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ABSTRACT 
Author: Jenny Pantzar, Anna-Karin Öhlin 
Title: “Sometimes I felt like an alien or something” 
Supervisor: Ulf Drugge 
Assessor: Agneta Hedblom 
 

The purpose of this study was to elucidate how individuals diagnosed with Aspergers 
syndrome experience stigma as a result of their diagnosis.  The paper was based on a 
qualitative method, consisting of six interviews with booth male and female participants. We 
took part of previous studies and research as well as existing theories on the subject, in 
addition to the analysis of our empirical material.  Significant in this study was that all 
participants were relieved when getting the diagnosis, as they finally got an explanation for 
what was wrong.  The results indicated that the majority of the informants felt worried of the 
possibility to experience stigma and discrimination, which resulted in that the majority of the 
participants tended to use an avoidance coping strategy. The results also showed that in 
contact with authorities the participants in general experienced a lack of understanding and 
knowledge about Aspergers syndrome. For further research it would be interesting to study 
authorities’ perspective of their own knowledge and competence to meet individuals 
diagnosed with Aspergers syndrome.  
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FÖRORD 
 

Att skriva om Aspergers Syndrom har varit en intressant och givande resa, vi har personligen 

utvecklat vår förståelse för hur det kan vara att leva med Aspergers syndrom.  Inledningsvis var vi 

relativt negativt inställda till diagnostiserandet av neuropsykiatriska diagnoser, då vi hade en 

föreställning om att diagnosen var stigmatiserande för den ”drabbade” individen.  Efter att vi läst 

in oss på ämnet upplevde vi en osäkerhet inför att möta individer med Aspergers syndrom, då vi 

var osäkra på om vi hade tillräcklig kompetens att möta dessa individer på ett korrekt sätt. Vi 

reflekterade även mycket över om det skulle vara möjligt att genom samtalsintervjuer få 

tillräckligt med empiri, då vi i litteraturen läst att individer med Aspergers syndrom ofta brister i 

det sociala samspelet och kommunikationen med andra människor. I mötet med informanterna 

ställdes alla våra föreställningar upp och ner, då mötena inte alls blev som vi tänkt oss. Generellt 

sätt fungerade kommunikationen mycket bra, och vi fick inte de korta och avhuggna svar vi hade 

förväntat oss. Efter intervjuerna med informanterna började våra negativa inställningar till 

diagnostisering av neuropsykiatriska funktionshinder att luckras upp, då vi i informanternas 

berättelser kunde urskilja en mängd positiva upplevelser av att få ett namn på de svårigheter de 

upplevt och mött. Genom dessa olika faser i studien har vår uppfattning om diagnostisering 

förändrats, då vi förstått hur viktig diagnosen är i förhållande till individens självförståelse samt 

rätten och möjligheten till adekvat hjälp.  

 
Vi vill således inledningsvis tacka de människor som gjort det möjligt för oss att genomföra 

denna studie.  Först och främst vill vi ge ett stort tack till våra informanter som tagit sig tid att 

berätta om sitt liv och sin situation, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna 

studie. Ett stort tack riktas även till Riksförbundet Attention samt Ulla Spong på Mellanhanden i 

Kalmar för uppmuntran och hjälp att föra ut vår studie bland potentiella informanter.  Slutligen 

vill vi ge ett mycket stort tack till vår handledare Ulf Drugge som genom ett stort intresse och 

engagemang varit ett stort stöd för oss under dessa tio veckor. 

 

  

 

Kalmar, december 2007 

 

Jenny Pantzar & Anna-Karin Öhlin 
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1. PROBLEMFORMULERING 

1.1 Historik 
 Autism och autismliknande tillstånd har troligen funnits i alla tider, men först under senare 

delen av 1800-taletoch i början av 1900-talet talet ökade forskningsintresset för beteenden hos 

barn, vilka i nutid förstås som tydliga symtom på Aspergers syndrom. Ungefär vid samma 

tidsperiod skrev en barnpsykolog och en barnläkare oberoende av varandra fallbeskrivningar 

om barn med autismliknande tillstånd, där främsta symtomen utgjordes av en oförmåga att 

upprätthålla normala känslomässiga relationer till andra människor (Gillberg 1992). Leo 

Kanner publicerade 1943 en artikel om barn med autistiska störningar, vilken i huvudsak 

betonande barnets problematik utifrån autistisk ensamhet, krav på oföränderlighet och 

begränsade intresseområden (Frith 1994).  Samtidigt verkade den österrikiske barnläkaren 

Hans Asperger, som även han visade stort intresse för barn med avvikande utveckling. Efter 

att ha undersökt och föreläst om autistisk personlighetsstörning, publicerade Asperger 1944 

flera artiklar inom ämnet (Gillberg 1997).  Trots dessa tidiga upptäckter har Aspergers 

syndrom inte varit allmänt känt speciellt länge. Först 1981 myntas begreppet Aspergers 

syndrom när autismexperten Lorna Wing publicerade ett antal artiklar grundade i Hans 

Aspergers tidiga arbeten. Wing klargjorde i artiklarna att det fanns en skillnad mellan autism 

och aspergers syndrom, där syndromet utgör en mildare variant av autism. Till skillnad från 

autism är barn med aspergers syndrom ofta normalbegåvade eller högbegåvade, medan 

autistiska barn ofta har inslag av begåvningshandikapp (Frith 1998).   

 

1.2 Aspergers syndrom 
Aspergers syndrom går idag under begreppet neuropsykiatriska funktionshinder, som används 

som samlingsnamn för diagnoser som har avvikelser i hjärnfunktioner som gemensam 

nämnare. Funktionsnedsättningsgraden varierar stort från person till person (HTUwww.attention-

riks.seUTH). Aspergers syndrom förekommer hos cirka 50/ 10 000 födda barn (Gillberg och 

Nordin 1994). Pojkar har ofta fler och klara symtom än flickor, och enbart var femte fall är 

flicka.  Aspergers syndrom är ett tillstånd inom vad som kallas autismspektrumstörning.  Med 

termen autismspektrumstörning menas alla tillstånd med tydlig funktionsnedsättning inom 

minst två av tre områden: 1, begränsning av förmåga till ömsesidig social interaktion, 2, 

begränsning av förmåga till ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation, 3, begränsning 

av fantasi, lek, beteenden och intressen. Aspergers syndrom är även förenat med ökad risk för 

en mängd andra psykiska problem såsom uppmärksamhetsstörningar, ticks, motorikproblem, 
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depressioner, manier, självmordshandlingar, missbruk, ätstörningar och aggressionsutbrott 

(Gillberg & Nordin 1994).  

 

Nästan alla med Aspergers syndrom har starka sidor, vilket kan ses som en del av själva 

syndromet eller som positiva egenskaper hos individen. Många med Aspergers syndrom har 

hög allmänbegåvning, det är även vanligt med specialintressen vilket kan leda till 

exemplariska arbetsprestationer inom kort tid inom det snäva området intresset utgör. Många 

som har diagnosen har fotografiskt minne och förmåga att snabbt läsa in nya texter, 

noggrannhet är ofta en självklarhet för en individ med Aspergers syndrom (Gillberg 1997). 

För att ställa diagnosen Aspergers syndrom görs en utredning som innefattar moment såsom 

läkarundersökning och psykologbedömning. Utredningen fastställs med hjälp av ett antal 

diagnoskriterier såsom WHO:s internationella diagnosklassifikation ICD-10 samt 

diagnosmanualen DSM IV- TR.  Diagnosmanualen DSM IV-TR publiceras av American 

Psychiatric Association och innefattar samtliga kända psykiatriska sjukdomar och störningar. 

(Gillberg 1997).  DSM IV-TR är den vanligast förekommande manualen i Sverige för att 

ställa diagnoser inom autismspektrumet, men när en diagnos ska skrivas in i en sjukjournal 

kodas den enligt ICD-10. (www.Autismforum.se). 

 

1.3 Diagnosens betydelse för rätt till stöd och hjälp 
Hur ska man beskriva en företeelse historiskt som tidigare inte definierats, det vill säga en 

som saknar diagnos och därför går upp i andra kategorier? Individer med Aspergers syndrom 

tillhör en grupp som tidigare aldrig riktigt fått en rimlig diagnos, vilket bidragit till att 

gruppen inte fått adekvat hjälp eller blivit korrekt bemötta. Historiskt sett har synen på 

autismliknande tillstånd såsom Aspergers syndrom säkerligen kantats av en mängd myter och 

föreställningar när det gäller funktionshindrets orsaker och verkan (Gillberg 1992). Individer 

med syndromet har bland annat kategoriserats som mentalsjuka och utvecklingsstörda, trots 

att de sällan tillhör gruppen begåvningshandikappade. Den här ofta inkorrekta synen på dessa 

individer har bidragit till en stigmatisering, då gruppen placerats i ett fack där de inte riktigt 

platsat, exempelvis i institutionsplacering och placering i särskola.   

 

Även idag finns en problematik i utformningen av hur stödet till dessa individer ska se ut, då 

det inom många områden inte finns några utarbetade riktmärken för denna grupps 

problematik. I många fall kommer individer med Aspergers syndrom i kontakt med 
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habiliteringen, vilken har som syfte att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 

bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar till delaktighet i samhället. Insatserna ska 

utgå från varje individs behov, tillsammans med den funktionshindrade kartläggs behoven och 

förslag till åtgärder. Habiliteringen utgår ifrån Världshälsoorganisationens 

handikappklassifikation där handikappbegreppet ses miljörelaterat. Handikappet förstås 

utifrån en relation mellan individen och dess miljö, svårigheterna som kan uppstå är 

situationsbundna.  Att vara funktionshindrad innebär inte att individen är handikappad om inte 

brister i den fysiska, psykiska och sociala miljön förutsätter det. Habiliteringens insatser kan 

utformas på olika sätt exempelvis genom råd, stöd och behandling av till exempel 

arbetsterapeut, kurator och sjukgymnast (HTUwww.habilitering.nuUTH). Problemet är att individer 

med denna diagnos är svåra att placera in i existerande stöd och vårdformer då dessa i många 

fall är anpassade för individer med andra former av handikapp, ofta mer långfungerande än 

individer med Aspergers syndrom. 

  

1.4  Konstruktionen av det normala och det avvikande 
En grundproblematik vid Aspergers syndrom är vad som kallas ”theory of mind” vilket 

innebär svårigheter till mentalisering. Svårigheten ligger i att ha förmåga att ta en annan 

människas perspektiv och förstå dess inre av tankar och känslor. Generellt sett består de 

grundläggande, sociala kommunikativa och beteendemässiga egenheterna hos människor med 

Aspergers syndrom genom hela livet.  Denna problematik innebär att individen inte har 

förmåga att per automatik interagera på ett socialt och flexibelt sätt med andra människor. En 

del med Aspergers syndrom kan genom erfarenhet och förmåga att iaktta andra människor 

lära in ett stort antal sociala roller och klara av att under begränsad period spela upp denna roll 

och framstå som ”normal” (Gillberg 1997). I samhället finns det en mängd olika regler, 

normer och föreställningar om hur vi som människor ska vara och agera utifrån en 

föreställning om normalitet. Dessa föreställningar riskerar att brytas på grund av den 

diagnostiserades problematik, då det samspel som förutsätts normalt i samhället inte är en 

självklarhet hos individer med Aspergers syndrom. En individ med Aspergers syndrom kan på 

grund av sina svårigheter ses som dryg, egocentrisk, udda och dylikt vilket kan leda till att 

individen uppfattas som avvikande.  

