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Abstract 
 

The purpose of this study is to examine depictions of individuals diagnosed with autism 

spectrum disorder (ASD) to reach an understanding of how they perceive their diagnosis. 

Furthermore the purpose of this study is to reach an understanding of how sense of 

stigmatisation can be related to the diagnosis and how depictions of ASD can affect the 

individual’s sense of stigmatisation. The study is based on narrative analysis of 

autobiographies by individuals diagnosed with ASD. The study is also based on document 

analysis of material containing facts about ASD. The theoretical approach used in the 

study is stigma theory. The study shows that individuals diagnosed with ASD perceive 

their diagnosis as part of their personality. Furthermore the study shows that receiving the 

diagnosis contributes to sense of stigma, but also contributes to self perception. The 

analysis discusses how knowledge of perceptions of stigma related to the diagnosis can 

be useful to professionals working with individuals with ASD.  
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Tack 
 

Aldrig har det varit så välstädat hemma som när uppsatsen skulle skrivas. När det krisar 

påbörjas arbetet. Därefter kommer flera aha-upplevelser, när nya insikter och kunskaper 

uppenbaras. Flowet kommer och det brinner i fingrarna. Orden rinner ut och du sugs in i 

texten. Det är roligt och känns givande. Du skriver inte längre för att du är tvungen. Det 

har blivit ett behov och det känns berikande att få möjligheten att forska på något utifrån 

eget intresse. Nya insikter skapas över den egna förmågan och över den nya kunskapen.  

 

Tack alla som har läst vår uppsats och kommit med värdefulla synpunkter. Tack till vår 

handledare Ulf Drugge som har funnits som stöd och som har hjälpt oss att utveckla vår 

uppsats, till något som är värdefullt, för oss och förhoppningsvis för andra.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Omkring 0,6-1 % av befolkningen diagnostiseras med autismspektrumtillstånd (AST) och 

för många innebär diagnosen risk att uppleva stigma. Dessutom uppvisar diagnosen 

samsjuklighet med depressionstillstånd och ångestsjukdom (SBU 2013, s. 13). Individer 

som diagnostiseras med AST kan möta svårigheter med att skapa karriär och att hitta 

bostad (Linton 2014, s. 332 & där anförd litteratur). Det är inte bara individerna själva 

som påverkas. Föräldrar får ofta ta ett stort ansvar för sina barn med AST och föräldrarna 

uttrycker att de saknar stöd från samhället. Syskon hamnar ofta i kläm. De tar ofta stort 

ansvar och visar mycket medkänsla, men kan också möta svårigheter med egna sociala 

relationer. Både föräldrar och syskon upplever stigmatiseringsproblem relaterade till 

diagnosen (SBU 2013, s. 30, 36-37).  

 

Samhälleliga insatser gentemot personer med AST ges idag genom habilitering och 

sjukvård, men också genom kommunala och statliga insatser såsom från 

försäkringskassan. Insatserna kan syfta till att underlätta praktiska moment för den 

enskilde och anhöriga eller till att behandla symptombilden exempelvis genom att 

individen övar upp sin sociala förmåga (SBU 2013, s. 25 & 37). Terapi för personer med 

AST fokuserar ofta på att lära dem hur de ska fungera “neurotypiskt”, det vill säga som 

personer utan autism. Forskare inom ämnet har diskuterat hur barn med AST lär sig att 

ignorera viktiga delar av sin identitet genom terapin. Genom att bete sig “normalt” kan 

personer med AST försöka undvika socialt stigma (Freeman 2015, s. 4, 9 & 11). 

 

AST beskrivs som en nedsatt förmåga i social interaktion, kommunikation och 

föreställningsförmåga samt i tanke- och beteendemönster. Personer med AST 

diagnostiseras utifrån ett beteendemönster som uppvisas i tidig ålder. Inom 

autismspektrat finns variationer i grad av funktion (Wing 2012, s. 29-34). Personer med 

AST har ofta svårigheter att utföra uppgifter som kräver flexibilitet, planering, 

organisering, målsättning och arbetsminne. De kan även ha problem med sociala 

interaktioner och att förstå andra människor. Många har ett detaljerat sätt att processa 

information, vilket gör att de inte förstår helheten. De kan även vara överkänsliga för 

vissa ljus, rörelser och dofter (Linton 2015, s. 18). 
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Medan en liten andel forskning visar att diagnosen kan bidra till att individer med AST 

får ny förståelse för den egna personen, visar en stor andel forskning att diagnosen 

förstärker stigma. Det härleds bland annat till de särskiljande beskrivningar av diagnosen 

som ofta framträder i offentliga sammanhang (Linton 2014, s. 331-332). Viss forskning 

visar också att det språk som används för att beskriva AST påverkar hur individer med 

diagnosen uppfattar sig själva, skapar förståelse för sin diagnos och integrerar diagnosen 

i sitt identitetsskapande (Jones, Gallus, Viering & Oseland 2015, s. 1490).  

 

Identitetsskapande kan betraktas som något som sker i samspel mellan en individ och 

dess omgivning. Genom att individen reflekterar över sig själv i förhållande till 

omgivningen skapar denne en självbild. Självbilden formas till stor del genom interaktion 

med andra och genom att individen internaliserar andras uppfattningar. För en person med 

AST kan andras sätt att prata och skriva påverka hur individen identifierar sig med 

diagnosen. Det kan också påverka personens möjligheter att nyttja diagnosen som ett sätt 

för självförståelse (Jones, Gallus, Viering & Oseland 2015, s. 1491). En person som 

utsätts för andras uppfattningar av vad det innebär att ha en diagnos riskerar att 

internalisera stigma. För att undvika stigma och risken att stämplas som avvikande kan 

den utsatta personen tillämpa olika strategier. För en person som överväger terapi kan en 

sådan strategi vara att avstå från behandling (Linton 2014, s. 331-332).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Med utgångspunkt i den fakta som presenteras ovan anser vi att problemområdet är 

relevant för socialt arbete. AST är en diagnos som engagerar dels personerna som själva 

har diagnosen, men också anhöriga och yrkesverksamma. Detta innebär att om personer 

med AST upplever stigma och konsekvenser därav, påverkar det även anhöriga och 

professionella. På så sätt engagerar det olika delar av samhället. För att personer med 

AST ska ha nytta av de samhällsinsatser som erbjuds, behöver insatsera vara anpassade 

efter deras behov. Detta förutsätter förståelse för deras upplevelser av att leva med 

diagnosen. Ett första steg mot sådan förståelse kan vara att undersöka individernas 

beskrivningar av sina upplevelser. Eftersom forskning visar att beskrivningar av 

diagnosen kan bidra till upplevelse av stigma, anser vi att det är av intresse att undersöka 

sådana beskrivningar även i information som allmänheten tar del av och söker sig till. Det 

framstår som intressant eftersom beskrivningarna i sådan information kan antas forma 
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förståelsen för AST hos personer som läser informationen. Som Linton (2014, s. 331-

332) förklarar ovan kan personer med AST riskera att internalisera stigma genom att 

utsättas för andras uppfattningar av vad det innebär att ha diagnosen. Därför anser vi att 

det är ett viktigt problemomåde som behöver undersökas vidare. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka beskrivningar av personer med AST för att förstå hur 

individer med AST upplever sin diagnos. Syftet är vidare att förstå hur upplevelse av 

stigma kan relateras till diagnosen samt vilken betydelse beskrivningar av AST har för 

individens upplevelse av stigma. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Hur beskriver personer med AST sina erfarenheter av diagnosen i självbiografier? 

 

Hur beskrivs personer med AST i faktamaterial?  

 

Vilka upplevelser av stigma framträder i självbiografierna och hur kan dessa upplevelser 

relateras till diagnosen och/eller beskrivningar av diagnosen? 

 

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Hur individer med AST upplever sin diagnos 

 

Den bild av autism som ofta framträder skildrar en helhet från vilken en del saknas. 

Diagnosen tillskrivs på så sätt vissa stereotypa uppfattningar, vilket kan relateras till det 

medicinska synsättet av diagnosen där den betraktas som något som bör behandlas. 

(Linton 2014, s. 331 & där anförd litteratur). Även filmer bidrar med stereotypa 

uppfattningar kring personer med autistisk diagnos. De porträtteras antingen som 

inåtvända med någon form av kroppsligt uttryck eller som personer med extrem 

tankeförmåga (Conn & Bhugra 2012, s. 56-57). Genom att en autismdiagnos innehåller 

vissa stereotypa föreställningar kan den bidra till stigmatisering och leda till 

diskriminering. Diskriminering på grund av det stigma som följer med den autistiska 

diagnosen kan innebära minskade möjligheter för individerna att erhålla bostad och arbete 

(Linton 2014, s. 332 & där anförd litteratur).  
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Linton (2014) har i en studie undersökt hur personer med autistiskt syndrom och 

Aspergers syndrom upplever att diagnosen har påverkat deras självuppfattning. Det 

framkommer att diagnosen har påverkat dem negativt. Den har medfört känslor av 

otillräcklighet och begränsat deras uppfattning av vad de kan uppnå. Deltagarna i studien 

påpekar att fokus i diagnosen ligger på att något inte stämmer eller att något saknas från 

helheten. Genom att fokus ligger på vad som saknas eller på det som uppfattas som 

negativt förstärks stigma. Dessa beskrivningar sprids till samhället, där det finns en risk 

att personer med autistisk diagnos internaliserar de uppfattningar som omgärdar 

diagnosen. Själva menar deltagarna att vid beskrivning av autistisk diagnos borde fördelar 

och styrkor lyftas (ibid. 2014, s. 336-338). 

 

Lintons studie undersöker vad personer med autistiskt syndrom och Aspergers syndrom 

har för upplevelser kring sin diagnos. Studien visar att en klinisk diagnos kan förstärka 

stigma hos individen, men också fungera som ett verktyg för ökad självförståelse. 

Kunskapen om individens upplevelse kring sin diagnos kan bidra med ett nytt perspektiv, 

som visar vilken påverkan och vilket syfte diagnoser faktiskt har. Linton förklarar att 

socialarbetare behöver vara medvetna om hur en diagnos påverkar individen som får den 

(ibid. 2014, s. 330). 

