det något speciellt du har fastnat för? 

- Familj (mamma, pappa, syskon) 

- Hur upplevde du skolan? 

- Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet? 

- Hur tycker du din uppväxt var innan du fick diagnosen? 

- Hur kändes det efter du fick veta diagnosen? 

- Söker du arbete nu? 

- Hur tycker du det går? (Känns det bra, dåligt) 

- Hur ser din boendesituation ut- bor du hemma eller har du eget boende? 

- Hur länge har du bott där? 
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- Har du valt ditt boende själv? 

- Bor du ihop med någon? 

- Har du husdjur? 

- Trivs du med det? 

- När fick du din diagnos? 

- Hur fick du din diagnos (på vems initiativ)? 

- Hur reagerade du då? 

- Hur reagerade din familj? Föräldrar eller syskon… 

- Vad har diagnosen inneburit/betytt för dig? 

- Vad har diagnosen inneburit för andra i din omgivning? 

- Tycker du att diagnos är bra? 

- Tycker du att diagnos ibland kan kännas dåligt? 

- Brukar du tala om att du har en diagnos? 

- Vad innebär det för dig själv att leva med en diagnos? 

- Innebär det ibland konsekvenser för dig i vardagslivet? 

- Hur tror du andra människor som inte känner reagerar när de möter dig? 

- Är det viktigt att passa in? 

- Hur upplever du när du är i stora grupper, typ i skolklass, seminarium, träffar med 
andra? 

- Hur ser du på dig själv i dag? 

- Är det någon skillnad idag när du känner till diagnosen än när du inte gjorde det? 

- Hur tror du andra människor upplever dig och hur vill du att de ska uppleva dig? 

 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 

Bilaga 2- diagnoskriterier för Asperger 
syndrom enligt Gillberg och Gillberg  

(Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, Normala, geniala, 
nördar?, 1997, s. 22)  

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 
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Bilaga 3 - Diagnoskriterier enligt Szatmari och 
medarbetare 1989 

 (Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, Normala, geniala, 
nördar?, 1997, s. 23) 

1. Social isolering:(minst två av följande) 
a. inga nära vänner 
b. undviker andra 
c. ointresserad av att skaffa vänner 
d. en enstöring 

2. Nedsatt förmåga till social interaktion: (minst ett av följande) 
a. vänder sig till andra enbart för att få sina egna behov tillgodosedda 
b. klumpiga sociala kontaktförsök 
c. enkelsidiga villkor gentemot jämnåriga 
d. svårigheter att uppfatta andras känslor 
e. likgiltig för andras känslor 

3. Nedsatt förmåga till icke-verbal kommunikation:(minst ett av följande) 
a. sparsam ansiktsmimik 
b. går inte att avläsa barnets känslor genom ansiktsuttrycken 
c. kan inte ge menande ögonkast 
d. tittar inte på andra 
e. använder inte händerna för att uttrycka sig 
f. gesterna är stora och klumpiga 
g. kommer för tätt inpå andra 

4. Udda tal: (minst två av följande) 
a. avvikande tonfall 
b. pratar för mycket 
c. pratar för lite 
d. saknar samband med samtalsämnet 
e. egenartad användning av ord 
f. återkommande språkliga schabloner i talet 
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Bilaga 4- Diagnoskriterierna i ICD-10, WHO, 
1993 

 (Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, Normala, geniala, 
nördar?, 1997, s. 24) 

1) Avsaknad av någon kliniskt signifikant generellförsening i språklig eller 
kognitiv utveckling. Diagnosen förutsätter 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 speciella talanger, ofta relaterade till onormala 
intressen och sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för diagnos. 

2) Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion :(minst två av följande) 
a) kan inte använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på ett 

adekvat sätt i umgänget med andra människor. 
b) misslyckas med att (på ett sätt som överensstämmer med mental ålder och trots 

tillräckliga möjligheter) utveckla kamratrelationer som inbegriper ett ömsesidigt 
utbyte av intressen, aktiviteter och känslor; 

c) bristande socio- emotionell ömsesidighet, som visar sig genom nedsatt eller 
avvikande gensvar på andra människors känslor, och/eller bristande anpassning 
av beteendet till det sociala sammanhanget, och/eller en svag integration av 
socialt, emotionellt och kommunikativt beteende; 

d) delar inte spontant sin glädje, sina intressen eller aktiviteter med andra 
människor (har till exempel inga behov av att visa, ta fram eller peka ut saker 
som han/hon tycker är intressanta för andra människor) 

3) Begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, intressen och 
aktiviteter (minst två av följande) 
a) en överdriven upptagenhet av ett eller flera stereotypa begränsade intressen, som 

är onormala vad gäller innehåll eller inriktning; ett eller flera intressen, som är 
avvikande vad gäller deras intensitet och begränsade natur, men inte vad gäller 
innehåll eller inriktning.  

b) till synes tvångsmässigt beroende av specifika, icke- funktionella rutiner eller 
ritualer 

c) stereotypa och upprepade motoriska maner som inbegriper antingen 
hand/fingerviftningar eller vridningar, eller komplexa rörelser med hela kroppen 

d) sysselsättning med delar av föremål eller icke-funktionella delar av lekmaterial 
(som deras lukt, upplevelsen av deras ytstruktur, eller oljudet/vibrationen som de 
ger ifrån sig) 
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Bilaga 5 - Diagnoskriterier för Asperger 
syndrom: DSM-IV 
 (Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, Normala, geniala, 
nördar?, 1997, s. 25) 

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

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex 

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

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och 
aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
4. enträgen fascination inför delar av saker 

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

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

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

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

 