 

Link & Phelan (2006) menar, att det som av samhället uppfattas som avvikande och 

stigmatiserande kan förklaras genom en process. Olikheter mellan människor skapar det som 
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ses som normalt och onormalt. Genom detta skapas stereotypa uppfattningar om hur den 

onormala individen ska bete sig. Beteendemönstret leder till en social konstruktion såsom ”vi” 

och ”dem”. Forskning har visat att individens välbefinnande och möjlighet till delaktighet i 

samhället kan påverkas negativt om han/hon uppfattas som avvikande. Link & Phelan (2006) 

menar vidare att stigmatisering alltid uppstår vid ojämlika maktförhållanden. Stigmatiseringen 

kan bidra till att den som ses som avvikande får en låg status i samhället och riskerar att 

diskrimineras inom arbetsliv, utbildning, bostad och sjukvård. Redan i tidiga skolår 

konstrueras bilden av det normala och avvikande, då elever med en neuropsykiatrisk 

problematik ofta särskiljs från de normalfungerande skolkamraterna och hamna i en mer 

isolerad studiemiljö. I en artikel DN (19/8-04) berättar Eva Hjörne om sin doktorsavhandling, 

i vilken hon tar ståndpunkten att diagnoser stämplar barn i onödan.  Hjörne menar att många 

barn tidigt handikappsförklaras främst med neuropsykiatriska diagnoser med syfte att få stöd i 

en skola skapad för alla. Hjörne framhåller att hon inte tar ställning för eller mot 

diagnostisering i sig. Istället ifrågasätter hon användandet av diagnoserna i skolan då den där 

verkar fungera som en katalysator för skolan att tillsätta resurser.  Dessa tidiga diagnoser kan 

enligt Hjörne bidra till att skapa etiketter som i onödan stämplar barnen inför framtiden. Barn 

som ses som problematiska måste åtgärdas medan skolans sätt att fungera tas för givet.   

 

I Hjörnes avhandling studeras hur elevhälsoteam i två skolor resonerar om barn som har 

svårigheter att fungera i skolan, samt hur det pedagogiska arbetet i en särskild 

undervisningsgrupp för barn med adhd-diagnos fungerar.  I avhandlingen framkommer att de 

yrkesverksamma i skolorna är ense om att det är hos barnen själva som problemen finns. 

Hemförhållande, undervisningsupplägg eller barnets egen syn kommer ej upp för diskussion. 

Hjörne ifrågasätter även värdet av att sätta barn i så kallade särklasser.  Då barn med 

neuropsykiatriska diagnoser fungerar bättre i små grupper med lugn miljö, är ofta särklasserna 

det enda alternativet. Samtidigt blir barnet tidigt medveten om sitt handikapp och tilldelas en 

identitet som handikappad. Då grundtanken är att dessa barn ska kunna komma tillbaka i 

vanlig klass är risken stor att detta aldrig sker, vilket tidigt konstruerar en exkludering från det 

”normala” (ibid).  

 

Den stereotypa bilden av vad som betraktas som normalt och avvikande i samhället kan även 

tänkas påverkas av medias skildring av fenomenet. Ofta framhävs individer med Aspergers 

syndrom som våldsamma och farliga, vilket förstärker en negativ och stereotyp bild av 

individer med denna problematik, trots att majoriteten av de diagnostiserade inte stämmer 
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med denna skildring (Ehlers & Gillberg, 2004).  Problemet med denna mediebild är att fokus 

riktas mot den enskilda individen och hans eller hennes diagnos, inte väsentliga faktorer 

såsom stigmatisering och utanförskap. Vanna Beckman (2000) har i sin forskning funnit att 

individer med neuropsykiatriska funktionshinder är överrepresenterade i svenska fängelser.  

En förklaring till detta kan vara att individer till följd av upplevd stigmatisering undviker att 

söka vård och behandling (Wahl 1999; Corrigan & Watson 2002), vilket kan resultera i att 

individen självmedicinerar och på sikt hamnar i missbruk och kriminalitet (www.attention-

riks.se). På senare tid har dock en mer positiv bild av individer med Aspergers syndrom börjat 

växa fram, exempelvis genom företaget Left is Right, ett bemanningsföretag, som enbart 

anställer individer med Aspergers syndrom. Individer med diagnosen Aspergers syndrom har 

ofta förmåga till detaljseende och noggrannhet inom snäva områden, dessa egenskaper är 

något som är av intresse för olika företagare som kräver specialistkunskaper inom det 

specifika området.  Istället för att fokusera på bristerna som en följd av syndromet, tar Left is 

Right tillvara individens starka sidor och möjligheter till delaktighet i arbetslivet 

(HTUwww.leftisright.seUTH). 

 

1.5 Neuropsykiatriska diagnosens vara eller icke vara 
Under 90-talet ökade antalet diagnoser av vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder, 

vilket kan bero på att kunskap kring dessa diagnoser ökat. Frågan om de neuropsykiatriska 

diagnosernas vara eller icke vara, har lett till en omfattande debatt mellan Christoffer 

Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri, och Eva Kärfve, sociolog och sjuksköterska.  

Diskussionen har främst rört de så kallade bokstavsdiagnoserna, och synen på problematikens 

uppkomst och orsaker. Gillberg har sedan 1970-talet varit framträdande i forskningen om de 

så kallade bokstavsdiagnoserna.  Under 60-talet introducerades diagnosen MBD (Minimal 

brain damage) i USA, vilken förklarade att barnet agerade okoncentrerat och oroligt till följd 

av en hjärnskada, så liten att den ej gick att mätas.  MBD-diagnosen gav tidigt upphov till 

kritik eftersom den enbart betonande hjärnskada som orsak till barnets beteende. Då detta inte 

kunde bevisas kom begreppet att användas mindre och mindre.  

 

I Sverige lanserades istället DAMP-diagnosen av Gillberg och Rasmussen, där barnets 

beteende förklaras som en störning i uppmärksamhet, motorik och perception (Gillberg 2005).  

Gillberg menar att tillämpning av diagnoser är ett viktigt redskap för att individen ska få rätt 

sorts hjälp och behandling, varav Gillberg med anhängare förespråkar differentierade 
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diagnoser. Tidigare har många med Aspergers Syndrom blivit fel diagnostiserade med 

exempelvis schizofreni, vilket gjort att de inte haft möjlighet att bearbeta eller fått tillgång till 

stöd och insatser som skulle kunna förbättra deras situation. Gillberg framhåller även vikten 

av en tidig diagnos eftersom det av individen kan uppfattas som en lättnad att få en förklaring 

till varför man är annorlunda, samt få tillgång till habilitering och stöd i skolan (Gillberg 

1997).  

 

Kärfve (2000) kritiserar speciellt Gillbergs myntade DAMP-diagnos, vilken förklarar barnets 

beteende utifrån en medfödd defekt i hjärnan. Kärfve menar att det inte finns några bevis för 

en funktionsförändring i hjärnan som går att koppla till dessa specifika beteendestörningar, då 

den internationella forskningen påvisat att det nästan aldrig går att finna störningar i 

uppmärksamhet, motorik och perception hos samma barn. Kärfve är även kritisk till vad hon 

anser vara de godtyckliga grunder som de ökade diagnostiseringarna ställs på, och menar att 

man bör se till alternativa förklaringar till barnets beteende såsom orsaker i barnet miljö.  

Kärfve menar vidare att diagnosen tenderar att skuldbelägga barnet, då det genom diagnosen 

får bekräftat att felet finns biologiskt grundat i barnet.  Istället för att ta hänsyn till ett hårdare 

samhälle med fler nedskärningar, ökad stress och press blir barnet syndabocken i ett allt 

stökigare klassrum, vilket gör att ingen skuld läggs på samhället och dess rådande klimat.  

 
 TI skolan samsas barn, lärare och övrig personal i en atmosfär som blir alltmer osäker och labil. 
Medan lärare tillåts bli utbrända och gå in i väggen utan att misstänkas ha någon genetisk defekt, 
riskerar barn med likartade stressreaktioner att utsättas för en diagnos utan täckning. Att starta en 
klappjakt på de avvikande, i tron att de utgör roten till det onda, är inte bara felaktigt i största 
allmänhet utan även djupt oetisktT (Kärfve 2000 www.Lärarförbundet.se).    

  

Diskussionen om diagnostiseringens fördelar och nackdelar har flitigt undersökts i en mängd 

studier. Forskning visar att en diagnos kan upplevas både positivt och negativt av individen 

(Corrigan & Watson 2002; Crocker & Major 1989; Deegan 1990; Wahl 1999), positivt i den 

bemärkelsen att individen får en förståelse till det egna beteendet och kan enklare arbeta med 

och hantera sin situation.  En diagnos är även nödvändig för att få adekvat hjälp, exempelvis 

genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Gillberg 1997). LSS är 

en rättighetslag, vilket innebär att individen i domstol kan kräva de rättigheter som lagen 

innefattar. Lagen är till för att tillförsäkra individen goda levnadsvillkor. Individer med 

Aspergers syndrom ingår i 1 § LSS personkrets 1, vilken innefattar personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (www.socialstryrelsen.se). 

Diagnosen kan upplevas negativt i den meningen att den i sig utgör en tillskrivning från ett 
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normalt tillstånd (Cullberg 2005). En diagnos kan leda till stress, förvirring och en känsla av 

att vara annorlunda samt att den egna identiteten upplevs som ologisk och oaccepterad (Hayne 

2003).  

 

Det har sedan länge existerat en form av ”allmängiltig” syn att diagnos är något som växer 

bort med tiden. Forskning visar dock att detta inte är fallet. Istället handlar det om att 

individen genom en ökad mognad och livserfarenheter lyckas kompensera de brister som 

diagnosen motsvarar (Ehlers & Gillberg 2004).  Undersökningar som följt upp vuxna visar 

dock att många individer med Aspergers syndrom, på grund av stresskänslighet och 

anpassningsproblem, är sjukskrivna eller förtidspensionerade (www.attention-riks.se).  Att 

leva med ett dolt handikapp är en svårighet i sig. Individens ställs dessutom inför dubbla 

svårigheter, dels genom att hantera de symtom och svårigheter som diagnosen innebär, dels 

hantera omgivningens stereotypa föreställningar och stigmatisering.  

 

2. SYFTE 
Syftet med studien är att belysa individens subjektiva erfarenheter och upplevelser av 

stigmatisering till följd av att leva med Aspergers syndrom. 

 

2.1 Frågeställningar 
1. Om individen upplever stigmatisering, hur tar sig detta uttryck? 

2. Om individen har erfarenheter av stigmatisering, använder han/hon några 

copingstrategier för att hantera upplevelsen av stigmatiseringen? 

3. Hur fungerar det sociala livet för en individ med neuropsykiatrisk diagnos? 

4. Hur upplever individen att arbetslivet fungerar efter att ha blivit diagnostiserad? 

5. Hur upplever individen att kontakt med berörda myndigheter såsom Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa och Socialtjänst fungerar? 

 

2.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att gälla vuxna människor med diagnosen. Med 

begreppet vuxen avser vi från och med åldern då individen juridiskt räknas som myndig enligt 

svensk lag. Motiveringen till detta val är att vi tror att den vuxna individen genom 

livserfarenhet utvecklat en ökad förståelse för det egna beteendet och diagnosens verkan och 

betydelse. Valet att enbart utgå ifrån vuxnas upplevelser grundas även i att det finns lite 
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forskning som berör denna typ av problematik på just vuxna, då flertalet av de studier som 

gjorts behandlar barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

En ytterligare avgränsning vi gjort är att enbart beröra individens upplevelse av stigmatisering 

utifrån sin diagnos. Därav kommer studien primärt att utgå från ett individperspektiv.  Vi tror 

att sannolikheten är relativt hög att vi under studiens gång kommer att beröra strukturella 

nivåer, men dessa kommer alltid att grundas i individens egen förståelse, erfarenhet och 

upplevelse av dessa.  

 

En tredje avgränsning vi valt är att inte beröra de biologiska och medicinska aspekterna av 

Aspergers syndrom.  Denna avgränsning har vi valt då vi som en följd av vår utbildning 

främst är intresserade av att spegla individens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med 

Aspergers syndrom.   

 

3. METOD 
I det här avsnittet har vi för avsikt att beskriva vårt tillvägagångssätt ifråga om vetenskaplig 

ansats och metod, Inhämtade av empiri, urval, transkribering och analys, studiens 

tillförlitlighet, etiska övervägande samt arbetsfördelning.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats och metod 
Uppsatsens karaktär befinner sig i ett gränsland mellan begreppen induktion och deduktion. 

Deduktion innebär att forskaren utifrån tidigare forskning och befintliga teorier skapar 

hypoteser vilka prövas inom det valda området. Vid induktion arbetar forskaren 

förutsättningslöst och följer upptäckandets väg, utan att vara styrd av befintlig forskning och 

teori (Patel & Davidsson 1994).  Då vi läst tidigare forskning samt tagit del av befintliga 

teorier inom ämnet, skapade vi oss en förförståelse av ämnet. Det blev därför svårt att arbeta 

förutsättningslöst med vår studie. Samtidigt ville vi undersöka individens självupplevda 

erfarenheter av att leva med en diagnos relativt öppna och obundna, vilket innebar att vi inte 

utgått från en befintlig teori för att pröva hypoteser.   