 

En studie som genomfördes på en svensk skola undersökte hur 3 män och 9 kvinnor med 

Aspergers syndrom uppfattar diagnosen, vad diagnosen har för betydelse för dem och vad 

det innebär att leva med en diagnos. Studien genomfördes genom diskursanalys och 

intervjuer (Rosqvist 2012, s. 120-121). Deltagarna beskriver upplevelsen av att få 

diagnosen som en milsten på vägen mot ökad självförståelse. Genom att få en diagnos 

fick de ökad förståelse för sina tidigare erfarenheter. Deltagarna berättar att Aspergers 

syndrom har hjälpt dem att identifiera sig med andra inom gruppen och att känna sig 

normala. Under intervjun diskuterar de idealet; att vara öppen med sin diagnos. De 

nämner flera problem som detta kan skapa, bland annat på grund av omgivningens 

uppfattningar om diagnosen och att den ibland missförstås. Flera av deltagarna beskriver 

också att flera diagnoskriterier för Aspergers syndrom är inkorrekta. De tycker att 

Aspergers syndrom beskrivs på ett negativt sätt och flera av deltagarna sa att de tyckte att 

“Aspergers är bra” (ibid. 2012, s 124, egen översättning). Deltagarna ville bemöta dessa 

uppfattningar genom att prata om sin diagnos med omgivningen och på så sätt utmana 
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omgivningens uppfattningar av vad det innebär att ha Aspergers syndrom (ibid. 2012, s. 

122-124, 126). 

 

2.2 Hur upplevelse av stigma kan relateras till diagnosen 

 

Krcek (2013) beskriver en medicinsk modell av funktionshinder. Den förklarar 

funktionsnedsättning som ett individuellt problem kopplat till funktionella, fysiska och 

psykiska nedsättningar för individer. Den omgivande miljön och kulturen 

uppmärksammas inte utifrån den medicinska modellen som bidragande faktor till 

konstruktionen av funktionsnedsättningen. Modellen har genom historien haft stort 

inflytande. Den var särskilt tydlig hos institutioner, där individen betraktades som ett 

problem som skulle uteslutas från samhället och tillfriskna från en sjukdom (ibid. 2013, 

s. 4-7).  

 

Jaarsma och Welin (2012) förklarar att olika psykologiska, biologiska och neurologiska 

teorier under 1900-talet har lagts fram för att förklara autism. Gemensamt för dessa är att 

de har utgått från ett antagande att det finns en felaktighet som behöver beforskas, 

klassificeras och rättas till. Det gemensamma antagandet för dessa teorier är därmed att 

det är något som är fel hos individer med autism (ibid. 2012). 

  

Krcek (2013) beskriver även en social modell av funktionshinder. Denna definierar 

funktionsnedsättningen på samma sätt som den medicinska, alltså utifrån de funktionella, 

fysiska och psykiska karaktärsdragen. Det som skiljer den sociala modellen från den 

medicinska är att den även uppmärksammar omgivningen som bidragande faktor i 

konstruktionen av funktionsnedsättningen. Funktionen betraktas utifrån den sociala 

modellen som en interaktion mellan en person och dess omgivning, där den sociala 

omgivningen skapar och vidmakthåller ett funktionshinder (ibid. 2013, s. 4-7). 

  

Den sociala modellen beskrivs som en reaktion på hur den medicinska modellen beskriver 

individen som biologiskt skadad. Det finns en tanke om att den medicinska modellen 

försöker polarisera grupper i form av normala och onormala, där de som faller inom den 

senare gruppen kontrolleras. Den sociala modellen baseras istället på uppfattningen att 

funktionshindret inte är ett resultat av handikappet, utan av att samhället inte har anpassats 
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på rätt sätt. Det är samhället som måste anpassas efter individen och dennes behov (Haney 

2017 s. 67 & där anförd litteratur). 

 

I nära relation till den sociala modellen står begreppet neurodiversitet. Begreppet 

skapades på 1980-talet av Judy Singer, en sociolog som själv har diagnosen Aspergers 

syndrom. Begreppet neurodiversitet används för att beskriva att normalitet inte är en fast 

punkt, utan existerar på ett multidimensionellt plan (Jaarsma & Welin 2012). Individer 

med AST kan utifrån detta synsätt karaktäriseras utifrån olika kognitiva förmågor, med 

olika sätt att förstå världen. Utifrån begreppet neurodiversitet förstås AST inte som något 

individen har. Det betraktas istället som en del av och ett uttryck för individens 

personlighet (Haney 2017, s. 70 & där anförd litteratur). Detta synsätt beskrivs av Grandin 

när hon i en självbiografi berättar om sina upplevelser av livet med autism. Istället för att 

beskriva sig själv som en person som har autism, menar hon att autismen är en del av 

hennes personlighet. Den går inte att frikoppla och betrakta som något som existerar 

utöver individen, utan är en del av hennes sätt att fungera (Jaarsma & Welin 2012 & där 

anförd litteratur). 

 

Jaarsma och Welin (2012) beskriver två aspekter av neurodiversitet. Den första aspekten 

innebär att det i den mänskliga befolkningen finns olika neurologiska variationer, varav 

autism (åtminstone högfunktionell) är en. Den första aspekten av neurodiversitet 

framhåller att autism bör betraktas som en naturlig mänsklig variation i neurologi och 

funktion. Autism bedöms därmed inte nödvändigtvis som problematisk, patologisk eller 

som en funktionsnedsättning, utan som en variation som kan accepteras och värdesättas 

som andra naturliga variationer. Den andra aspekten av neurodiversitet bygger vidare på 

antagandet från den första. Utöver att autism betraktas som en naturlig variation, innebär 

den andra aspekten att uppmärksamma värdet i variationen. Autism bör inte uppfattas 

som problematisk, utan bör accepteras och värdesättas. Aspekten medför en politisk 

faktor i och med att den betonar rättigheter och lyfter frågor om diskriminering (ibid. 

2012). 

  

Jaarsma och Welin (2012) anser att högfunktionell autism inte bör betraktas som en 

störning, nedsättning eller oönskat tillstånd. Istället bör den betraktas som ett tillstånd av 

särskild sårbarhet. Författarna menar att det är viktigt att belysa att autism även medför 

önskvärda och möjliggörande konsekvenser (ibid. 2012). 
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Jaarsma & Welin (2012) resonerar kring samhällets roll för de konsekvenser som en 

Aspergersdiagnos för med sig. Diskussionen rör sig främst kring högfunktionell autism 

och hur diagnosen påverkar vardagen för individer med diagnosen. Medan autism är ett 

tillstånd som för med sig konsekvenser av olika slag, menar författarna att de problem 

som individer med autism upplever till stor del härrör från samhällets reaktioner på deras 

tillstånd snarare än tillståndet i sig. Att beskriva individer med autism som att de har en 

mental funktionsnedsättning innebär då på sätt och vis att skuldbelägga offret. Mycket av 

problematiken som sammankopplas med autism har alltså sitt ursprung i omgivningen 

och omständigheterna runt om individen snarare än individens neurologiska struktur 

(ibid. 2012). 

 

I en intervjustudie i England undersöktes hur socialarbetare uppfattar och behandlar 

personer med AST. I studien intervjuades 24 socialarbetare som hade erfarenhet av att 

arbeta med funktionsnedsatta barn och deras familjer. Resultatet visade att många av 

socialarbetarna hade förståelse för vissa aspekter av diagnosen. Det fanns dock viss 

förvirring kring nyckelfunktioner gällande AST som diagnos, hur autism tar sig i uttryck 

och hur interventioner tillämpas för personer med AST (Preece & Jordan 2007, s. 925, 

928). Socialarbetarna hade olika åsikter om uppkomsten av diagnosen AST. Vissa av 

socialarbetarna trodde att AST uppkommer vid anknytningsproblematik från modern 

eller andra sociala problem. Över en femtedel av socialarbetarna trodde även att AST 

uppkommer vid vaccination. När studien presenterades fanns det redan mycket fakta som 

visade att vaccin inte har någon påverkan på diagnosen (Preece & Jordan 2007, s. 931 & 

där anförd litteratur). 

 

Studien visade att socialarbetarna trodde att vissa beteenden var karaktäristiska för ett 

barn med AST, trots att de i själva verket inte är det. Det gällde beteenden som exempelvis 

att överreagera på olika ljud eller att undvika ögonkontakt. Över 90 % av socialarbetarna 

ansåg detta vara karaktäristiskt för AST. Dessa beteenden behöver dock inte uttryckas 

hos en individ med AST. Den kunskapsbrist som detta påvisar kan leda till att 

socialarbetare missförstår barnets diagnos och underskattar barnets förmågor. När 

uppfattningen och förståelsen av diagnosen är inkorrekt kan det leda till negativa attityder 

gentemot föräldrarna samt diskriminerande stereotypisering och inkorrekta interventioner 

för individer med AST (Preece & Jordan 2007, s. 932-933). I samma studie berättar 
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föräldrar till barn med AST att socialarbetare inte förstår AST. De tycker att 

socialarbetarna missförstår eller underskattar barnens och familjernas behov. De anser 

också att de inte har tillräcklig kunskap för att arbeta med barn med AST (Preece & Jordan 

2007, s. 926).  

 

3 Teoretisk ansats 
 

3.1 Stigmateori 

 

Goffman beskriver stigma som en ”benämning på [en] egenskap som är djupt 

misskrediterande” (Goffman 2014, s. 11). Stigma rör sig ofta om en egenskap eller ett 

attribut som utmärker en viss person. Det som skapar stigmat är dock inte egenskapen i 

sig, utan omgivningens förhållningssätt till den. Det beskrivs som en relation som bygger 

på förväntningar och etablerade uppfattningar i ett visst socialt sammanhang. I ett 

specifikt samhälle finns förväntningar på hur människor bör vara eller bete sig för att 

passa in. Så länge människorna i samhället har ett uppförande som faller inom ramen för 

samhällets förväntningar kan människorna i detta samhälle vara ovetande om att de har 

dessa förväntningar. Det är först när någonting avviker som människorna i samhället 

reagerar (ibid. 2014, s. 9-11). 