 

I studien valde vi efter övervägande att använda oss av en kvalitativ metod med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt.  Vi grundade detta val på att metoden var bäst lämpad för att 

besvara vårt syfte, vilket för oss är att tolka individens subjektiva upplevelser och erfarenheter 
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av att leva med en diagnos.  Genom samtalsintervjuer speglas informantens egen syn på sin 

situation. Kvale (1997) menar just att den kvalitativa metoden har sin styrka i att lyfta fram en 

djupare förståelse för den intervjuades livsvärld.  Vi ansåg att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt var viktigt i studien, för att öka möjligheterna till förståelse för det komplexa i 

att leva med Aspergers syndrom i ett kravfullt samhälle. Det hermeneutiska förhållningssättet 

har vi främst tillämpat i studiens analys, men även i övrigt, exempelvis genom tolkning av 

intervjusituationen. Kvale (1997) skriver att hermeneutik är dubbelt relevant för 

intervjuforskningen, dels genom att kasta ljus över den dialog som skapar intervjutexten och 

dels genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas.  

 

3.2 Inhämtande av empiri 
Vid insamlandet av det empiriska materialet till vår studie, valde vi att genomföra sex 

samtalsintervjuer.  För att uppfylla vårt syfte skapade vi ett eget instrument i form av vad 

Holme & Solvang (1997) benämner intervjuguide. Utformningen av intervjuguiden var 

flexibel på så sätt att frågorna inte var totalstandardiserade och strikt bundna i ordningsföljd. 

Vi valde istället att utforma en semistrukturerad intervju, där vi utgick ifrån vissa huvudfrågor 

som baserats på ämnena i frågeställningarna. Vi valde en semistrukturerad intervjuguide då vi 

eftersträvade ett levande samtal med möjlighet till följdfrågor. Vi ville även ge informanten 

möjlighet att föra fram sådant som var viktigt för denne, vilket riskerades falla bort i en strikt 

frågemall. Vi var samtidigt medvetna om att individer med Aspergers syndrom har behov av 

tydlighet och struktur. Därför var det viktigt att vi var tydliga i utformandet av intervjuguiden.  

Frågorna i intervjuguiden var således korta och koncisa. Vi var även noga med ordval och 

dylikt för att undvika missförstånd. 

 

Intervjuguiden var utformad på sådant sätt att vi inledde med att informera informanten om 

uppsatsens syfte om frivillighet att delta/avsluta intervjun samt om informerat samtycke att 

spela in intervjuerna. Vi valde att använda oss av vad Patel & Davidson (1997) benämner 

”tratteknik”, då vi inledde med generella frågor om upplevelsen att få/ha en diagnos, för att 

sedan smalna av till specifika områden såsom det sociala, arbetslivet och 

myndighetskontakter. Vi valde efter informerat samtycke att banda intervjuerna för att fullt 

koncentrera oss på informanten och dess utsagor. Kvale (1997) menar att det är fördelaktigt 

att spela in intervjuer då tonfall, ordval, pauser och dylikt fångas, något som vi annars 

riskerade att missa i tolkningsprocessen. Detta gav oss även möjlighet att avlyssna 
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intervjuerna för att kontrollera att vi speglar informanternas utsagor på ett korrekt sett samt 

öka möjligheten till en helhetsbild av intervjumaterialet.  

 

Tiden för intervjuerna varierade från intervju till intervju.  Vi hade ingen bestämd tidsgräns. 

Istället pågick intervjun till dess att våra frågor var besvarade och informanten inte hade mer 

att tillägga. Intervjutiden pågick mellan 35 minuter och 75 minuter. Då individer med 

Aspergers syndrom kan uppleva intervjusituationen som obekväm, var vi tydliga med att 

poängtera för informanterna att han/hon styrde villkoren för intervjuns genomförande. Detta 

resulterade i att tre av intervjuerna skedde ”face to face”, det vill säga att vi faktiskt träffade 

informanten. Två av intervjuerna gjordes med hjälp av högtalartelefon, då informanten 

framhöll att de kände sig bekvämare och tryggare att genomföra intervjun på detta sätt. En av 

intervjuerna genomfördes via Internet (MSN Messenger), genom chatt med webbkamera. 

Även i detta fall var det informanten som valde formen för intervjun.  

 

3.3 Urval 
I fråga om urval hade vi för avsikt att intervjua sex informanter. Urvalet vi gjorde var ett icke 

sannolikhetsurval då det inte baserades på slumpmässighet.  Eftersom vi ville nå en förståelse 

för det fenomen vi studerade, innebar det att vi medvetet formulerade vissa kriterier som var 

strategiska för att nå rätt målgrupp. Kriterierna för vårt urval var att informanten skulle vara 

vuxen i juridisk mening samt diagnostiserad med Aspergers syndrom. Holme & Solvang 

(1997) menar att statistik generalisering och representativitet inte är centrala teman i 

kvalitativa studier. Urvalet av informanter är ändå avgörande för att besvara syfte och 

frågeställningar i vår uppsats, då de subjektiva erfarenheterna av diagnosen är den primära 

grunden för uppsatsen. 

 

Vi valde att kontakta Attention (Riksförbundet för Neuropsykiatriska diagnoser) för att skapa 

en länk till det fält och de individer vi ville intervjua. Vi besökte Attentions lokala 

föreningsmöte där vi presenterade oss själva och vår studie. På mötet lämnande vi även ut en 

informationsblankett som vi utformat. Informationsblanketten bestod av kortfattad 

information om studiens syfte, kriterier att delta, rättighet att vara anonym samt frivillighet att 

delta/avsluta intervjun. Vid eventuellt intresse fanns även möjlighet att kontakta oss för frågor 

eller intresseanmälan (Se bilaga I). Vi var medvetna om att det fanns vissa risker med att söka 

informanter på detta sätt, då det kan tänkas att vårt urval påverkas av ytterligheter. Med 
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ytterligheter avser vi extremiteter av syndromet såsom introverthet och distanslöshet. Men då 

denna grupp kan vara svår att nå på annat sätt än det valda, ansåg vi att Riksförbundet 

Attention var ett passande sätt att berika möjligheten till kontakt med informanter.  Vårt urval 

är således ett strategiskt urval (Holme & Solvang 1997) då vi genom Attention ökade 

möjligheten att möta individer som kunde komma att tillföra vår studie något. Efter samråd 

med Attention valde vi även att söka informanter via HTUwww.aspergerforum.seUTH, en mötesplats 

för individer med diagnosen Aspergers syndrom. På forumet startade vi en öppen 

diskussionstråd där vi bifogade vår informationsblankett. Därefter fanns möjlighet att 

kontakta oss vid intresse att delta i studien.  

 

3.4 Transkribering och analys 
Efter varje intervjutillfälle valde vi att transkribera intervjun, vilket innebar att vi överförde 

materialet från tal till text.  Genom dessa utskrifter kunde vi bättre hantera vår empiri och öka 

möjligheterna till en välgjord analys utifrån dessa.  Eftersom vårt syfte var att belysa 

individens subjektiva upplevelse av stigmatisering till följd av att leva med Aspergers 

syndrom, valde vi att transkribera hela intervjun, för att verkligen fånga individens 

erfarenheter. Kvale (1997) menar att intervjusamtalet genom utskriften struktureras, då den 

ger en överblick över materialet och i sig är en början till analys. 

 

För att försäkra oss om att vi uppfattat informanten på rätt sätt, återgick vi kontinuerligt till att 

lyssna igenom intervjuerna. Kvale (1997) menar att det är viktigt att vara medveten om att en 

utskrift är en konstruktion av en muntlig kommunikationsform. Utskrifterna bygger till stor 

del på forskarens egen tolkning grundad på tidigare erfarenheter och selektiv perception. 

Genom att åter lyssna på materialet, ökade våra möjligheter att undvika snedvriden tolkning 

och selektiv perception.  Vi valde att låta informanternas erfarenheter och upplevelse i hög 

grad spegla resultat och analys därför redovisas resultatet med hjälp av ett flertal citat från 

informanterna. För att skapa sammanhang och göra texten mer lättförståelig, valde vi skriva 

samman resultat och analys, vilket redovisas i ett antal teman som varit framträdande i 

intervjumaterialet.  

 

Som tidigare nämnts valde vi att i analysen använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt 

för att vidga vår förståelse genom en växelverkan av del och helhet, då vi fann teman i de 

enskilda intervjuerna som gav förståelse för helheten i det totala empiriska materialet. Likväl 
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påverkades förståelsen av helheten vår insikt för de enskilda intervjuerna. Kvale (1997) menar 

att denna hermeneutiska tolkningsprocess sker kontinuerligt i bearbetningen av materialet och 

leder till djupare förståelse för det forskaren studerar.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
För att kunna säga något om uppsatsens tillförlitlighet är det enligt Kvale (1997) av största 

vikt att ta hänsyn till begrepp såsom generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. I vår studie 

hade dessa begrepp inte någon större faktiskt relevans. Vi riktade oss till en grupp som genom 

sin problematik, kan få till följd att det empiriska materialet kan se olika ut, beroende på 

informantens dagsform. Vi bedömde att detta inte påverkade studiens tillförlitlighet då denna 

ojämnhet speglar att leva med Aspergers syndrom. Även om dessa begrepp inte är relevanta i 

den meningen, innebär inte det att tillförlitligheten i studien är av mindre vikt.   

 

För att stärka studiens tillförlitlighet har vi kontinuerligt under arbetets gång kritiskt 

reflekterat över vad vi gjort. Vi reflekterade även över att vår ringa erfarenhet av att 

genomföra intervjuer och förmåga att analysera empiriskt material kunde påverka studiens 

tillförlitlighet. För att undvika att vår roll som forskare inverkade negativt på vår studie, var vi 

därför noggranna med att beskriva vårt tillvägagångssätt i de olika momenten i studien. 

Såsom Kvale (1997) menar hänför sig tillförlitligheten i studien till forskningsresultatens 

konsistens och hur noggrann forskaren är vid datainsamlingen, bearbetningen och analysen. 

 

Eftersom vårt urval endast var ett nedslag i populationen vuxna med Aspergers syndrom, hade 

vi inte för avsikt att generalisera vårt resultat i statistisk mening, urvalets representativitet blir 

således av sekundär betydelse. Med vårt urval ville vi istället belysa olika individuella 

upplevelser och erfarenheter av att leva med en diagnos. Eftersom informanterna tog initiativ 

till kontakt med oss, hade vi egentligen ingen formell kontroll över hur urvalet såg ut, vilket 

kan uppfattas negativt för studiens tillförlitlighet. Återigen bör poängteras att denna grupp kan 

vara svår att nå och de informanter som visat intresse bör tas till vara, då de bidrar med 

värdefull kunskap om hur deras situation ser ut.  

 

Trots att vi ansåg att en öppen intervju skulle vara bäst lämpad för att besvara vårt syfte och 

öka vår förståelse, kunde det innebära en svårighet i förhållande till informantens 

problematik. I intervjuerna med informanterna krävdes det tydligt formulerade frågor, som på 
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sett och vis gjorde intervjun mer strukturerad då en öppen intervjusituation för informanterna 

var svår att hantera.  Vi var noga med att, trots vår tydlighet, inte ställa styrande/ledande 

frågor genom att framhäva vissa frågor mer än andra, för att inte inverka på tillförlitligheten 

genom en intervjuareffekt (Patel & Davidsson 1994), det vill säga att vi som intervjuare 

agerar på sådant sätt som kan ha påverka informanten och dess utsagor. Vi bandade 

intervjuerna för att stärka studiens tillförlitlighet, då vi på detta sätt gavs möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna på intervjuerna samt jämföra med utskrifterna. Vi var dock medvetna om 

att transkriberingsprocessen kunde riskera studiens tillförlitlighet, då information bytt form 

från tal till text. Detta har kontrollerats genom att vi återlyssnat intervjuerna och jämfört 

bandinnehåll med det transkriberande materialet. Bandningen bidrog även till att viktiga 

detaljer och information som informanterna lämnat inte förbisetts genom selektiv tolkning i 

intervjusituationen. 

 

Då vi i tre av intervjuerna inte haft personliga möten med informanterna, kan detta tänkas 

påverka tillförlitligheten då vi gått miste om gester, mimik och kroppsspråk, som kan tänkas 

förstärka det informanten uttryckte. Vi gjorde avvägningen att informantens välbefinnande 

och vilja var det primära, då informanten själv uttryckte att han/hon var mest bekväm i att 

genomföra intervjun på detta sätt. I och med informantens problematik, med svårigheter att 

uttrycka och tolka det ickeverbala som vanligtvis sker i växelverkan under ett samtal, 

bedömde vi att dessa faktorer var sekundära. Guba & Lincon (Merriam 1998) hävdar att all 

forskning inrymmer bias, och det bästa medlet att minimera dessa är att bli medveten om dess 

påverkan. I vår studie var det därför viktigt att vi reflekterade över eventuella bias som 

riskerade att påverka tillförligheten, exempelvis genom social önskvärdhet där informanten 

svarar på sådant sätt han/hon antar vi förväntar oss. 

   

3.6 Etiska överväganden 
Vi ansåg att det var av yttersta vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna i mötet med 

informanterna. Vi diskuterade mycket innan vi slutgiltigt beslutade oss för att skriva om detta 

ämne, och vilka eventuella konsekvenser det kunde ha för de informanter som skulle delta.   

Det som avgjorde att vi bestämde oss för att inrikta vår studie till gruppen individer med 

Aspergers syndrom var, att vi ansåg att det var av vikt att få kunskap om hur individer med 

denna diagnos själva upplever sin situation. Under utbildningstidens gång hade vi inte fått 
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någon kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, och vi kände att vi i vår framtida yrkesroll 

kunde ha stor nytta av den kunskap som studien eventuellt skulle ge oss.   

 

Såsom Vetenskapliga rådets (2002) stadgar ska all forskning bedrivas med hänsyn till 

forskningskravet och individskydd. Detta innebär att forskningen ska inriktas på väsentliga 

frågor för att förbättra tillgängliga kunskaper. Dock ska medlemmarna i samhället ha ett 

legitimt krav på skydd mot skada såväl fysisk som psykisk .  
 

För att undvika att informanterna som deltagit i vår studie skulle uppleva obehag på ett eller 

annat sätt, har vi följt Vetenskapliga rådets (2002) riktlinjer för att individskyddet ska 

upprätthållas. I fråga om samtyckekrav skickade vi ut en informationsblankett, där beskrevs 

syftet med studien samt kontaktuppgifter till oss för ett eventuellt deltagande. Vi ansåg även 

att informantens rättigheter i fråga om frivillighet stärkts, då vi i informationsblanketten gett 

informanten möjlighet att själv ta kontakt med oss vid intresse att delta i studien.  Vi inledde 

varje intervjutillfälle med att informera informanten om dess rättigheter i fråga om anonymitet 

och rätten att avsluta intervjun. Trots att vi i förväg bestämt intervjutillfälle efter informantens 

tycke i fråga om genomförande, inledde vi varje intervju med att tillförsäkra oss om att 

informanten kände sig redo för att utföra intervjun. För att tillförsäkra informanterna 

anonymitet har vi enligt konfidentiellkravet varit noga med att avidentifiera informantens 

utsagor i den mån det varit möjligt, exempelvis namn, ort, arbetsplats samt andra utmärkande 

uppgifter som kan vara utpekande.   

 

När vi informerade informanterna om studiens syfte, valde vi efter övervägande att utesluta 

begreppet stigmatisering, då det kunde ge en negativ och hämmande effekt. Vi ville inte 

riskera att informanten skulle uppleva en olustkänsla eller känna sig utpekad och avvikande. 

Vi bedömde även att ett uttalat stigmatiseringsbegrepp inte var av betydelse i mötet med 

informanterna, utan ett verktyg för vår tolkning i analysen. I mötet med informanterna var vi 

även noga med att framhålla hur viktig deras medverkan i studien var, samt att vi uppskattade 

att de tog sig tid för intervju, detta för att belysa nyttjandekravet. 

 

Varken forskningskravet eller individkravet är absoluta utan måste vägas emot varandra. Inför 

varje forskningsprojekt ska forskaren göra en avvägning inför det förväntade 

kunskapstillskottet och eventuella negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare och 

eventuellt tredje person (Vetenskapliga rådet 2002). Vi övervägde även riskerna med att 
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informanten skulle uppleva obehag genom en eventuell självreflektion som kunde uppstå 

under/efter intervjusituationen. Då informanterna själv aktivt tog kontakt med oss för 

deltagande i studien samt att de redan uppfyllde diagnoskriteriet, gjorde vi avvägningen att 

den intervjuade redan innan intervju säkert utvecklat en självmedvetenhet över den egna 

situationen.  

 

3.7 Arbetsfördelning 
Vi valde att i största möjliga utsträckning göra samtliga arbetsmoment gemensamt. Men med 

hänsyn till tiden för studien, valde vi att transkribera intervjuerna individuellt, för att sedan 

gemensamt bearbeta utskrifterna och den fortsatta analysen 

4. LITTERATURGENOMGÅNG 

4.1 Tidigare forskning 

 I det här avsnittet sammanställs tidigare forskning som berör individens egen upplevelse av 

stigmatisering till följd av att leva med Aspergers syndrom. I sökandet av information har det 

visat sig att forskningsfältet är mycket begränsat när det gäller vuxna personer med 

neuropsykiatriska diagnoser, då övervägande del av den befintliga forskningen utgår från barn 

och ungdomar. För att skapa en förståelse över hur den vuxna individen upplever 

stigmatisering i förhållande till sin diagnos, har sökningen kommit att innefatta psykiska 

diagnoser där forskningsfältet varit bredare. Bland psykiska diagnoser är det främst 

depression och schizofreni som ligger till grund för de studier som gjorts. Således präglas vår 

forskningsgenomgång av denna typ av forskning. Trots att det rör sig om helt skilda 

diagnostyper, kan sådan forskning rättfärdigas i vår studie, genom att den berikar möjligheten 

till en bredare och djupare förståelse för hur utsatta individer upplever stigma i olika 

situationer och sammanhang. I informationssökningen användes sökmotorerna ELIN-Kalmar 

och Google Scholar samt bibliotekets katalog Voyager. Utöver dessa sökmotorer sökte vi 

information via olika databaser, såsom ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts), 

Psych Info, Sociological Abstract samt PubMed.  

 

En övervägande del av befintlig forskningen är av kvantitativ art, grundad i storskaliga 

surveyundersökningar med ett stort urval. Samtliga studier som redovisas har som bakgrunder 

tagit upp tidigare forskning. En forskare om återkommande citeras i ett flertal studier är Link 

et al (1989, 2001, 2004), i fråga om befintlig teori benämns Goffmans (2005) stigmateori samt 
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social inlärningsteori återkommande som teoretiska utgångspunkter.  Redovisningen av 

tidigare forskning redovisas i olika teman som belyser stigmatisering på olika nivåer i 

samhället.  

 

4.1.1 Stigmatisering på samhällelig nivå 
Link et al (1989) har i sin forskning funnit att samhällets normer och föreställningar har en 

avgörande betydelse för villkoren för psykiskt sjuka. Oberoende om individen blir psykiskt 

sjuk har denne tidigt genom en socialisationsprocess lärt sig hur samhället beter sig mot 

individer med mentala störningar. Detta tenderar att forma individens förväntningar på sig 

själv och hur individen förväntar sig bli bemött av samhället, vilket kan bidra till att individen 

inte tar för sig av vissa sociala roller av rädsla för att bli avvisad (Angermeyer et al 2004). 

Corrigan & Watson (2002) har i sin forskning funnit att individer med psykiska diagnoser 

ständig utmanas, dels genom symtom och svårigheter relaterade till sjukdomen, dels genom 

samhällets stereotypbilder och fördomar om psykiskt sjuka. Detta resulterar i att människor 

med psykisk problematik inte får samma möjligheter till kvalitet i livet såsom arbete, trygg 

ekonomi samt tillfredställande hälso- och sjukvård som de ”normala” i samhället. 

 

Corrigan & Watson (2002) menar vidare att för att förstå i vilken grad stigma påverkar den 

psykisk funktionshindrade individen, måste man ta hänsyn till ett offentligt stigma och ett 

självstigma. Det offentliga stigmat utgörs av samhällets stereotypa föreställning som leder till 

fördomar och diskriminering. Självstigmat skapas utifrån dessa fördomar och internaliseras av 

individen. Självstigmat får till följd att individen skapar en dålig självbild, accepterar 

stereotypbilden och upplever att han/hon är mindre värd. Studier har även visat att stigma är 

starkt influerat av kulturen, och effekterna av denna är svåra, om inte omöjliga, för den 

enskilde individen att hantera. Detta innebär att stigmatisering till följd av en diagnos är ett 

socialt problem och inte ett individorienterat bekymmer (Link et al. 2001; Link et al. 1991, 

Corrigan & Watson 2002). I ett flertal studier framhålls även media och dess gestaltning av 

psykiskt funktionshindrade som en bidragande faktor till upplevd stigmatisering, då psykiskt 

funktionshindrade i media ofta porträtterats som oberäkneliga och farliga, vilket ansetts 

påverka samhällets syn på denna grupp (Chung & Wong, 2004; Corrigan & Watson, 2002, 

Angermeyer et al 2004).  
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4.1.2 Stigmatisering på myndighetsnivå 
Wahl (1999) syftar i sin undersökning “Mental Health Consumers Experience of stigma” till 

att öka kunskapen om psykisk sjukdom och stigma. Resultatet av undersökningen visade att 

individens erfarenhet av stigmatisering till största del utgjordes av ett ofördelaktigt bemötande 

av andra människor, samt upplevelsen av en generell negativ syn på psykiska diagnoser. I 

kontakt med hälso- och sjukvård samt sociala myndigheter rapporterade 77 % av 

informanterna att de blivit bemötta som mindre kompetenta när diagnosen var känd. Sju av tio 

uppgav att de blivit uppmanade att sänka sina förväntningar på livet, exempelvis genom att 

acceptera ett arbete under deras utbildnings- och erfarenhetsnivå.T TFlertalet av informanterna 

hävdade att de ville ha mer aktivt stöd, då de blivit bemötta med bristande respekt och 

nedlåtande kommentarer. Vanliga reaktioner på stigmatiseringen var av emotionell art såsom 

ilska, nedstämdhet, osäkerhet samt en ovilja i att söka fortsatt vård och behandling.    
 

Även Stengler- Wenzke et al’s (2004) studie påvisar upplevelser av stigmatisering i kontakt 

med myndigheter, framför allt innan personen i fråga blivit diagnostiserad, då individen inte 

blivit betrodd angående sin problematik. Ett flertal informanter rapporterade att de under 

denna tid tvingats genomgå flera möten med olika behandlare, samt att de ansvariga 

myndigheterna visat lite intresse, förståelse och empati för individens problematik.T Forskning 

har även visat att stigmatiseringen tenderar att fortsätta även då individen genom behandling 

fungerar bättre i samhället. Detta leder till slutsatsen att, om hälsoprofessionen vill maximera 

välmåendet av individer de behandlar, måste stigmat ses som en separat och viktig faktor i 

behandlingen (Graf et al 2004). 

 

I kontakt med arbetsförmedling och tillgång till arbete visade Wahls (1999) studie, till 

skillnad från många andra undersökningar, att få informanter upplevt direkt diskriminering i 

fråga om tillgång till arbete.  Informantens förklaring till detta ansågs vara att han/hon dolt sin 

diagnos i arbetsansökningar. 32 % uppgav att de blivit nekade arbete som de var kvalificerade 

för efter att diagnosen blivit känd. Ett flertal hävdade även att arbetsmiljön blivit tuffare för 

dem med arbete när den psykiska diagnosen blev känd.   

 

4.1.3 Stigmatisering på relationell nivå 
Yanos et al. (2001) utförde en kvantitativ undersökning där syftet var att bygga vidare på 

tidigare forskningsresultat och klargöra i vilken grad positiv och negativ social interaktion 

 17



påverkar livskvaliteten. Informanterna rapporterade att de generellt sett upplevde en hög 

livskvalitet och livstillfredställelse.  Det framkom dock att negativ social interaktion och 

försämrade möjligheter till fritidsaktiviteter var signifikant associerat med lägre livskvalitet. 