  

De intryck som människor får av en viss individ avgör hur individen kategoriseras. Med 

placeringen i olika kategorier följer vissa förväntningar på hur en individ bör vara för att 

uppfattas som normal. Beroende på vilken kategori en individ befinner sig i, följer ett 

visst bemötande. När en person skiljer sig från de förväntningar som finns i samhället och 

i relation till den kategori individen anses tillhöra, kan personen uppfattas som inte helt 

mänsklig. Detta medför ett bemötande som beror på omgivningens uppfattning av 

personen. Bemötandet kan ge konsekvenser för individen i form av begränsade 

livsmöjligheter. Bemötandet kan ske i all välmening, men trots det leda till 

diskriminerande handlingar (Goffman 2014, s. 10-13). 

  

Det bemötande en individ får för att denne skiljer sig från det som anses normalt, gör att 

personen skapar ett förhållningssätt utifrån det. Omgivningen skapar då vissa tankegångar 

som fungerar som förklaringar till individens beteende. Det kan vara reaktioner baserade 

på bemötandet, reaktioner som bekräftar andras uppfattning av att personen utmärker sig. 

Detta rättfärdigar i sin tur bemötandet i omgivningens ögon (Goffman 2014, s. 13-14). 



  
 

9 

  

Utifrån studiens syfte att förstå hur upplevelse av stigma kan relateras till diagnosen samt 

vilken betydelse beskrivningar av AST har för individens upplevelse av stigma, kan 

stigmateorin bidra med adekvata verktyg till analysen av det empiriska materialet. Detta 

genom att teorin fokuserar olika kategorier och människors förhållningssätt till individer, 

utifrån vilken kategori de anses tillhöra. Personer med diagnosen AST får denna utifrån 

vissa kriterier som individen anses uppfylla. Med dessa kriterier och med diagnosen, 

följer en möjlighet att människor skapar förklaringsmodeller för att förstå individernas 

beteenden. Därmed finns också en risk att individer med diagnosen får ett bemötande 

baserat på andras kunskap om diagnosen.  

 

4 Metod 
 

4.1 Dokumentanalys 

 

Denna studie kommer att genomföras med kvalitativ metod. Genom att använda kvalitativ 

metod kommer beskrivningar om och av personer med AST att undersökas och jämföras. 

Kvalitativ metod beskrivs som ett mer induktivt arbetssätt än ett deduktivt. Ett induktivt 

arbetssätt strävar mot tolkning och förståelse istället för förklaring (Levin, 2008, s. 38). 

Kvalitativ metod ämnar blottlägga och framhäva de kvaliteter som tillsammans 

karaktäriserar den undersökta företeelsen, det som skiljer företeelsen från andra. Den vill 

ta fram de kvaliteter som en företeelse har (Eneroth, 1984, s. 81). Utifrån den kvalitativa 

metoden kommer dokumentanalys och narrativ analys att användas. Dokument kan ses 

som en aktiv del av det sociala livet. När de studeras bör fokus ligga på språket. 

Därigenom kan en förståelse skapas för hur orden i texten kopplas samman med orden 

utanför texten. Det kan också skapa insikt i de politiska och professionella handlingar 

som skapat dokumenten samt insikt i hur dokumenten riktas (Prior 2016, s. 173). 

  

Utifrån Priors resonemang och utifrån studiens syfte, är det intressant att undersöka 

dokument som riktas till professionella. Med dokumentanalys finns möjlighet att skapa 

förståelse för de professionella handlingar som skapat dokumenten. Det gör det också 

möjligt att undersöka om dessa dokument bidrar till att skapa stigma för personer med 

AST. 
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Dokument ger insikt i ekonomiska, sociala och kulturella problem. Fokus ligger på 

lösningar av dessa problem, genom att ignorera eller nedgradera andra lösningar. Det är 

därför viktigt att betrakta dokument som aktiva agenter som handlar i det sociala livet 

(Prior 2016, s. 175-176). Texter kan påverka samhället. De bidrar till att forma 

människors föreställningar om hur samhället är och borde vara beskaffat. Dokument kan 

påverka både relationen mellan grupper och grupperna själva. De kan även skapa en 

förståelse för vilka människor som kan betraktas som tillhöriga i samma grupp. Genom 

att analysera texter studeras en aspekt av de föreställningar som bygger upp samhället, 

som påverkar relationer mellan grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa 

identiteter. I dokumentanalys är det viktigt att analysera vad som uttryckligen påstås i 

texten, vad som argumenteras för eller emot, på vilka sätt textförfattaren försöker 

övertyga, vilka kategorier av människor som omtalas i texten och vad som trängs undan 

och görs illegitimt. Det blir här viktigt att skapa en förståelse för vad som uttrycks i de 

informationsblad som vi ämnar undersöka och vad som argumenteras för eller mot 

(Boréus 2016, s. 157-158 & 172). 

  

Dokumentanalys undersöker vad som uttryckligen står i texten och vilka argument som 

finns (Boréus 2016, s.173). Till denna studie har metoden valts för att den kan uppfylla 

syftet och besvara frågeställningarna, genom att systematiskt analysera texten i det 

empiriska materialet och undersöka olika framställningar av personer med AST. Metoden 

kan analysera om skillnader framträder mellan hur personer med AST porträtterar sig 

själva och hur de skildras i information som riktas till professionella inom socialt arbete. 

  

Det är viktigt att eftersträva förståelse för hur dokument påverkar sin omgivning och de 

personer som använder dokumenten. Dokumentanalys kan skapa förståelse för de 

föreställningar som kan skapas genom dokument. Det medvetandegör uppfattningar hos 

de individer som tillämpar dokumenten och hos de som har gett upphov till dokumenten. 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna i denna studie framstår 

dokumentanalys som adekvat metod. 

 

4.2 Narrativ analys 

 

Studien genomförs med narrativ analys. Den narrativa analysen innebär att vi 

huvudsakligen strukturerar vår erfarenhet genom narrativer. Människor använder olika 
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narrativer för att underhålla, lära ut och lära sig. Narrativ analys kan fungera som 

grundläggande tolkningsram, som hjälper människor att strukturera sina erfarenheter och 

göra sin värld begriplig. Genom att betrakta berättelser i en forskningsstudie ges insikt 

hur individer förstår dessa händelser och handlingar. Genom att använda narrativ analys 

som metod, skapas förståelse som kan hjälpa oss att förstå det som är underförstått. 

Narrativa analyser ger användbara insikter om samhälle och politik.  Vid analys kan det 

vara förtjänstfullt att ställa frågor till texten. T.ex. fråga “hur den här historien berättas att 

dess innehåll leder till en viss utvärdering?” (Robertsson 2013, s. 224-225 och där anförd 

litteratur). 

  

Boréus förklarar att narrativa analyser fokuserar på texter som berättelser. Texten ska 

innehålla en handling bestående av bestämda slag som inträffar i en tidsmässig följd. En 

narrativ analys kan fokusera på den diskurs som texterna porträtterar. En berättelses 

struktur som vilar på ett antal outtalade förutsättningar som är självklara att de inte uttalas. 

I den narrativa analysen är det viktigt att urskilja vilka händelser och aktörer det är som 

beskrivs (ibid. 2016, s. 169-170). Den narrativa analysen kan i denna studie skapa en 

förståelse för berättelserna av personer med AST. Med denna metod kan vi undersöka hur 

personer med AST beskriver sina upplevelser av diagnosen AST i självbiografier. 

Metoden kan bidra med insikt i hur individerna beskriver sin diagnos och det eventuella 

stigma som de upplever. Det är viktigt att eftersträva öppen analys, för att texten inte ska 

tolkas till individernas för- eller nackdel.  

 

4.3 Urval 

 

Uppsatsen analyserar två olika faktamaterial om AST samt tre självbiografier skrivna av 

personer med diagnosen. Materialet och självbiografierna har valts utifrån deras relevans 

för studien. De självbiografier som har valts ut beskriver hur det är att växa upp och leva 

med AST. Självbiografierna är skrivna av personer med en högfungerande form av AST, 

även benämnd som Aspergers syndrom. Biografierna beskriver hur det är att växa upp 

med en diagnos samt det stigma som kan finnas runt diagnosen. I självbiografierna 

berättar individerna om sina liv från barndom till vuxen ålder och hur AST har påverkat 

deras liv. De ger även exempel på positiva aspekter av AST och vilka fördelar diagnosen 

för med sig. Självbiografierna har valts för att skapa så djup förståelse som möjligt av 

diagnosen utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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Det faktamaterial som har använts finns tillgängligt genom en sökning på Google. 

Materialet valdes för att det var lättillgängligt och för att det genom dokumentanalys kan 

besvara frågeställningen om hur AST beskrivs i faktamaterial. Materialet ska ge förståelse 

för hur diagnosen beskrivs och bidra till att besvara frågeställningen om hur upplevelser 

av stigma kan relateras till diagnosen och/eller beskrivningar av diagnosen. 

  

Urvalet av empiri medför två perspektiv som är nödvändiga för syftet i denna studie. 

Eftersom studien bedrivs inom ramen för en C-uppsats innebär det vissa tidsmässiga 

begränsningar. Det innebär att materialet som ska analyseras inte har en stor omfattning. 

Det medför en viss problematik för resultatet genom att det kan bli svårt att generalisera. 

 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Urvalet av empiri medför två perspektiv som är nödvändiga för syftet i denna studie. 

Eftersom studien bedrivs inom ramen för en kandidatuppsats innebär det vissa 

tidsmässiga begränsningar. Det medför en viss problematik för resultatet genom att det 

kan bli svårt att generalisera. Studien är småskalig och har genomförts med självbiografier 

som är skrivna ur ett perspektiv av personer som med en högfungerande autism. Detta 

gör att studien blir svårt att applicera på annat och även att generalisera. Det som studien 

däremot kan visa på är den enskildes upplevelse av autism och hur omvärldens 

uppfattning påverkar. I studien har självbiografierna beskrivits objektivt utan att 

tolkningen som författare har vävts in. Det har sedan genomförts en analys där våran 

tolkning har visats på. Detta har gjorts för att öka trovärdigheten av studien.   