Hög livskvalitet upprätthölls i en kontext med nära och kontinuerlig kontakt med familj och 

vänner samt genom ett aktivt liv. Informanterna i studien uppgav att bemötandet från 

omgivningen hade stor betydelse i interaktionen med andra.  Den mest självrapporterade, 

negativa känslan var en antydan om att andra människor uppträdde som att det var något fel 

på individen. Forskarna sammanfattar studien med att stigmatisering från ytligt bekanta, 

såsom chefer och hyresvärdar, påverkar individen negativt, men att stigmatisering från familj, 

behandlingspersonal och vänner gör mest negativ inverkan (ibid). 

 

Stengler- Wenzke et al.s (2004) fann i sin undersökning ”Experience of stigmatization by 

relatives of Patients with Obessive Compulsive Disorder” ett brett spektrum av 

stigmatiserande erfarenheter. Studien påvisar att anhöriga till den diagnostiserade kan uppleva 

stigmatisering genom att associeras med den psykiskt funktionshindrade. Resultatet visade att 

släktingarna upplevde stigmatisering till följd av individens tvångsmässiga beteende, vilket av 

allmänheten uppfattades som skrämmande och galet. Allmänhetens reaktioner på dessa 

symtom bidrog till känslor av skam och undvikande attityder främst av föräldrar till den 

diagnostiserade. En konsekvens av detta blev att diagnosen och dess symtom var tabu och i 

vissa fall förnekad. Flertalet av släktingarna till den diagnostiserade beskrev att de försökte 

dölja diagnosen, genom att exempelvis försöka hindra individens tvångsbeteende i samhället, 

bland annat genom att undvika offentliga tillställningar för att undgå pinsamma situationer. I 

studien framkom även att släktingarna själva kan ha visat tecken på stigmatiserande 

reaktioner mot den funktionshindrade, detta till följd av osäkerhet, bristande kunskaper samt 

känslor av hjälplöshet (ibid). Även Dinos et al (2004) har i sin forskning funnit att individen 

upplevt stigmatiserande attityder från familj, närstående och kolloger. Då dessa uppvisat en 

paternaliserande attityd, vilket tagits i uttryck genom att individen behandlats 

överbeskyddande och därmed hämmats. 

 

4.1.4 Individorienterad stigmatisering 
Link et al. (2001) avser med sin undersökning att belysa huruvida stigmatisering påverkar 

självförtroendet hos individer med psyksiska diagnoser. Resultatet visade att ett bristande 

självförtroende var ett signifikant problem för informanterna. Majoriteten av deltagarna 
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uppgav att de upplevt känslor av avvisande som resulterat i tillbakadragelse och isolering. 63 

% av deltagarna hävdade att de skulle undvika en person som de trodde eventuellt hade 

negativa uppfattningar om dem på grund av diagnosen. Vidare framkom att graden av 

individens självförtroende var avgörande i förhållande till hur individen uppfattade stigma. 

Individen tenderade att uppfatta diskrimineringen värre om självförtroendet redan var lågt.  

Ett flertal studier visar dessa tendenser i form av tillbakadragenhet, begränsat socialt nätverk 

samt sämre livstillfredsställelse till följd av upplevd stigmatisering. Dessa faktorer resulterade 

även i sämre självförtroende och en känsla av mindervärdeskomplex (Farina & Fledner1973; 

Link & Cullen 1982; Rosenfield 1997).  

 

För att hantera stigmatisering använder den diagnostiserade individen en mängd olika 

copingstrategier. Link et al (2001) påvisar i sin studie att de vanligaste copingstrategierna är 

att dra sig tillbaka, undanhållande av diagnos samt isolering. Syftet med studien var att 

undersöka hur dessa tre copinstrategier påverkar den psykiskt funktionshindrades liv. 

Resultatet visade att ingen av strategierna bidrog till att informanterna upplevde minskad 

effekt och symtom av stigmatiseringen, exempelvis i form av minskad arbetslöshet och 

psykiskt obehag.  Flera studier stöder detta då individen i många fall undviker att berätta om 

sin diagnos utanför den närmaste kretsen. Bortträngning och ett undvikande beteende 

upplevdes som en stunds lättnad från diskriminering och stigmatisering, dock återföljs ofta en 

rädsla över att bli ”upptäckt”. 95 av 100 menade att de upplevde bestående konsekvenser till 

följd av stigma, såsom minskat självförtroende, minskad tillit till andra samt ångest och 

depression (Wright, Fronfein, Owens 2000; Crocker 1999; Werner et al 2007; Wahl 1999). 

4. 2 Teoretiska utgångspunkter 

4.2.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett allmänt teoretiskt synsätt utvecklat av Herbert Blumer med 

utgångspunkt i socialpsykologin. Pionjärer inom symbolisk interaktionism är Herbert Mead 

och Charles Cooley. Perspektivet kan ses som ett analysredskap för en ökad förståelse av 

enskilda människans beteende och agerande men även för grupper och samhället som helhet. 

Symbolisk interaktionism förklarar även hur individen genom en socialisationsprocess lär sig 

hur han/hon ska bete sig i olika sociala situationer (Trost & Levin 1999). Orden i symbolisk 

interaktionsm anger utgångspunkterna för detta synsätt, nämligen symboler och interaktion. 
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Teorin betonar att individens gester, rörelse, tankar och drömmar är symboliska och står för 

mer än handlingen i sig. Interaktion innebär att individen interagerar med andra såväl med sig 

själv. Detta sker både medvetet och omedvetet. Människan ses som en symbolförmedlande 

varelse som i växelverkan med andra människor skapar sitt medvetande och uppfattningen om 

sitt jag (Angelöw & Jonsson 2000). 

Grundtanken i symbolisk interaktionism är att människan är en social produkt. Individens jag, 

identitet och medvetande, definieras och omdefinieras i samspel och interaktion med andra 

människor, vilket gör att individen inte kan ses avskiljd från samhället (ibid).  Individen ses 

som en aktiv varelse, vilket innebär att hon inte är utan hon gör, vilket sker i interaktion med 

andra (Trost & Levin 1999). Det nyfödda barnet har från början ingen referensram för hur det 

ska uppfatta andra individer och omgivningen. Barnets referensram skapas utifrån hur det 

bemöts av andra individer såsom föräldrar, släkt och signifikanta andra, vilka för över sina 

uppfattningar, attityder och omdömen till barnet. Detta är även något som har framkommit i 

forskning, Link (1989) menar att individen oberoende om hon blir psykiskt sjuk eller inte, 

internaliserar samhällets syn på psykiskt funktionshindrade, vilket formar individens syn på 

sig själv. Denna process skapar enligt Cooley en jagbild/ett objektjag. Då det i den 

symboliska interaktionismen förutsätts att ”det finns inget jag utan ett du”, innebär detta att 

samspelet med andra människor är nödvändigt för skapandet av den egna identiteten (ibid).   

Andra människor fungerar som en spegel i vilken individen ser sig själv, ett så kallat 

spegeljag. Vår syn på oss själva återspeglas då i andras värderingar av oss (Angelöw & 

Jonsson 2000). Under individens uppväxt möter barnet nya människor, i samhället vilka 

benämns generaliserande andra. Även dessa påverkar formandet av individens identitet och 

jagutveckling, då fler objektjag utvecklas i form av olika roller kopplade till olika 

sammanhang. Rollerna förändras kontinuerligt i samspelet med andra i olika sociala kontexter 

(Thorsen 2000).   

Med tiden skapas även ett subjektjag, varigenom individen kritiskt kan reflektera över sina 

egna och andras handlingar. Individens objektjag och subjektjag för ständigt en dialog 

sinsemellan, vilket påverkar hur individen agerar mot sig själv och andra. För att utveckla ett 

stabilt jag krävs att individens handlingar och agerande bekräftas i bespeglingen av 

signifikanta och generaliserande andra. Om individens jagbild inte blir bekräftad riskerar 

individen att utveckla en negativ identitet då objektetjaget blir instabilt, vilket leder till sämre 

motståndskraft för sociala påfrestningar och förändringar (Thorsén 2000).  
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Då förutsättningen för samhället och dess medlemmar är en kontinuerlig interaktion, 

förutsätter detta en kommunikation. Mead (1976) menar att när vi kommunicerar med andra, 

oavsett om detta sker medvetet/omedvetet i en konkret situation eller inte, använder vi oss av 

rolltagande (”role taking”). Rolltagande innebär att individen antar andra människors roller 

och identifierar sig med hur han/hon tror att den andra individen tänker, känner och agerar i 

situationen. Detta rolltagande är enligt Mead en förutsättning för det sociala samspelet, 

varigenom våra egna handlingar blir meningsfulla för oss själva. Förmågan att anta dessa 

roller är även en förutsättning för en fortsatt utveckling av det mänskliga samhället och sker 

kontinuerligt i mötet mellan människor (Trost & Levin 1999).  

4.2.2 Stigmateori 

Begreppet stigma härstammar från grekiskan och innebar ”kroppsliga tecken avsedda att 

påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” (Goffman, 2005, s 

11). Individen skars eller brännmärktes för att omgivningen tydligt skulle veta individens 

sociala status som avvikande, vilket innebar att denna person skulle undvikas. Även idag 

tillskrivs människor olika stigman i de flesta samhällen, genom att individer placeras i olika 

fack och kategorier, något som även forskningen kunnat påvisa, exempelvis då individer med 

psykisk problematik och neuropsykiatriska diagnoser framställs som oberäkneliga och farliga 

(Angermeyer et al 2004; Corrigan & Watson 2002). Termen stigma är enligt Goffman något 

som används ”som benämning på en egenskap som är djupt misskrediterande” (2005 s.12).  

Stigmat handlar egentligen inte om personliga egenskaper utan om relationer, då 

stigmatisering enligt Goffman (2005) alltid verkar inom en grupp. Redan i det första mötet 

mellan individer fastställs en personens sociala identitet. Genom samhällets oskrivna normer, 

tillskrivs individen egenskaper som i sin tur påverkar individens roll i den sociala situationen. 

Graden av stigmatisering är beroende av den sociala kontexten. Goffman (ibid) skiljer vidare 

mellan faktisk social identitet och virtuell/skenbar social identitet. Den faktiska sociala 

identiteten beskriver vem individen faktiskt är utan hänsyn till omgivningens tillskrivna 

stigman, medan den virtuella sociala identiteten utgörs av andra människors tillskrivningar av 

individens avvikelser, exempelvis att han/hon är mindre vetande, handikappad och lägre 

stående.  

 

Goffman (2005) skiljer mellan tre olika typer av stigma. Den första typen består av kroppsliga 

defekter såsom synliga funktionshinder och missbildningar. Den andra typen av stigma 

beskrivs som karaktärsdefekter, exempelvis kriminalitet, förståndshandikapp och 
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homosexualitet. Det tredje stigmat som Goffman benämner är tribala stigman såsom 

individens nationalitet och religiösa tillhörighet, vilket kan föras vidare från en generation till 

en annan. I vår studie är det primärt den andra typen av stigma, det vill säga karaktärsdefekter, 

som är relevant.  Det kan även tänkas att en individ med Aspergers syndrom kan tillskrivas 

den första typen av stigma, i form av symtom som tics, styltig gång och ryckigt kroppsspråk 

(Gillberg 1997). De individer som inte besitter någon av de stigmatiserande avvikelserna, 

enligt ovan, uppfattas av omgivningen som normala.  En eventuell avvikelse bidrar till att 

individen inte accepteras i olika sociala sammanhang, då han/hon i och med sin problematik 

kan ha svårigheter med att leva upp till de krav, normer och förväntningar som ställs av 

samhället (ibid).  