 

4.5 Datainsamlingsmetod 

 

Uppsatsen genomförs med dokumentanalys och narrativ analys som 

undersökningsmetod. Det material som har valts till denna uppsats har eftersökts på 

internet samt på bibliotek. Självbiografierna hittades på stadsbiblioteket i Kalmar, efter 

diskussion med bibliotekarie. Flera olika biografier föreslogs och vi valde de tre som var 

bäst lämpade för vårt syfte.  
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Den tidigare forskningen har genom söksidor som riktar sig mot vetenskapliga artiklar. 

På sidan “Social Science Premium Collection” har sökord som “Autism” använts med 

36,049 träffar, “Autism & Social work” användes också med 1014 träffar och “Aspergers 

Syndrome” med 1018 träffar. En annan sida som använts för att leta vetenskapliga artiklar 

är “Social services abstract”. Sökord som användes var “Autism” som gav 499 träffar, 

“Neurodiversity” gav 14 träffar och “Autism & Social work”  gav 163 har träffar. Den 

sista söksidan som har använts är “SwePub”, där sökorden “Asperger” användes och gav 

165 träffar, “Autism” användes också och gav 1151 träffar och “Stigma” gav 326 träffar.  

 

Den informationen som valdes ut riktar sig främst till socialt arbete och personer med 

AST. Fokus lades även på stigma för att kunna uppfylla syftet med studien samt besvara 

den sista frågeställningen. Den tidigare forskningen inriktar sig på personer med AST 

personliga upplevelse samt hur socialt arbete fungerar gentemot personer med AST. 

 

4.6 Arbetsfördelning 

 

Uppsatsens innehåll och fokus diskuterades fram gemensamt inför arbetets uppstart. 

Information till problembakgrund söktes tillsammans. Vi valde ut relevant litteratur och 

sammanfogade informationen. Därefter har Elin fokuserat på att få en tydlig struktur i 

problembakgrunden. Tidigare forskning har tagit form på liknande sätt. Var och en har 

sökt vetenskapliga artiklar och valt dem som vi har ansett vara relevanta för uppsatsens 

ämne och inriktning. Genom samarbete har vi informerat varandra om innehållet i 

artiklarna. Var och en har infogat informationen i ett gemensamt dokument, varefter den 

har redigerats gemensamt för att skapa en sammanhängande text. Annie har sökt 

information och skrivit avsnittet om teoretisk ansats. Elin har sökt information och skrivit 

avsnittet om metod samt datainsamlingsmetod. Avsnittet om forskningsetiska 

överväganden har diskuterats gemensamt och skrivits av Annie.  

 

Empirin har fördelats så att båda har valt ut och läst faktamaterialet, vilket sedan har 

sammanfattats av Elin. Elin har läst och sammanfattat två av självbiografierna. Annie har 

läst och sammanfattat en av självbiografierna. Annie har fokuserat på att texten ska ha en 

tydlig struktur och gemensamt språk. Analysen har författats gemensamt.  
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4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Det empiriska material som används i studien är självbiografier samt faktamaterial. 

Eftersom båda dessa typer av material har publicerats offentligt har inte samtycke hämtats 

från någon part. Vi inser att det är problematiskt att analysera personliga texter även om 

de har publicerats offentligt. Författarna av självbiografierna har inte skrivit dessa i syfte 

att låta dem bli föremål för analys i forskning.  

  

Vid övervägande av metodval ska den metod väljas som förväntas åsamka minst skada 

och minst konsekvenser för de berörda. Nyttan av forskningen ska vägas mot 

konsekvenser för de berörda (Stafström 2017, s. 20). Genom att i uppsatsen använda 

offentligt publicerat material är risken för skadliga konsekvenser för målgruppen mycket 

små. Självbiografierna uttrycker målgruppens egna uppfattningar och studien bedrivs på 

ett sätt som strävar efter att återge tankegångar och idéer på ett ärligt och korrekt sätt. 

Med det menas att vid hänvisning till empirin, återge texten så att den förstås enligt sitt 

sammanhang och utan att utelämna information som är viktig för förståelsen av 

materialet. 

  

Vid en dokumentanalys uppstår det ofrånkomliga dilemmat att det är studiens utförare 

som tolkar materialet. Varje individ har egna uppfattningar och utgångspunkter med sig 

i analysen och därför är en tolkning aldrig helt objektiv. Detta behöver vi som forskare 

vara medvetna om under genomförandet av analysen.  

 

Uppsatsen visar på tre olika perspektiv rörande självbiografierna, för att få en så bred 

vinkel som möjligt samt att kunna ge en tolkning som blir mer allmän och därför inte kan 

kopplas till enskilda. Problemet som kvarstår är att personernas berättelser kommer kunna 

kopplas till dem, då det är berättelser utifrån deras livserfarenheter. Därför kommer 

författarnas namn användas. Deras berättelser kommer att återges så konkret som möjligt 

och utifrån deras perspektiv. Genom att använda författarnas egna ord kan skada i form 

av misstolkning undvikas och större förståelse skapas för de enskilda. Vi har inte 

kontaktat de enskilda författarna och för att meddela att deras arbete används i 

forskningssammanhang, då arbetet inte kan antas leda till skada för de enskilda. Eftersom 

självbiografierna är offentligt publicerade kan det antas att författarna vill dela 

informationen. Samtidigt är deras självbiografier inte skrivna i syfte att ingå i en 
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forksningsstudie och därför ligger ett ansvar på oss som studiens utförare att återge deras 

beskrivningar på ett sätt som är så troget originalkällan som möjligt. 

 

4.8 Genomförande 

 

Resultatdelen genomfördes sedan genom att läsa informationsmaterial samt 

självbiografier skrivna av personer med AST. De presenteras här nedan i olika teman för 

att skapa större förståelse samt kunna göra kopplingar mellan informationsmaterialen och 

självbiografierna. De teman som framkommer i informationsmaterialen är de som 

tydligast beskriver diagnosen på ett objektivt och kliniskt vis. De kan antas förklara det 

mest framträdande av diagnosen. De teman som sedan framkommer i självbiografierna 

kan till viss del kopplas samman med informationsmaterialen men de beskriver även 

individernas egna upplevelser. De teman som framkom i självbiografierna förklarar hur 

individerna växte upp, deras utanförskap men också deras styrka.  

 

5 Resultat och analys 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet av vad som framkommit genom läsning av 

självbiografierna och faktamaterialet. Resultatet är indelat i teman som har vuxit fram 

under läsning. Valet av teman är baserat på att de anses bidra till att uppfylla studiens 

syfte och besvara studiens frågeställningar. Temana har vuxit fram genom att vi har utgått 

ifrån studiens syfte att undersöka beskrivningar av personer med AST för att förstå hur 

individer med AST upplever sin diagnos. Temana hjälper oss också att förstå hur 

upplevelse av stigma kan relateras till diagnosen samt vilken betydelse beskrivningar av 

AST har för individens upplevelse av stigma.  

 

5.1 Faktamaterial 

 

Faktamaterialen som presenteras nedan är från 1177 och Autism- och Aspergerförbundet. 

Materialen hittades genom att använda sökordet ”autism” på söksidan Google. Utifrån de 

träffar som sökordet genererade valdes materialen utifrån deras relevans för studiens 

syfte. Materialet från 1177 har valts eftersom det har utgivits av en statlig myndighet och 

som det därför kan antas att många vänder sig till för information. 1177 är en 

samlingsplats för information och tjänster på nätet inom hälsa och vård. De erbjuder bland 
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annat sjukvårdsrådgivning, information och inspiration. Telefonnumret 1177 går att ringa 

för att få sjukvårdsrådgivning. Bakom 1177 står den svenska sjukvården i alla landsting 

och regioner i samverkan (Davidsson 2015). Materialet från Autism- och 

Aspergerförbundet har valts utifrån dess inriktning på just autism. Detta jämfört med 

andra sökträffar som har en bredare inriktning på funktionsvariationer av olika slag. 

Autism- och Aspergerförbundet är ett förbund som arbetar bland annat med att sprida 

information och att öka förståelsen för autism. Informationen i deras faktamaterial har 

skapats i syfte att förbättra villkoren för personer med autism. Förbundets medlemmar 

består av personer med funktionsnedsättning, anhöriga och yrkesverksamma inom 

området (Autism- och Aspergerförbundet, u. å.). 

 

5.1.1 Beskrivningar av AST i faktamaterial 

 

Faktamaterialen från Autism- och Aspergerförbundet och 1177 beskriver Aspergers 

syndrom som en del av autismspektrumtillstånd. I materialet från Autism- och 

Aspergerförbundet används bara begreppet Aspergers syndrom. Texten från 1177 

använder både begreppet Asperger och autismspektrumtillstånd (Alsand 2017; 

Autismforum och Riksföreningen Autism 2007). Autism- och Aspergersförbundet 

beskriver diagnosen som ett annorlunda sätt att uppfatta och bemöta sin omgivning. 

Förmågan att umgås och samspela med andra människor är annorlunda. Individen med 

diagnos kan ha svårt att förstå andras känslor och outtalade önskemål. Det kan även finnas 

svårigheter med abstrakta uttryck och dolda budskap. En person med Aspergers syndrom 

antas vilja ha en rak, tydlig och konkret kommunikation (Autismforum och 

Riksföreningen Autism 2007).  

 

1177 beskriver dessa aspekter som att personer med diagnosen kan ha svårt att förstå vad 

andra menar och känner om de inte säger det mycket tydligt. 1177 förklarar att personer 

med diagnosen kan ha svårt att tolka andras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är inte 

heller lika självklart för personer med diagnosen att själva använda sociala signaler såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk och gester. Personer med diagnosen säger också 

ibland precis vad de känner och tycker. Detta kan av omgivningen ibland uppfattas som 

sårande, vilket inte är meningen (Alsand 2017). 

 

Autism- och Aspergerförbundet beskriver att många med Aspergers syndrom föredrar 

fasta vanor och rutiner samt att det är vanligt med specialintressen (Autismforum och 
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Riksföreningen Autism 2007). 1177 beskriver det som att vissa intressen tar upp en stor 

del av individens tid. 1177 förklarar att personer med diagnosen har lätt att engagera sig 

i ämnen som intresserar dem, men känner motstånd till information som inte ligger inom 

intresset. Ibland hamnar individer inom spektrumet i beteenden och rutiner som är svåra 

att bryta. Individen kan lätt bli stressad om den behöver påbörja något som är nytt och 

ovant. Personer med AST kan ha svårt att fatta beslut och att välja mellan olika alternativ, 

eftersom personen har svårt att föreställa sig vad de olika alternativen innebär (Alsand 

2017). 

 

Autism- & Aspergerförbundet förklarar att personer med Aspergers syndrom har en 

intelligens inom normalvariationen, men att det även är vanligt att begåvningen är ojämn. 

De beskriver att konsekvensen av den ojämna begåvningen kan bli, att omgivningen 

ibland ställer för låga krav och ibland för höga krav. De beskriver även att ett krav för att 

få diagnosen är att individen har allvarliga svårigheter med att klara sitt dagliga liv 

(Autismforum och Riksföreningen Autism, 2007). 1177 berättar att personer med 

diagnosen ofta har ett mycket stort ordförråd, men att det kan vara svårt för dem att 

uppfatta när ett ord används bildligt eller har flera olika betydelser. Detta kan innebära att 

vissa skämt och ordspråk kan missförstås (Alsand 2017). 

 

Autism- och Aspergerförbundet förklarar att det är vanligt att personer med Aspergers 

syndrom har dålig perception. Detta finns dock inte med i diagnoskriterierna 

(Autismforum och Riksföreningen Autism 2007). 1177 beskriver att det är vanligt att ha 

svårt med motoriken och att det ofta tar längre tid att lära sig exempelvis att cykla (Alsand 

2017). Autism- och Aspergerförbundet förklarar att personer med diagnosen är extremt 

känsliga för vissa ljud, ljus eller lukter. Det kan innebära en överkänslighet för beröring, 

svårighet med balansen och med att hantera flera sinnesintryck samtidigt (Autismforum 

och Riksföreningen Autism, 2007). Detta kan innebära att individen inte trivs på platser 

med mycket folk. 1177 beskriver detta som att personer inom spektrat har starkare 

sinnesintryck än andra, då bland annat gällande lukter och smaker (Alsand 2017). 

  

Autism- och Aspergerförbundet förklarar att personer med diagnosen skiljer sig lika 

mycket åt som människor utan diagnosen. Därför är det viktigt att ta reda på personens 

olika styrkor och svagheter och eftersträva en lösning som kan fungera för alla 

(Autismforum och Riksföreningen Autism, 2007).  Detta nämner även 1177, då de 
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beskriver att diagnosen kan visa sig på olika sätt för olika personer och vara av olika 

svårighetsgrad. 1177 förklarar att orsakerna till diagnosen inte är helt kända, men att det 

troligen beror på flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att det finns en ärftlighet och att 

biologiska släktingar har liknande personlighetsdrag. 1177 beskriver även hur en 

utredning för diagnosen går till och vilket stöd och hjälp som går att söka. De förklarar 

att diagnosen kan innebära både positiva och negativa känslor för individen, där det kan 

vara svårt att få veta att man inte är som andra. Diagnosen kan även ge förklaringar på de 

svårigheter som individen upplevt (Alsand 2017). 

 

1177 förklarar att de flesta med diagnosen lever ett bra och självständigt liv som vuxna. 

En del individer kan dock behöva stöd i vardagen. Det gäller exempelvis att hitta 

strategier för att planera vardagliga uppgifter, såsom att passa tider och hitta i olika 

miljöer. De beskriver även att besvären som personen kan uppleva är beroende av hur 

vardagen är anpassad efter svårigheterna. Det kan behövas ett bra stöd från omgivningen 

för att inte uppleva några funktionshinder. 1177 informerar om de svårigheter som 

individen kan uppleva i skolan och vad som kan göras för att underlätta för individen. Det 

krävs tydliga instruktioner för en person med diagnosen. Instruktionerna kan vara 

skriftliga eller i bilder, då vissa individer inom spektrumet har svårt att ta till sig muntliga 

uppgifter (Alsand 2017). 

 

5.2 Självbiografier 

 

Nedan presenteras resultatet av vad som framkommit vid läsning av självbiografierna. 

Inledningsvis presenteras biografierna kortfattat. Därefter följer resultatet som är indelat 

i teman som är utvalda för att tydligast besvara frågeställningarna. Dessa teman är 

”personliga erfarenheter av diagnosen AST”, ”diagnosens betydelse för 

självuppfattning”, ”förhållningssätt till omgivningen” och ”upplevelse av stigma”. 

 

5.2.1 Presentation av självbiografierna 

 

Andreas har skrivit sin självbiografi ihop med en journalist. Journalisten har intervjuat 

Andreas och skrivit boken utifrån dessa intervjuer. Andreas berättar att han är nöjd med 

hur han porträtteras och att journalisten lyckas beskriva hans liv med Andreas egna ord.  
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Daniel har skrivit sin självbiografi tillsammans med sin mamma. Boken är uppdelad i 

kapitel som skildrar Daniels respektive hans mammas perspektiv. Eftersom det är 

brukarnas perspektiv som fokuseras i denna studie presenteras mestadels Daniels 

perspektiv. Hans mamma bidrar med relevant information och därför kommer delvis även 

hennes perspektiv att delges.  

  

Paulas självbiografi är uppdelad i två delar. Den första beskriver hennes eget liv och 

erfarenheter kring Aspergers syndrom. Den andra delen beskriver Aspergers syndrom och 

vilka uttryck och egenskaper hon har som kopplas till diagnosen.  

 

5.2.2 Personliga erfarenheter av diagnosen AST 

 
5.2.2.1 Diagnosens betydelse för självuppfattning 

  

Andreas förklarar att få diagnos för honom var som att födas den dagen han fick den. Han 

var 17 år gammal när han fick sin diagnos och äntligen kunde han förstå sig själv och sina 

tidigare erfarenheter. Han kunde förstå att han var lika bra som alla andra men på ett annat 

sätt. När han fick sin diagnos talade de om att han hade Aspergers syndrom och delgav 

honom inte någon mer information om detta. Han fick diagnosen och hade ingen koll på 

vad den innebar. Andreas berättar att han upplevde sin familj som lättad när han fick sin 

diagnos, då de äntligen kunde förstå honom. Hans mamma började leta information om 

diagnosen då ingen ytterligare hjälp kom. Han upplevde själv ett behov av ytterligare 

hjälp, men att ingen tillvaratog detta behov (Brunnström 2017, s. 11-17). 

 

Andreas berättar att han helst vill veta alla detaljer och att han har fått träna på att vara 

flexibel. Han har även haft svårt att förstå ironi och fått träna på detta. Nu upplever han 

att han förstår ironi bra och kan även använda sig av det själv. Han har lärt sig att acceptera 

andra och kan anpassa sig själv bättre. Han har behövt träna på empati och att lära sig 

sätta gränser. Han har också tränat på att förstå kroppsspråk och kroppssignaler. Andreas 

tycker det är viktigt att han förstår andra och kan sätta sig in i deras situation. Han 

upplever att leva med en funktionsnedsättning som svårt, då många inte förstår hans 

diagnos (Brunnström 2017, s. 59-60 & 115- 118). Om han själv fick välja hade han helst 

inte haft Aspergers syndrom på grund av bemötandet från andra människor. Däremot när 

han träffar människor som förstår Aspergers syndrom och vet hur de ska uttrycka sig 

flyter samspelet på. Det räcker med att de är tydliga och vågar fråga honom om saker. 
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Andreas anser att om alla människor lärde sig lite om Aspergers syndrom, skulle han 

tycka om att ha diagnosen. Han trivs bra med sig själv, sin tydlighet, sin struktur och sitt 

minne (Brunnström 2017, s. 119). 

  

Andreas berättar att han har svårt att läsa mellan raderna och behöver rak kommunikation 

för att förstå vad som menas. Om någon ber honom städa toaletten städar han mycket 

riktigt toaletten, men inte hela badrummet. Detta orsakat en del missförstånd, men i 

dagens läge har han och omgivningen kunnat anpassa sig och det fungerar bättre. Han 

frågar ofta när han inte förstår något och det kan ibland göra att han uppfattas som tjatig. 

Han upplever att folk ifrågasätter honom när han frågar om saker han inte förstår och att 

de ibland tycker att han är krävande. Ibland när han ber om hjälp blir han också ifrågasatt 

(Brunnström 2017, s. 70-71 & 118). 

  

Daniel fick sin diagnos som väldigt ung, runt 7 år gammal. När Daniel fick sin diagnos 

visste inte hans mamma hur hon skulle berätta om den för honom. Istället väntade hon ett 

par år med att berätta. När hon väl berättade om diagnosen uppfattade Daniel den som en 

sjukdom och hade därför svårt att acceptera diagnosen. Det tog lång tid för Daniel att 

acceptera och få insikt i sin diagnos. Han berättar även att han upplever att folk bemöter 

honom på ett annat sätt efter att han fick diagnosen. Han tycker att folk behandlar honom 

som mindre vetande och som andra klassens medborgare. Daniel berättar att han upplever 

att andra barn med diagnoser har dåligt självförtroende på grund av hur omgivningen 

bemöter dem (Nyberg & Nyberg 2017, s. 56-57). Daniel och hans mamma fick inte någon 

hjälp efter att han fick diagnosen. Mamman fick själv söka efter information om vad 

diagnosen innebär och vilken hjälp som var möjlig att få. Hon började därför söka 

information på internet samt gå på föreläsningar om diagnosen (ibid. 2017, s. 46). Daniel 

berättar att hans mammas sätt att uppfostra honom, gjorde att hon oftast analyserade 

problemet istället för att trösta. När Daniel var liten och ledsen undrade hon ofta varför 

han var ledsen istället för att trösta honom. Mamman ville uppfostra honom till en normal 

och fungerande individ. Det medförde att hon ibland tappade den emotionella sidan. 