 

Enligt Goffman (2005) har de så kallade normala individerna svårt att se människan bakom 

stigmat, vilket bidrar till diskriminerande handlingar och bemötande. Detta är även något som 

tidigare forskning bekräftar då individer efter att ha avslöjat sin diagnos upplevt avvisande 

beteende från andra, diskriminering i fråga om tillgång till arbete och bristande respekt från 

myndigheter (Wahl 1999; Stegler-Wenzke et al 2004). Den normala gruppen tillskriver den 

stigmatiserade individen negativa egenskaper för att rättfärdiga den egna stigmatiserande 

behandlingen. På detta sätt skapas en stigmateori. Individer behandlar och bemöter den 

stigmatiserade på det sätt normen uttrycker vara ”rätt”. Goffman (2005) menar vidare att 

samhällets normer är en stark drivkraft för att upprätthålla stigmateorin. Genom att 

uppmärksamma individens beteende, särskilt det som kan uppfattas avvikande, härleds 

beteendet till det stigma gruppen tilldelat individen, vilket stärker den skapade stigmateorin.   

 

För att beskriva hur den stigmatiserade individen upplever och hantera sitt stigma använder 

sig Goffman (2005) av begreppen misskrediterad och misskreditabel, således kan begreppen 

förstås som former av copingstrategier. Den misskrediterade individen tillhör en kategori vars 

avvikande egenskap är väl synlig och påtaglig för omgivningen. Den misskrediterade 

individen agerar och förhåller sig till omgivningen genom att bete sig på sådant sätt att det 

avvikande beteende inte direkt märks av eller har relevans i sammanhanget. Den 

misskreditabla individen tillhör en kategori vars avvikelse är relativt dolt, vilket leder till att 

han/hon kan undanhålla avvikelsen. För att upprätthålla ytan och undvika att stigmat 

uppmärksammas av den normala omgivningen krävs mycket kraft av individen. Han/hon kan 

exempelvis vara tvungen att förändra sin tillvaro genom att undvika sociala möten och 

situationer, vilket kan resultera i en begränsad och hämmad tillvaro. I vår studie är det främst 
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kategorin misskreditabla individer som är aktuell, då Aspergers syndrom är ett dolt 

funktionshinder. Goffman menar vidare att den misskrediterade individen strävar efter att 

fungera med omgivningen som om stigmat ej fanns, medan den misskreditabla individen har 

möjlighet att själv välja om han/hon ska berätta om avvikelsen (ibid). 

 

För att förstå hur processen i vilken de misskrediterade och misskreditabla individerna och 

omgivningen fungerar, använder sig Goffman (2005) av begreppet social information. Denna 

information uttrycker kroppsliga uttryck, som individen sänder ut till omgivningen för att 

berätta vem individen är. En stigmatiserad individ kan genom denna information dölja sin 

avvikelse genom att styra den sociala informationen som han/hon sänder ut, exempelvis 

genom kroppsspråk och kläder. Goffman menar vidare att den sociala informationen har en 

dubbel effekt genom att den tenderar att föras över på tredje man. Detta innebär att familj, 

släkt och vänner till den stigmatiserade riskerar att tillskrivas dennes negativa attribut, vilket 

kan resultera i att omgivningen beter sig undvikande mot individen (ibid). 

 

En person som bär på ett stigma måste även förhålla sig till andra individer med liknande 

stigma. Goffman (2005) menar att detta kan komma att innebära en ambivalens för individen, 

då han/hon kan ha svårigheter att identifiera sig med sitt stigma och även grupptillhörigheten. 

Ambivalensen kan komma till uttryck genom att den stigmatiserade individen tillägnat sig 

omgivningens syn på den grupp hon tillhör, vilket leder till att han/hon antar en 

diskriminerande attityd mot sina likasinnade. Goffman menar vidare att den stigmatiserade 

individen har en önskan att uppfattas som normal, då det för individen kan innebära stora 

fördelar. Att för omgivningen uppfattas som normal är målet för den misskrediterades 

strategier genom att dölja sitt stigma. Goffman menar dock att det är viktigt att poängtera att 

detta kan medföra stora konsekvenser för individen, såsom tvånget att leva ett dubbelliv. 

Individen kan utveckla en mängd olika strategier för att upprätthålla detta dubbelliv. Goffman 

nämner bland annat att individen kan dela upp sin vardag i förhållande till de grupper hon vill 

tillhöra och faktiskt tillhör. Goffman menar att en annan viktig konsekvens av individens 

dubbelliv är en eventuell upplevd diskrepans i fråga om lojalitet mot den egna gruppen och en 

önskan om att vara del i det normala samhället (ibid).  

 

Sammanfattningsvis framhåller Goffman att stigma bör betraktas som en social process 

utifrån perspektiven stigma och normal, då de stigmatiserade och den normala bör ses som 

olika dimensioner istället för faktiska individer. För att bekämpa stigma menar Goffman att 
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det krävs att människor vågar träda överträda normer och sociala föreställningar om olika 

grupper i samhället och lära känna varandra. Då stigman skapas i sociala relationer måste de 

även bekämpas i sådana sammanhang (2005). 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
För att besvara vårt syfte och efterföljande frågeställningar har vi valt att redogöra för våra 

resultat i olika teman: Presentation av informanter, Vägen till Aspergers syndrom, Att leva 

med Aspergers syndrom, Det sociala livet, Arbetsliv och sysselsättning, Kontakt med 

myndigheter. Vi väljer att varva resultat och analys för att skapa ett tydligt sammanhang 

mellan våra resultat och den teoretiska referensramen.  Vi kommer att använda oss av citat 

från informanterna för att tydligt belysa den självupplevda känslan av att leva med Aspergers 

syndrom.  

 

5.1 Presentation av informanter 
Här följer en kort presentation av de informanter som deltagit i vår undersökning, samtliga 

med fingerade namn. 

 
Peter är 27 år gammal och ensamstående, han läser femte terminen på universitet och bor i 

studentkorridor.  Då studierna tar mycket av Peters tid är fritiden begränsad. De stora 

intressena är skivsamlande och musik samt att träna när tid ges. Peter fick diagnosen 

Aspergers syndrom när han var 24 år.   

 

Magnus är 28 år, ensamstående boende i en av kommunen anvisad lägenhet i enlighet med 

LSS.  De största fritidsintressena är att fotografera, spela spel och chatta på olika forum på 

Internet. På dagarna är Magnus på en daglig verksamhet. Magnus blev diagnostiserad med 

Aspergers syndrom när han var 22 år gammal.  

 

Lisa är 28 år gammal och bor i lägenhet tillsammans med sin sambo.  På fritiden umgås Lisa 

mycket med sina syskonbarn. Hon är intresserad av media och fotografering. Dagarna 

spenderar Lisa på en daglig verksamhet. Lisa fick sin diagnos 2005 när hon var 26 år.  

 
Margot är 33 år gammal och bor i hyresrätt tillsammans med sin man och tre katter. Margot 

tycker mycket om att handarbeta och vara på sin kolonilott. Utöver detta rider hon en gång i 
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veckan. Margot spenderar sina dagar på en daglig verksamhet. Margot fick diagnosen 

Aspergers syndrom 2000 när hon var 26 år gammal.  

 

Jens är 26 år gammal och bor ensamstående i en stuga nära sina föräldrar. Jens läser sista året 

på högskolan och mycket tid går åt till studierna. På fritiden spenderar Jens tid med sin 

ledsagare han tycker även om att bowla, styrketräna och gå på bio. Jens fick diagnosen 

Aspergers syndrom när han var 13 år. 

 
Mattias är 39 år gammal och bor ensam i en servicelägenhet med tillgång till personal. 

Mattias intresse är främst släktforskning och skapande av webbsidor. Som sysselsättning har 

Mattias en mängd uppdrag från främst idrottsföreningar, där han hjälper till att underhålla 

deras hemsidor.  Mattias blev diagnostiserad med Aspergers syndrom när han var 33 år.  

 

5.2  Vägen till Aspergers syndrom 
Majoriteten av informanterna har fått sin diagnos i vuxen ålder, vilket inneburit att de under 

större delen av livet känt sig annorlunda och udda, problematiken de upplevt har inte haft 

något ”namn”.  I intervjuerna med informanterna framkom även att det tagit lång tid innan de 

fått rätt diagnos. Flera av informanterna har sökt hjälp inom den psykiatriska öppenvården vid 

ett flertal tillfällen då de mått väldigt dåligt. Magnus berättade att han har haft stora 

svårigheter att få det vardagliga livet att fungera. Ända sedan uppväxten har Magnus känt sig 

annorlunda utan att veta vad som varit fel. Efter en kontakt med psykiatrin blev han aktuell 

för utredning: ”Jag trodde själv att jag hade schizofreni och kom akut till utredning efter en 

mycket tung tid... då var jag 22 år” Även Mattias berättade att han tidigt, redan i lumpen, 

kände att han inte passade in och ville därifrån. Vid möte med psykologen, knuten till 

regementet, fick han berättat för sig att han var fullt frisk samt att det inte fanns möjlighet till 

omplacering. Mattias berättade vidare att han varit i kontakt med ett flertal psykologer under 

årens lopp då han mått psykiskt dåligt på grund av sin problematik. Vid dessa möten upplevde 

Mattias att ingen förstod hans situation: ”… men ingen har knappt ens verkat vilja tänka sig 

möjligheten att det varit något, utan bara. Nej, du verkar ju må bra och väldigt begåvad” Inte 

förrän flera år senare, när han återigen hamnade i en psykisk svacka efter många år av 

arbetssökande, gick han till psykiatriska öppenvården, där han mottogs av en läkare som var 

insatt i neuropsykiatrisk problematik:  
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Två gånger gick jag faktiskt till psykakuten… och liksom skrek på hjälp, att kan jag få bli sjukskriven 
och få ta det lugnt en stund utan att behöva…, utan att behöva hålla mig till lyckligt aktiv 
arbetssökande (Ironisk)… och bägge gångerna möter jag läkare på...öhh... i psykiatrin som säger: jag 
förstår att du har det jobbigt, men du är ju fullt frisk så att det vore fel att sjukskriva dig… det ska jag 
inte göra, du kan få en remiss till någon att gå och prata med. Sjukskriva det gör jag inte, det är bara att 
bita ihop… och det trodde man ju på och försökte bita ihop, det tog ungefär två år bägge gångerna, tills 
man liksom var vid samma vägar igen, och tredje gången, då gick jag inte akut utan ringde till 
psykiatriska mottagningen och beställde en läkartid så fort jag kunde få istället. Och då kom jag till en 
läkare som faktiskt begrep sig på neuropsykiatriska diagnoser, som insåg direkt vad det var, och sa att 
det att... det viktigaste just nu är ju att du får lära känna dig själv i lugn och ro, så att… du får en tid 
igen i september, jag sjukskriver dig tilldess… Så 15 år senare fick vi ju se… så länge tog det att få rätt 
hjälp (Mattias) 

 
Då begreppet Aspergers syndrom är ett relativt nytt begrepp, har ett par av våra informanter 

tidigare blivit diagnostiserade med MBD. MBD-diagnosen tenderade mer att vara en 

samlingsdiagnos, och inte specifik för individer med Aspergers syndrom, vilket inneburit att 

möjligheterna för riktad, adekvat hjälp och stöd uteblivit. Detta är något som även Gillberg 

(1997) betonat, då ett flertal vuxna ofta blivit felaktigt diagnostiserade, vilket inneburit att 

denna grupp blivit hängande i luften och inte haft något konkret att förhålla sig till. Margot 

berättade: ”Jag fick diagnosen Aspergers syndrom 2000… men jag fick en MBD-diagnos 

innan, 1980..men jag viste inte om det förens jag var 25 eller så. Ingen hade sagt något förens 

jag beställde journaler från sjukhuset”. Vi frågade Margot hur hon upplevde att ha varit 

ovetande om sin MBD-diagnos under så många år: 
 

 Jo… ja… det hade varit bra att veta tror jag… för mina föräldrar hade sagt att jag hade en liten 
hjärnskada, men det är ju egentligen felaktigt… men de gjorde väl så gott de kunde (föräldrarna), men 
man kunde ju ha pratat om det på ett annat vis… jag vet inte... (Margot) 

 

Jens fick till skillnad från de övriga informanterna diagnosen Aspergers syndrom relativt 

tidigt, under grundskoletiden. Även Jens, hade tidigare diagnosen MBD. I intervjun 

framhåller han att diagnosen inte riktigt stämde, varför Jens och hans föräldrar sökte sig till 

annan ort för ny utredning: 

 
  … innan hade jag ... nu minns jag inte... någon sån där bokstavskombination... ehh innan 
dampdiagnosen kom,…MBD.. just det!… det hade jag till 94… sen åkte vi… vart var det.. till 
Linköping, de har ju ett sånt neuro.. de var ju tidiga.. så att. De gjorde utredningar och då ändrades min 
diagnos till Aspergers… (Jens) 
 

Liksom i Jens fall framkom det i vissa av intervjuerna att det krävts att informanten själv 

varit drivande i fråga om att få till stånd en utredning. Enligt informanterna verkar det även 

funnits en motvilja att inleda en ny utredning, i de fall då individen sedan tidigare har en 

diagnos.  Peter berättade att han redan tidigare hade diagnosen ADHD och att han upplevde 

att väntan på utredning för Aspergers syndrom var onödigt lång: ”… det var på tal mycket, 
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många år tidigare.. För jag stod i kö för den här utredningen också… för att jag har ADHD… 

det tog drygt två år innan jag kom dit ”.  Margot berättade att även hon misstänkte att hon, 

förutom Aspergers syndrom, har svårigheter som påminner om ADHD:  

 
I och med att jag har Aspergersdiagnosen så var de inte så villiga att utreda ADHD, som jag också tror 
att jag har. Men de gjorde det till sist ändå.. men … men det var min man som röt i och tyckte att de 
banne mig skulle de göra… för det hade jag föreslagit redan tidigare, men det var inriktat på att jag 
hade Aspergers syndrom, och då är det bara det jag har i och med att jag får den hjälp jag behöver ändå  
genom LSS… men det är inte det som är grejen tycker jag.. att man får hjälp.. man vill ändå veta  att 
det är rätt.. att det är rätt diagnoser.. jag har ju diagnosen Aspergers nu, men så har jag förmodligen 
tillägg av ADHD eller av någonting annat… inte vet jag.. det är inte klart ännu.. men att det måste gå 
så långt att min man säger att: nu banne mig måste ni göra det här!… annars hade man annars aldrig 
gjort det tror jag.. man tyckte inte att det var nödvändigt tror jag (Margot) 

 

Informanternas berättelser om bristande kontakt med myndigheter samt hälso- och sjukvård, 

vilken upplevdes som onödigt påfrestande, något som även styrks av tidigare forskning. 

Upplevelsen av att inte bli bekräftad och förstådd i sin problematik kunde upplevas som 

stigmatiserande, vilket även återges i Stengler-Wenzke et al´s studie (2004). Även det faktum 

att informanten tvingats möta många olika professionella på vägen till rätt diagnos har 

upplevts som påfrestande. Att ständigt vara tvungen att möta nya människor och behöva 

förklara sin situation kan vara jobbigt för vem som helst, men för en individ med Aspergers 

syndrom blir detta en dubbel påfrestning i och med individens svårigheter med social kontakt 

och kontinuitet.  

 

Till skillnad från Jens och Margot har Lisa inte haft en uttalad MBD-diagnos, trots att hon, 

enligt henne själv, uppvisade tydliga symtom på, vad man då troligen klassade som, MBD-

problematik.  Trots att Lisa uppvisade dessa symtom, visade varken föräldrarna eller skolan 

något intresse av att söka någon förståelse för hennes beteende och var således inte heller 

drivande angående en utredning.  Lisa berättar att uppväxten utan fastställd diagnos varit svår 

och mycket problematisk: 

 
… det var ju att lärarna och rektorer, de förstod ju inte alls… det gjorde ju inte mina klasskamrater 
heller, utan det var ju bara att... jag var lat och… jag var lat och dum i huvudet helt enkelt.. enligt 
lärare och rektorer… jag fick ingen hjälp, det fick vara som det var. Alltså familjen har ju tidigare tyckt 
att jag  bara varit besvärlig…alltså jag har ju varit annorlunda än mina syskon, behövt mer 
uppmärksamhet och tagit mer tid från… tagit mycket tid från mina syskon, så de har ju tyckt att jag 
varit bortskämd och sådär…Man har ju känt sig som en utomjording eller något sådant… nu har man 
ju fått  förklaringen på varför  (Lisa) 

 

Lisas historia och tidigare självbild som avvikande kan förstås genom ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt. Genom att jagbilden skapas utifrån interaktionen med lärare, familj 
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och klasskamrater, internaliserade Lisa omgivningens attityder mot henne som lat och dum i 

huvudet.  Lisas syn på sig själv som avvikande återspeglades i andras värderingar av henne. 

Även övriga informanter berättar om liknande upplevelser och känslor av att inte passa in. 

Informanternas upplevelser är även något som påvisats i tidigare forskning, där andras 

stereotypa värderingar av vad som anses vara normalt och avvikande påverkar individen. 

Detta sker genom en internaliseringsprocess där individen tillgodogör sig omgivningens 

värderingar vilket skapar ett självstigma som leder till känslor att vara mindre värd. (Corrigan 

& Watson 2002). 

 

5.3 Att leva med Aspergers syndrom 
Ett genomgripande drag under intervjuerna med informanterna var en känsla av lättnad över 

att ha fått en diagnos som förklarar vad deras problematik beror på.  Informanternas utsagor 

stämmer väl överens med hur Gillberg (1997) ser på tillämpningen av diagnosen. Individen 

kan genom diagnostiseringen få en förklaring till varför livet ser ut som det gör, och genom 

denna kunskap, får möjlighet att bättre förhålla sig till och hantera de upplevda svårigheterna.  

 

Lisa berättade om sin upplevelse av att äntligen få en diagnos: 
 
Det var en stor lättnad för att det förklarade så mycket, varför saker var… har blivit som de har. Ja,  nu, 
är det ju inte nåt jag tänker på men… men det förklarar så mycket nu… vissa situationer förstår jag 
mig inte på och ja.. jag  vågar vara mig själv mer än tidigare....Tidigare har jag ju liksom känt att jag 
var en utomjording eller nåt sånt, inte passat in någonstans  (Lisa) 
 

Mattias uppgav hur han kände när han blev diagnostiserad med Aspergers syndrom: 
 

Wow! är det så det ligger till… vad fint att jag fick veta det… ungefär…Ehh…jag hade ju.. saker och 
ting hade ju gått på tog i alla tider…mer och mer när åren gick började jag och tänka själv, är det 
verkligen inte så att det är något fel, som skulle kunna vara förklaringen. Men då fick man höra Nej, 
nej du är fullt frisk (Mattias) 
 

Även Jens minns hur han förhöll sig till att få en diagnos: 
 

Ehh.. jo jag. Vet inte.. det kändes väl… just då tänkte jag inte så mycket på det faktiskt.. jag vet inte.. 
det var väl någonting som bara var en.. det var ju skönt att få en förklaring… jag tänkte inte så mycket 
på det... för det var mest för mina föräldrar, lärare å andra så det var bäst just då i alla fall (Jens) 
 

Då det framkom att samtliga informanter upplevde en lättnad av att ha fått rätt diagnos, 

frågade vi om de såg några andra fördelar med att blivit diagnostiserade med Aspergers 

syndrom. Ett gemensamt drag i intervjuerna med informanterna är rätten till hjälp och stöd. 

Framför allt är det tillgång till insatser via LSS, då de genom diagnosen platsar i personkrets 

ett. Magnus berättade: ”Jag ser fördelar med att få diagnosen ja – jag ser inga fördelar med 
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att ha handikappet nej. Fördelarna är att jag har fått ett namn på mitt handikapp och att få den 

hjälpen jag behöver. Jag ingår i LSS personkrets ett - det är en fördel”.  Även Margot 

betonade vikten av diagnosen för att få rätt sorts hjälp, även hon inom LSS: ”Nja… En fördel 

är ju att... ja att man tillhör personkrets ett och att man får tillgång till det där tandvårdskortet 

och att man inte behöver betala så mycket för tandvård då till exempel”  

  

Även Jens och Peter betonade fördelarna med att ha fått en diagnos, då den bidragit till rätten 

att få tillgång till Studentstöd, för ökade möjligheter i genomförandet av eftergymnasial 

utbildning. Jens berättade: ”det är ju så väldigt mycket lättare för hela omgivningen och det 

här…skola och liknande. Som jag egentligen måste ha någonting för att kunna…ehh… 

speciallärare och liknande.. så att.. det.. ehh.. ehh…det är väl det som är det största bra med 

den här dia.. eller att få en diagnos”  Peter menade att även han haft stor nytta av universitets 

studentstöd: ”Som det är nu så har jag ifrån hjälp från universitetets studentstöd då, som jag 

tycker fungerat väldigt bra… att jag har hjälp av dem å även  i mina studier tidigare, och nu 

går jag sista året men tidigare år har jag haft en mentor från högre årskull.. som hjälpt mig 

lägga upp och planera lite innan” 

 

Flera av informanterna uppgav att deras självförtroende och självbild inte förändrats negativt 

till följd av diagnosen utan snarare förbättrats. Lisa berättade att hon nu, till skillnad från 

tidigare, har fått bättre självförtroende: ”...Ja det gör jag.. för jag har vågat vara mig själv mer 

än tidigare ” Jens berättade vidare: ”jag har väl alltid haft bra självförtroende, så det tycker jag 

inte.. jag har ju alltid fått stöd av omgivningen också så att.. har aldrig haft något problem 

med mitt självförtroende… så att”.   Magnus berättade att han på grund av sitt handikapp har 

svårigheter att veta hur ett bra självförtroende ska kännas. Han berättade att han under sin 

uppväxt inte fått något stöd och hjälp av sina föräldrar samt att de varit motsträviga till en 

utredning: 

 
Mor och Far ville först inte vara delaktiga i min utredning, Far har sagt ofta under min uppväxt… Du 
har ju inget sunt bondförnuft… det har gjort mig illa.  Jag vet inte om jag har bra självförtroende, för 
jag vet inte hur det ska kännas.  Jag ser mig själv så handikappad, att jag inte kommer att klara av 
arbete på öppna arbetsmarknaden. Jag vet inte om det hör samman med självförtroende (Magnus) 

 

Till skillnad från tidigare forskning (Link et al 2001) framhöll många informanter att 

diagnostiseringen i sig inte bidragit till en stigmatisering som påverkat självförtroendet 

negativt. I intervjuerna framkom dock att självförtroendet och självbilden i olika 

sammanhang tenderade att påverkas negativt på grund av hur man tidigare blivit bemött. Ett 
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flertal informanter nämnde sina farhågor över minskade möjligheter på arbetsmarknaden, 

även då det inte fanns några reella upplevelser av detta. Såsom tidigare forskning visar 

framkom även i våra intervjuer, att det sociala stödet har stor betydelse för informanten och 

dennes självförtroende (Yanos et al 2001.) Av tidigare forskning samt utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt kan det tänkas att skillnaderna i informanternas upplevelse av 

självförtroende kan ha påverkats av graden av socialt stöd från framförallt signifikanta andra 

(Trost & Levin 1999).  

 

Samtliga informanter uppgav att det var skönt att få en förklaring till varför de är som de är. 

En del av informanterna upplevde dock en rädsla för att bli stämplade i samband med att få 

diagnosen. Diagnosen i sig upplevdes av informanterna inte som ett problem, utan de 

eventuella stigman individen skulle kunna tillskrivas av samhället genom att bli 

diagnostiserad. Informanternas tankar om de negativa konsekvenserna stämmer väl överens 

med Goffmans (2005) stigmateori, vilken betonar att de ”normala” har svårt att se människan 

bakom avvikelsen. Såsom tidigare forskning betonar har samhällets normer och attityder stor 

inverkan på hur individen hanterar sin diagnos (Corrigan & Watsson 2002, Link et al 1989). 

Mattias berättade att han upplever att samhällets syn på individer med Aspergers syndrom 

överlag är negativ då det finns mycket okunskap kring diagnosen: ”Det är jobbigt att det är… 

eftersom diagnosen är relativt ny, nydefinierad och i början var det mest okänt väldigt okänt, 

över huvudtaget och idag verkar de flesta ha hört ordet, namnet på diagnosen och hört ofta 

någon av de konstiga, missuppfattade myterna”. Även de övriga informanterna framhöll att 

de ibland i vissa situationer upplevde diagnosen som något negativt.  