Daniel växte upp med känslan av att allt han gjorde var ett test, som han aldrig klarade. 

Detta gjorde att han blev osäker och inte ville göra saker själv. Daniel är idag tacksam för 

sin uppfostran. Idag lever han ett normalt liv och kan fungera som andra (Nyberg & 

Nyberg 2017, s. 136-137 & 140).  
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Paula förklarar att inom diagnosen Aspergers syndrom ryms olika personligheter, där de 

olika diagnoskriterierna och symptomen yttras olika. Hon beskriver Aspergers syndrom 

som ett annorlunda sätt att tänka, känna och uppleva. Aspergers syndrom är något en 

person har. Det är en del av personligheten och är inte något som varken kan eller bör 

botas. I fel miljö kan diagnosen bli ett handikapp, då det exempelvis ställs krav som 

individen inte kan uppfylla (Tilli 2013, s. 8-11, 25). 

 

Paula berättar om känslor av ångest, rädsla, förvirring, självmordstankar, otillräcklighet, 

känslor av mindervärde, dåligt självförtroende, dåligt samvete och hur hon under 

uppväxten lärde sig att inte lita på sina egna känslor. När hon före att ha fått sin diagnos 

läste om Aspergers syndrom kunde hon själv inte relatera till det som stod. Hon läste att 

personer med diagnosen var känslokalla och asociala, vilket hon inte alls tyckte stämde 

in på henne. Hon tyckte tvärtom att hon var social, pratglad och empatisk. När hon 

jämförde sig med andra kände hon sig som en utomjording. De hade inget gemensamt. 

Hon önskade att hon visste vad hennes annorlundaskap berodde på. Ibland undrade hon 

om det bara var inbillning (Tilli 2013). 

 

Paula beskriver hur hon som sexåring började fundera över sitt annorlundaskap och att 

hon skilde sig från andra barn. Hon önskade att hon visste vad hennes annorlundaskap 

berodde på och ifrågasatte ifall det bara var hennes egen inbillning. Som ung vuxen 

började hon läsa om autism, kände igen sig i vissa uttryck och undrade ifall hon kunde ha 

en mild variant. När hon läste om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tyckte hon 

inte alls att det stämde in på henne. Hon läste att personer med Aspergers syndrom var 

asociala och känslokalla (Tilli 2013, s. 29, 77-79, 100-101).  

 

Efter ansökan till att bli utredd tog det två år tills hennes utredning påbörjades. När hon 

senare fick diagnosen Aspergers syndrom blev hon förvånad, men kände också ett lugn. 

Hon beskriver en känsla av lycka över att ha fått en diagnos. Diagnosen blev som att födas 

på nytt, som ett nytt kapitel i livet (Tilli 2013, s. 105-106). Hon beskriver att diagnosen 

ändrade henne som människa. ”För första gången i hela mitt liv kände jag att det inte var 

något fel på mig och det var en underbar känsla. Livet hade alltså en mening trots allt” 

(Tilli 2013, s. 107). Genom sin diagnos och genom terapin fick Paula ny förståelse för sig 

själv och sin omgivning. Hon förstod att svårigheter hon hade upplevt inte berodde på att 
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det var fel på henne. Hon upplevde att hon duger som hon är, att hon är lika mycket värd 

som andra och att hon inte behöver ändra sig (Tilli 2013, s. 107-111). 

 

5.2.2.2 Förhållningssätt till omgivningen 

 

Daniel berättar att när han var liten tyckte han att det var obehagligt att leka med barn i 

samma ålder. Ibland föredrog han att leka med vuxna och tyckte det var bättre. Om han 

skulle leka med andra gjorde han det på sina villkor och ville gärna bestämma. Han 

kommunicerade inte alltid heller som sina jämnåriga. Mamman berättar att hon ibland 

fick gå in och avbryta lekar och att Daniel istället fick vara med henne. Mamman berättar 

att hon hade tydliga regler och ramar kring sonen (Nyberg & Nyberg 2017, s. 22-25 & 29 

& 34). Daniels mamma berättar att när han var yngre var han väldigt ärlig och rak på sak 

när han pratade. Det kunde ibland uppfattas som sårande av andra människor. Mamman 

försökte hjälpa Daniel och förklara hur det han säger uppfattas av andra människor. 

Genom att mamman påminde honom och förklarade för honom blev detta bättre och så 

småningom började Daniel få insikt i det han sa (Nyberg & Nyberg 2017, s. 39-40). 

Daniel berättar att han tyckte det var jobbigt med social interaktion. Han höll sig för sig 

själv, men senare började han öva på det. Han började i släktsammanhang. Detta gjorde 

att han småningom blev riktigt bra på det och idag inte har några problem. Han berättar 

att när han var liten var han väldigt egocentrisk och tolkade inte in andras känslor. Även 

detta har han övat på (Nyberg & Nyberg 2017, s. 162-163 & 181). Genom sin mamma 

har Daniel lärt sig reflektera över sitt eget beteende och dess konsekvenser och därefter 

kunnat förändra det. Hans mamma har även hjälpt honom att ifrågasätta sig själv (Nyberg 

& Nyberg 2017, s. 183-184).  

 

Andreas berättar om första gången han blev kär och varför det inte fungerade. Han har 

svårt för flexibilitet och att förstå hur det ska fungera. På grund av det spenderade han 

mycket tid med personen i fråga, vilket resulterade i att personen gjorde slut. Om 

personen istället hade berättat att det blev för mycket, hade han förstått och försökt 

anpassa sig (Brunnström 2017, s. 63). Andreas har ett behov av att planera framtiden in i 

minsta detalj och det kan därför bli svårt för honom i ett förhållande. Han vill helst veta i 

förväg hur länge de ska dejta, innan det kan kallas ett förhållande. Han får stöd och kan 

diskutera dessa saker på mansmottagningen. För honom är det svårt att veta om en annan 

individ är kär i honom, då han på grund av diagnosen har svårt att tolka kroppsspråk och 
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andra små signaler som kära sänder ut. Även detta får han hjälp att förstå på 

mansmottagningen (Brunnström 2017, s. 60- 63). 

 

Genom att prova olika repliker kunde Paula som barn lära sig de sociala koderna. Bland 

annat lärde hon sig att det var skrytsamt att säga att hennes egna föremål är fina eller att 

hon är duktig på något. Däremot var det accepterat att säga att hon är dålig på något eller 

att ens tillhörigheter är fula. Därför drog hon slutsatsen under sitt kalas att det var socialt 

accepterat att säga att de presenter hon fått var fula. Denna situation och flera andra 

upplevde Paula som väldigt förvirrande. Hon ansträngde sig mycket för att lära sig hur 

hon skulle bete sig för att passa in (Tilli 2013, s. 43). 

 

Paula berättar att det sociala samspelet ofta skapar missförstånd i hennes kommunikation 

med andra. Det rör sig om svårigheter att förstå oskrivna regler och kroppsspråk. Paula 

har svårt att uppskatta vilket humör en person är på och hur påtagligt humöret är på en 

skala 0-10. Eftersom hon tänker annorlunda, blir det svårt att diskutera med andra. Ofta 

missförstår de henne och hon förstår inte hur de tänker. Att tolka andras uttryck är något 

hon har övat upp. Hennes eget kroppsspråk och mimik stämmer ofta inte överens med 

hennes inre känsla. Eftersom hennes tolkning av och eget uttryck genom kroppsspråk är 

något som sker på ett medvetet plan, blir hon trött av att umgås med människor under 

längre tid. Paula känner till vilka samspelsregler som är accepterade, men det tar energi 

att tänka på dem. Därför blir hon utmattad efter längre umgängesperioder (Tilli 2013, s. 

123-127, 136, 157). 

  

Paula gillar raka människor som säger exakt vad de menar. För henne underlättar det 

kommunikationen och sparar energi. Hon har förstått att det som hon uppfattar som 

oärligt, av de flesta andra uppfattas som socialt smidigt. Exempelvis har hon lärt sig att 

det är fel att säga direkt till en person som visar intresse, att hon inte känner attraktion till 

denne. Detta menar Paula, är något som de flesta kommunicerar genom kroppsspråk, i 

kombination med en vit lögn. Det uppfattas som socialt smidigt att inte säga rakt ut att 

hon inte vill ses, eftersom det inte sårar den andra personen. Själv tycker Paula att det är 

mer respektfullt och ärligt att säga som det är och att hon skulle bli mindre sårad av ett 

rakt svar (Tilli 2013, s. 137-143). 
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När Paula fick diagnosen Aspergers syndrom fick hon förståelse för varför människor 

inte säger vad de menar. Missförståndet i kommunikationen kopplar hon till hennes 

förmåga att tolka orden bokstavligt. Exempelvis om ett möte är avtalat en viss tid, är det 

exakt det klockslaget som gäller. De sociala överenskommelser som gäller för hur tidigt 

eller sent en person kan komma i relation till avtalad tid, har hon fått lära sig och anpassa 

sig till (Tilli 2013, s. 109, 134). Paula reflekterar över sina egenskaper i det sociala 

samspelet och i förhållande till omgivningen: ”Enligt mig har jag ingen störning i 

förmågan till socialt samspel utan jag brukar säga att jag har ett annorlunda sätt att 

interagera med andra människor” (Tilli 2013, s. 136). Genom terapi har hon lärt sig att 

inte jämföra sig själv med andra, eftersom hon har andra förutsättningar (Tilli 2013, s. 

107). 

 

Paula berättar att hennes specialintressen är en del av hennes personlighet. Hennes 

intressen är viktigare för henne än någon människa. Hon förklarar att personer med 

Aspergers syndrom ofta är stresskänsliga och har svårt för att utföra sysslor som upplevs 

som tråkiga (Tilli 2013, s. 166-168). 

 

Andreas berättar att han hade en fascination för sirener och blåljus när han var liten. 

Denna fascination gjorde att han blev beroende och nästan manisk av att se 

utryckningsfordon. Han började även läsa om brandbilar och lära sig om dessa. Han blev 

vän med brandmännen på en station i närheten och cyklade ofta dit för att hälsa på. Han 

berättar att det är just sirenerna och blåljusen han är fascinerad av och inte bakomliggande 

orsaker. Under en hel sommar dokumenterade han nästan varje utryckning i en 

anteckningsbok. Han har nu kunnat träna bort den här fascinationen då det började 

påverka hans vardag och han berättar att han istället lägger fokus på sitt hem, jobb och 

sin hund (Brunnström 2017, s. 41-43). 

  

5.2.3 Upplevelse av stigma 

 

Andreas berättar att när han var liten lekte han ensam och var inte lika aktiv och motorisk 

som de andra barnen. Han berättar att han helst satt instängd på sitt rum och lekte med 

bilbanan. Han skriver i sin biografi att han inte fick vara med och leka med andra och att 

han därför slutade fråga om han fick vara med. När han började på dagis hade han svårt 

att få vänner och började därför gå hos dagmamma istället. Där fick han lekkamrater. Han 

berättar att hans föräldrar kanske var oroliga för honom då han var ensam, men att de 
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aldrig pressade honom att vara med andra. Det är han idag tacksam för (Brunnström 2017, 

s. 31-33). 

  

När Andreas började årskull ett började mobbningen. Han berättar att han tror att han blev 

mobbad för att han var annorlunda. Han var lång, smal och dålig i skolan. Han fick 

diagnosen dyslexi och fick på grund av det gå om första klass. Tillsammans med sin pappa 

satt han och räknade matematik sent om nätterna för att komma ifatt i skolan. Han var 

försenad motoriskt och hade svårare på idrottslektionerna. Han fick därför börja ha idrott 

enskilt med en lärare (Brunnström 2017, s. 33-35). 

  

När han gick i skolan önskade Andreas att han var mer som sin syster, som hade vänner. 

Han berättar att han hade en vän i skolan som var snäll och lekte med honom på fritiden, 

men att denna vän var med och mobbade honom i skolan. Han brukade ofta cykla ihop 

med denna vän på fritiden. På grund av mobbningen resulterade det dock i att han istället 

cyklade ensam flera timmar varje dag. Andreas berättar att mobbningen han var med om 

påverkar honom än idag. Han har svårt för nya människor och känner sig lätt utanför 

(Brunnström 2017, s. 15 & 36). När Andreas började sjätte klass började han i en klass 

som var anpassad för barn med dyslexi. I denna klass blev det lite lättare då det bara var 

10 elever i klassen. Andreas hade därför lättare att hänga med i undervisningen, men hade 

fortfarande inga vänner (Brunnström 2017, s. 37). 

 

Andreas berättar att många tycks tro att individer med diagnosen inte kan prata om eller 

känna känslor, men att det inte alls är fallet. Det finns personer som säger att individer 

med AST inte kan bli sårade, men de kan visst bli det. Det som hjälper för Andreas, är att 

prata om sina känslor eftersom han blir av med det kaos han känner inombords. Genom 

att prata och skriva om sina känslor, lyckas han hålla borta ångesten och slipper äta 

medicin (Brunnström 2017, s. 57 & 97- 101). 

 

Daniel tyckte att det var jobbigt att vara med andra barn och därför valde han att vara 

mest för sig själv under förskolan. Han upplevde att andra hade ett annat regelverk än 

honom och därför handlade fel. Daniel berättar att han inte tycker om orättvisor och sa 

därför ifrån när han såg orättvisor som mobbning i skolan. Han berättar att när han började 

i skolan fick han vänner. Eftersom han protesterade mot orättvisor var ofta de barnen som 
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varit utsatta för mobbningen med honom. Men han var också vän med andra (Nyberg & 

Nyberg 2017, s. 51-52). 

 

Paula beskriver hur hon i förskolan upplevde ångest inför pysselstunden. Hon beskriver 

känslan av att alltid göra fel och misslyckas att leva upp till förväntningar. Ett exempel 

hon nämner är när läraren instruerade barnen att måla och klippa ut en teckning. Paula 

kunde inte förstå varför hon skulle skapa en målning för att sen förstöra den. Hon förstod 

inte att läraren ville att barnen skulle klippa längs linjerna. Läraren blev arg på henne och 

tyckte att hon borde förstått vad som menades. Paula undrade om det var något fel på 

henne. Hon förstod att hon skilde sig från de andra barnen. De tyckte om att rita och 

pyssla, vilket uppfattades som normalt, medan hon inte tyckte om det och alltså måste 

vara annorlunda (Tilli 2013, s. 26-28). 

  

Paula skriver att det var hemskt i skolan. Det fanns inte kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Allt som avvek från normen var udda. Hon blev mobbad under 

hela grundskolan. Även om hon fick sin diagnos först i vuxen ålder resonerar Paula över 

hur hennes egenskaper har fungerat som ett skydd. Hon tror att hon hade tagit mer skada 

av mobbningen utan dem: ”tack vare min Aspergers syndrom klarade jag ensamheten och 

mobbningen bra eftersom jag inte kände samma behov av gemenskap som mina 

klasskamrater” (Tilli 2013, s. 40). Att gå ensam på rasterna var en form av återhämtning 

för Paula, men lärarna uppmärksammade att hon inte lekte med sina klasskamrater. De 

tyckte att hon skulle umgås med de andra. De uppmuntrade henne att delta i leken på 

skolgården: ”Läraren talade om för mig att det inte var meningen att man skulle stå ensam 

på rasterna och att jag skulle tycka att det var roligt att spela” (Tilli 2013, s. 46). Paula 

upplevde uppmärksamheten som jobbig. Hon förstod att det var normalt att ha vänner. 

Även om hon trivdes att vara själv på rasterna, försökte hon passa in och leva upp till 

lärarnas förväntningar att vara normal och ha vänner. Det ledde till en känsla av att inte 

duga som hon var. Hon resonerade att det var bäst att sluta lita på sina egna känslor. Det 

viktigaste var att läraren var nöjd och att göra som alla andra (Tilli 2013, s. 30-37, 46). 

  

Paula berättar att hon upplevde den uppmärksamhet som utanförskapet innebar var 

jobbig. Hon förklarar att människor uppfattar en som udda om en avviker det minsta. För 

att undvika lärarnas uppmärksamhet och för att göra dem nöjda, hoppades Paula att de 

andra barnen skulle mobba henne. Eftersom hon då skulle vara omgiven av andra barn 
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skulle lärarna se att hon inte var ensam. Hon förstod att det var normalt att ha vänner och 

att det var viktigt för att passa in. Hon var rädd att lärarna skulle tycka mindre om henne 

om hon var själv. När hon var själv på rasterna skämdes hon för det (Tilli 2013, s. 54-55). 

  

När Paula pratade med skolkuratorn om sin situation, fick hon förklarat för sig att de 

andra barnen inte relaterade till henne, eftersom hon var så annorlunda än dem. Kuratorn 

föreslog att Paula skulle börja titta på TV för att ha något gemensamt med sina 

klasskamrater. Paula hade sen tidigare förstått att det var viktigt att ha en hobby. Hon 

hade lagt mycket av sin fritid på att lära sig lekar. De skulle hjälpa henne att passa in i 

kamratgruppen. Hon ansträngde sig för att lära sig att göra saker som de andra barnen 

tyckte om, men som hon själv inte fann glädje i. Det tog mycket energi för henne (Tilli 

2013, s. 46, 58). 

  

En av hennes favoritsysslor var att titta på medan de andra barnen lekte. Hon hade inte 

behov av att delta själv, men läraren tyckte att hon borde delta och bestämde att Paula 

skulle vara med. Paula beskriver att hon kände sig i vägen, att hon skapade bråk hos 

kamraterna när de inte ville ha henne på sitt lag och att det skapade dåligt samvete hos 

henne. Hon var ledsen för sin mammas skull, eftersom hon såg att mamman blev ledsen 

över Paulas situation (Tilli 2013, s. 46, 56-58). 

  

Paula tänkte att hon kanske var lat som inte hade lärt sig de sociala koderna. Hon tyckte 

att de sociala reglerna var väldigt komplicerade och motsägelsefulla. Att vara annorlunda 

innebar att vara udda och Paula var rädd för att hon var galen och skulle bli inlåst. Hon 

upplevde mycket ångest och rädsla och började skolka de dagar hon upplevde mest 

ångest. Särskilt de sociala aktiviteterna var påfrestande: ”Jag kanske skulle vara tvungen 

att ta livet av mig för att slippa alla jobbiga lekar” (Tilli 2013, s. 71). Hon undrade hur 

hon kunde ändra sin personlighet för att passa in och bli mer normal (Tilli 2013, s. 61-

74). 

 

Paula berättar att det var svårt för henne under uppväxten. Inte för de förutsättningar som 

diagnosen förde med sig, utan på grund av en oförstående omgivning. Hon beskriver hur 

hon ständigt befann sig i en normaliseringsprocess. Under den tidsperiod som hon blev 

mobbad, var den vanliga strategin inom skolväsendet att fokusera på individen som 

utsattes för mobbning. Paula var den som skulle ändra sig för att bli som alla andra. Vuxna 
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ifrågasatte varför hon inte försvarade sig. Hon blev tillsagd att hon var för snäll och måste 

säga ifrån (Tilli 2013, s. 31,41-42, 111).  

 

6 Jämförelse mellan dokument och självbiografernas 
upplevelser 
 

I informationsmaterialen framkommer svårigheter som personer med AST kan uppleva. 

Dessa svårigheter framträder även i självbiografierna. Där beskrivs individernas 

erfarenheter av omgivningens förhållningssätt gentemot dem. Likheter som framträder 

mellan självbiografierna och informationsmaterialen, är att individerna behöver struktur 

och tydlighet i sin kommunikation. De behöver kunskap om hur ironi fungerar och att 

människor kan säga en sak och mena en annan.  

 

Individerna har vissa specialintressen. Detta nämner Andreas när han berättar att han var 

beroende av blåljus. Det var något han själv fick arbeta bort, då det påverkade hans 

vanliga liv. De flesta detaljer som nämns i informationsmaterialen är något personerna 

med AST har upplevt. Personerna med AST beskriver även hur de har arbetat med 

problematiken för att bli bättre. 

 

Informationsmaterialen beskriver nästan bara de svårigheter som individerna kan ha. Det 

som kan antas vara positivt benämns inte eller till liten del. Dock säger både Paula och 

Andreas att de trivs med sin diagnos och sin struktur. Om enbart informationsmaterialen 

läses, kan diagnosen tolkas som något negativt eller kan upplevas som negativ. Det nämns 

även i tidigare forskning att individer med AST upplever att diagnosen till större del 

beskrivs på ett negativt sätt. Genom att analysera informationsmaterialen blir det även 

tydligt att det kan uppfattas på det här sättet. Individerna i självbiografierna skriver 

däremot inget om de negativa beskrivningarna av diagnosen. Däremot beskriver de hur 

omgivningen bemöter dem på ett stigmatiserande sätt. Genom att lyfta dessa aspekter, 

kan analysen belysa att informationsmaterialen utgår ifrån den medicinska modellen när 

de presenterar diagnosen.  

 

Det som framgår när självbiografierna undersöktes är att personerna har upplevt de 

svårigheter som beskrivs i informationsmaterialen och har arbetat med dessa. De har 

bland annat fått arbeta med sin ordförståelse, att förstå ironi, social interaktion och empati. 



  
 

29 

De här svårigheterna har individerna uppfattat som stigmatiserande och därför fått arbeta 

bort för att bli uppfattade som normala individer av omgivningen. Det kan vara 

problematiskt eftersom informationsmaterialen beskriver något som individerna är 

medvetna om och arbetar med. Det krävs som informationsmaterialen beskriver att vara 

medveten om att alla individer är olika och att utreda varje enskild individs behov. Det är 

även viktigt, vilket Andreas beskriver, att frågor ställs. Det innefattar också att aspekter 

av diagnosen inte bör tas för givna som personliga egenskaper, som är gällande för alla 

individer med AST. 

 

De svårigheter som individerna i självbiografierna beskriver verkar inte heller vara 

könsbundet. Det som finns beskrivet i självbiografierna som svårigheter är beskrivet av 

båda könen på liknande sätt. Både Andreas, Daniel och Paula har upplevt ett 

annorlundaskap som barn. Andreas och Paula har även blivit utsatta för mobbning under 

skolgången på grund av deras annorlundaskap. Andreas och Paula beskriver även att få 

diagnos som att födas på nytt och att få ny förståelse för sina upplevelser. 

 

Det framgår i självbiografierna att personerna upplever ett stigma från omgivningen på 

grund av sin diagnos. De beskriver stigmat som att de blir annorlunda behandlade och att 

folk bemöter dem annorlunda. Stigmat gör också att de försöker anpassa sig själva för att 

de inte ska bli uppfattade som annorlunda. Efter att de fick diagnosen började människor 

bemöta dem annorlunda och de fick därför känslan av att inte vara som andra. Daniel 

beskriver detta som att bli behandlad som mindre vetande och som andra klassens 

medborgare. Andreas nämner också att han helst inte skulle vilja ha Aspergers syndrom, 

på grund av bemötandet från andra människor. Han tycker att folk borde bli mer medvetna 

om diagnosen och vad den innebär.  

 

Utifrån det som beskrivits kan vi förstå att det är viktigt för socialarbetare att vara 

medvetna om hur diagnosen påverkar de individer som får den. Linton (2014) beskriver 

även hur den diagnostiska mallen beskrivs som något negativt på internetforum och att 

diagnosen till större del framställs på ett sätt som kan uppfattas som negativt för den 

enskilda och omvärlden. I tidigare forskning finns det även studier som visar på att 

socialarbetare missuppfattar diagnosen och tror att det som är kännetecken för diagnosen 

faktiskt inte är det (Preece & Jordan 2007, s. 932-933). Det synsätt som personer med 

diagnosen har upplevt i tidigare forskning är även något som personerna beskriver i sina 
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självbiografier (Rosqvist 2012, s. 120-126). I självbiografierna finns beskrivningar om 

hur de blir annorlunda bemötta efter att folk blir medvetna om deras diagnos. Detta är 

som Linton (2014) beskriver något som är viktigt att medvetandegöra för människor som 

jobbar inom socialt arbete.  

 

Genom begreppet neurodiversitet som nämnts i tidigare forskning kan det skapas 

förståelse för diagnosen AST. Neurodiversitet benämner AST som en variation av 

mänskligt beteende. På så vis kan diagnosen förstås som något normalt. Begreppet bidrar 

till att skapa förståelse för att diagnosen inte beskriver hur en person är, utan att det finns 

individuella variationer inom spektrumet (Haney 2017, s. 70 & där anförd litteratur).   

 

Neurodiversitet förklarar AST som variationer inom det normala. Stigmat kan till större 

delen undvikas genom att diagnosen ses som en variation inom det som kan antas vara 

normalt. Genom att använda neurodiversitet som socialarbetare, kan större förståelse för 

individens diagnos skapas och den behöver inte enbart ses som avvikande. Individens 

beteende kan betraktas som något som hamnar inom diagnoskriteriet, men ändå inte 

behöver avvika från det som kan antas vara normalt. På så vis kan individer med AST 

bemötas på ett mer öppet vis, som inte blir stigmatiserande (Jaarsma & Welin 2012). 

 

6.1 Slutdiskussion 

 

Aspekter som framträder och diskuteras i resultat och analys, kan betraktas som 

problematiska. Det gäller exempelvis aspekten att diagnosen i skildringarna framstår som 

antingen positiv eller negativ. Medan informationsmaterialen tenderar att fokusera 

svårigheter med diagnosen, tenderar istället självbiografierna att lyfta möjligheter som 

diagnosen medför. Att de olika texterna framlägger diagnosen på så olika vis, kan skapa 

onödiga sociala barriärer. Individerna med diagnosen kan då uppleva stigma kring sin 

diagnos, trots att detta kan antas inte är syftet med informationen. Tvärtom kan vi utgå 

ifrån att syftet med informationen är att skapa förståelse för diagnosen och dess uttryck. 

För att denna förståelse inte ska begränsas till negativa aspekter eller svårigheter, tror vi 

att det krävs bättre dialog mellan myndigheter och individer med AST. På så vis kan 

förståelse skapas för diagnosen och för individer som har den.  
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Det blir här viktigt att medvetandegöra de frågeställningar som funnits, den första 

frågeställningen besvaras genom det resultat som framkommit i självbiografierna, där 

personer med diagnosen AST beskriver hur deras uppväxt har varit och hur möten och 

bemötande har fungerat. De erfarenheter som framkommer beskriver stigma och ett 

utanförskap. Men det finns även beskrivningar av olika förhållningsätt som ger 

förklaringar av hur livet kan hanteras och bemötas med en diagnos. 

 

Den andra frågeställningen besvaras i resultat och analysdelen som beskriver 

informationsmaterialen. Där beskrivs individer med AST:s annorlundaskap och hur 

diagnosen kan bemötas. De beskrivningar som finns förklarar att individer med diagnosen 

kan ha svårt med bland annat socialt samspel och förändringar. Men 

informationsmaterialet behandlar också att individer med AST skiljer sig lika mycket åt 

som personer som inte har diagnosen och att det därför är svårt att fastslå ett visst 

beteendemönster på grund av diagnosen.  

 

Den tredje frågeställningen besvaras i analysen där beskrivningar av stigma framkommer 

i självbiografierna. Stigmat kan även kopplas samman med de beskrivningar som finns i 

informationsmaterialet. De beskrivningar av stigma som framkommer beskriver hur 

individerna upplever stigma på grund av det annorlundaskap som beskrivs i 

informationsmaterialen. Det finns även beskrivningar av stigma i Daniels berättelse då 

han beskriver hur han blir behandlad annorlunda och som andra klassen medborgare på 

grund av sin diagnos. Daniels egen analys om att barn med funktionsnedsättning har 

sämre självförtroende på grund av omgivningens bemötande blir här även extra intressant. 

Det sämre självförtroendet kan antas komma från omgivningens stigmatisering och från 

det bemötande individerna får från omgivningen.  

 

Det angreppsätt som denna studie har haft är dokumentanalys och narrativ analys. Genom 

detta angreppsätt har kvalitativ utgångspunkt kunnat användas där fokus har lagts på de 

beskrivningar som framkommit i materialet som analyserats. Den kvalitativa 

utgångspunkten i studien har gjort att tolkningar har vävts in i analysen och att förståelse 

har skapats för de enskilda individernas upplevelser. Det går inte att se några 

gemensamma mönster kring den här studien då det material som undersökts är för litet. 

Däremot kan det antas intressant att tre olika personer har liknande beskrivningar kring 

stigma. Vi anser att det behövs ytterligare studier kring individernas upplevelser. Det är 
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även viktigt att undersöka det bemötande som individerna får från professionella och 

vilka fördomar som finns kring diagnosen. Vi tror att dialog är ett viktigt verktyg i detta 

angreppssätt. 

 

Dialog kan frigöra tankesättet kring neurodiversitet och sprida nyanserad kunskap om 

diagnosens uttryck som en mänsklig variation. Detta öppnar för att individernas 

möjligheter förstärks. Det sker dels genom att dialog kan minska deras upplevelse av 

stigma, men även genom att deras erfarenheter och berättelser erkänns som viktig 

information som bör tillvaratas och spridas. I ytterligare led kan detta ses som en viktig 

faktor för deras möjligheter i arbetslivet samt i den hjälp de kan få från samhället.  

 

Neurodiversitet är en rörelse som har initierats av personer med diagnosen AST. 

Omfattningen av forskning på hur neurodiversitet påverkar enskilda individer framstår 

som bristfällig. Därför kan mer forskning behövas inom neurodiversitet och dess 

påverkan. Utifrån resultatet i denna studie går inte att dra generella slutsatser. Empirins 

omfång är litet och därför kan bara enskilda individers upplevelser lyftas fram. Det som 

tydliggörs i den här studien är att individerna upplever stigma. Det krävs därför en mer 

storskalig undersökning av om dessa upplevelser återfinns hos ett stort antal individer. 

Det krävs även mer forskning om hur individerna ska bemötas och hur deras diagnos ska 

förstås på ett nyanserat sätt. 
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