 
 Näee.. men det är väl det att man vet att man är handikappad på något sätt… nääe.. men det är väl inga 
direkta nackdelar… men man skulle ha fått diagnosen lite tidigare, det skulle vara lite bättre. Den enda 
nackdelen är väl att man fick diagnosen lite väl sent då, när man var 26 år då.. Man borde ha fått den 
lite tidigare tycker man. Å sedan är jag förtidspensionär, och så och det kanske inte hade behövt bli så 
om jag hade fått veta det tidigare.. men jag vet inte.. det kan man ju inte sitta nu och säga kanske… jag 
vet inte.. aja  (Margot) 

 

Peter uppgav att han under den långa utredningstiden hann vänja sig vid tanken på att få en 

diagnos och att det kändes skönt att äntligen få en förklaring. Trots detta ser han idag 

diagnosen som ett hinder som begränsar honom, då han känner en rädsla i att andra ska få 

veta.   

 
Alltså jag tycker ju för min del.. känner jag ju att den  oftast är i vägen alltså, därför  det är något 
som… som begränsar mig... Inte direkt som jag kan komma på som det ser ut idag., det man skulle 
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kunna tänka sig, beror väl på hur andra människor kan ta reda på det här… och man skulle kunna tänka 
sig, nu är det ju inte så, man kan tänka i framtiden, att det skulle kunna tänkas att potentiella 
arbetsgivare tar reda på det.. bara leka med tanken och tänka på det, när det gäller att teckna 
försäkringar… kanske skulle bli nackdelar så…men så länge det är som det är nu och det är jag som 
själv väljer hur, och vad jag ska berätta det för, ser jag inga nackdelar med själva diagnostiseringen 
(Peter) 

 

Citatet från Peter kan tolkas som en förväntad stigmatisering genom att han internaliserat 

samhällets stereotypa föreställningar, vilket kan påverka hur han tar för sig i olika sociala 

kontexter och roller (Angermeyer 2004). Peters tankar om sin diagnos kan ses som ett 

exempel på hur Goffman (2005) beskriver den misskreditabla individen. Peters 

funktionshinder kan enligt honom innebära att han blir stigmatiserad, exempelvis på 

arbetsmarkanden. Då Peter besitter ett dolt handikapp har han möjlighet att dölja detta och 

minimera risken att tillskrivas stigman av samhället (Goffman 2005).   

 

Vi frågade informanterna om de ansåg att Aspergers syndrom utgjorde ett funktionshinder 

och om det eventuellt påverkade dem i det dagliga livet. En övervägande del av 

informanterna ansåg sig handikappade i olika grad beroende på situation och kontext. Det 

som informanterna främst definierade som handikapp var en bristande förmåga att interagera 

med andra människor, organisera vardagen och dess sysslor samt en upplevd känslighet för 

förändringar som lett till psykiskt obehag. Magnus berättade att han är rädd att samhället ska 

svika honom och att han upplever svårigheter att förstå hur andra människor tänker: 

 
Jag blir lätt rädd…rädd för att samhället ska svika mig och att jag ska bli hemlös…Jag måste veta hur 
varje dag ska vara. Jag har svårt att förstå att andra människor inte tänker som jag… Om dagen inte 
blir som jag planerat, så börjar jag gråta och blir handlingsförlamad.  Min hjärna behandlar intryck på 
ett sätt som inte andras hjärnor gör, vilket leder till extrem trötthet. Jag har svårt att ändra en tanke, jag 
ältar saker om och om länge.  I perioder blir jag extra känslig för ljud eller dofter (Magnus) 

 

Lisa upplever att hennes svårigheter skiftar beroende på situation och dagsform: 

 
Oj, eh… det är olika på olika situationer. Ibland går det jättebra, ibland inte alls och ibland så är det 
eh.. väldigt besvärligt att ha det… om man säger, olika situationer så är man så olika i ålder och så, i 
vissa situationer så är man nere i fyra- femårsåldern och i vissa så är man vuxen om man säger (Lisa)  
 

Peter berättade att han upplever svårigheter i att ställa om sig från att göra en sak till en 

annan. Han upplever att det är svårt att få ihop skolarbete med vardagslivets sysslor: 

 
Ehh främst är det här att få vardagen att fungera, jag har väldigt lätt för att göra en sak och hålla på 
med den väldigt länge, men att bryta och byta sysselsättning det är väldigt… det är något jag har svårt 
för, och har långa omställningsperioder och.. har ofta svårt att sköta sysslor som i mitt fall då, studier 
och samtidigt ska man kanske handla och tvätta och få undan sådana saker att fungera, det slutar med 
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att jag ofta sköter skolan eller jobbet.. eller nu skolan då… men att hemmet… hemmet ser ut som kaos 
i stort sätt, och det är ingen ordning nånstans.. att liksom få ordning på exempelvis städning.. fast att 
jag begriper hur det fungerar, och vad som ska göras.. så kan jag inte ställa om så länge, men jag skulle 
fortsätta att jobba med det jag hade gjort istället (Peter) 
 

Till skillnad från de övriga ser inte Jens sin diagnos som ett direkt funktionshinder. Det är 

snarare hans dyslexi som utgör ett handikapp. Han framhöll att diagnosen är en integrerad del 

av honom och kan därför inte ses som något separat. Jens berättade: ” …men Aspergers är 

det minsta av mina.. och dyslexin är det största av mina funktionshinder. det är… så pass 

integrerad del av mig nu… det är en stor del av min person”.  

 

Jens bild av diagnosen som ett funktionshinder skiljer sig mycket från de övriga 

informanternas, vilket kan tänkas bero på att han fick sin diagnos väldigt tidigt, samt att han 

erhållit stort stöd av familj och omgivningen. När och hur individen blir diagnostiserad kan, 

såsom Gillberg (1998) menar, påverka hur individen accepterar och kommer att förhålla sig 

till sin situation. I intervjuerna med informanterna är ett gemensamt drag att de flesta 

tenderar att använda begreppet handikapp istället för funktionshinder i förhållande till 

Aspergers syndrom. Utgår man ifrån WHO:s handikappsbegrepp är det brister i situationen 

och omgivningen som bidrar till om individs funktionshinder utgör ett handikapp. För 

individer med Aspergers syndrom kan det tänkas att ett handikapp uppstår som en följd av 

samhällets stereotypa föreställningar, bristerna utgörs således av stigmatiserande attityder 

vilket leder till att individen klassas som handikappad istället för funktionshindrad. Enligt 

Goffman är all stigmatisering beroende på den sociala kontexten. Vidare är en faktiskt och en 

virtuell identitet viktig i förståelsen av hur ett stigma skapas. Det kan tänkas att 

informanternas faktiska identitet grundas i ett funktionshinder, medan den virtuella 

identiteten utgår från att individen är handikappad genom internalisering av samhällets 

stereotypa föreställningar. 

 

5.4 Det sociala livet 
I tidigare forskning har man funnit att individer med psykiska funktionshinder tenderar att ha 

ett begränsat socialt nätverk, vilket riskerar att leda till att individen blir isolerad (Yanos et al 

2001; Stengler-Wenzke et al 2004). Detta är något som även Gillberg (1997) funnit i sitt 

arbete med vuxna diagnostiserade med Aspergers syndrom. Deras problematik utgörs ofta av 

svårigheter i det sociala samspelet, då de har problem att tolka och sätta sig in i andra 

människors känslor och tankar. När vi frågade informanterna om hur deras sociala nätverk 

 32



såg ut, framkom att en övervägande del hade ett väldigt begränsat socialt umgänge. Lisa 

berättade att hon i stort sett enbart umgicks med sina föräldrar och sin sambo och att hon 

alltid haft problem i kontaktskapandet till andra: ”Det är lite tunt med det, det är mest bara 

familjen jag har kontakt med, Jag har ju varit själv och inte tagit kontakt med någon och varit 

utstött och utfryst och sånt för att ingen har vågat ta kontakt med mig”. Peter berättade om 

hur hans sociala nätverk ser ut: 

 
Mmm...Familj har jag från min mors sida väldigt bra kontakt med, ehh…  på min fars sida har jag en 
liten sämre kontakt med… vänner som sagt har jag väl inte särskilt många egentligen, och jag har väl 
alltid bitvis haft lite problem att skaffa vänner… jag upplever att jag har ett väldigt litet socialt nätverk, 
och att  jag skulle vilja ha ett större, men jag har svårt att etablera kontakter med andra människor. Jag 
upplever mig ofta väldigt osäker på hur jag ska hantera den sociala biten, ibland känner jag att jag 
upplevs som lite udda men ibland fungerande… men ibland fungerar det inte... det känns som att det är 
väldigt beroende av sammanhang det där också  (Peter) 

 
Ungefär hälften av informanterna var nöjda med sin situation då de menade, att det var både 

fysiskt och psykiskt påfrestande att försöka upprätthålla en slags social fasad när situationen i 

sig upplevdes som ansträngande. Magnus berättade om hur hans sociala nätverk ser ut: ”Jag 

träffar Mor och Far en gång i veckan, min Vän som också har en diagnos två till tre gånger i 

månaden och min Syster någon gång i månaden… jag träffar även mitt boendestöd varje dag. 

Jag tycker det är lagom” Hälften av informanterna uppgav att de, genom olika forum på 

Internet, haft lättare att ta kontakt med andra människor och på så sätt kunnat tillgodose delar 

av bristerna i det sociala nätverket. Mattias berättade: ”Det är ganska ok nu, det har varit 

riktigt roligt i år med forumet (aspergerforum.se), jag har chattat med vansinnigt många 

människor, andra Aspergare land och rike runt via forumet… och träffat massa av dem 

också” Mattias tillade att han även sökt kontakt på andra forum ej specifikt avsedda för 

diagnostiserade. Även här fungerade kontakten bra så länge den andra partnern inte kände till 

diagnosen:  

 
…med en av tjejerna jag bara började chatta med på vilda webben, bara satt och skrev allmänt gött och 
trevligt om engelsk tv-humor, jag hade inte ens en tanke på något mer än att se om vi skulle träffas, 
och se vad som skulle hända i såna fall, hon bodde här i stan… Då råkar hon nämna att hon jobbar som 
mentalskötare, så då sa jag just därför då att, på en gång att jaha då vet du säkert lite om det jag har, jag 
har AS… tvärtyst, då hade jag hört det sista från henne (Mattias) 

 

Då kontakten fungerade fram till avslöjandet om diagnosen bekräftar det mycket av tidigare 

forskning, att individer tenderar att undvika personer som på något sätt uppfattas som 

avvikande (Yanos et al 2001; Corrigan & Watson 2002). Allmänhetens syn på psykiskt 

funktionshindrade som oberäkneliga och farliga skapar negativa föreställningar om individer 

med Asperger syndrom. När diagnosen blev känd upphörde bilden av den faktiska 
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människan och ersattes av stereotypbilden relaterad till diagnosen, vilket enligt Goffman 

(2005) är ett tydligt exempel på hur en stigmatisering tar form.  

 

Vi frågade informanterna om de berättar om sin diagnos för människor i deras omgivning 

samt för människor de möter. Jens uppgav att han inte upplever några svårigheter att berätta 

om sin diagnos inför människor han möter: ”Ja det gör jag.. det har jag liksom inga problem 

med.. mm.. jag har inga problem med att jag har Asperger”. I de övriga intervjuerna med 

informanterna framkom att majoriteten helst inte berättade att de hade Aspergers syndrom i 

början av en relation, då de ville bli sedda för den de var. Inför varje val att berätta gjordes en 

avvägning om, när och hur man skulle berätta samt vilka effekter det kunde få. Lisa berättade 

om hur hon ställer sig inför att berätta om sin diagnos: ”Inte till att börja med, utan jag låter 

dem lära känna mig först och främst och sen får jag se hur dom är, och då kan det hända att 

jag berättar”. Peter beskrev att han har stora svårigheter med att själv acceptera sin diagnos, 

vilket även speglar valet att berätta eller inte: 

  
 Näee... för  att på något sätt känner jag att jag inte vågar det riktigt… och det är i stort sett familjen 
och en vän som vet om att jag har det…Jag skäms över mig själv…samtidigt känner jag mig väldigt 
misslyckad och udda på något sett…samtidigt på ett sett att folk ska missförstå, och ta det som att jag 
vore konstig, eller ta det som att jag kan bli potentiellt farlig eller på något sätt… psykiskt sjuk eller 
störd på något sett eller att jag är förstår mindre, att jag är rädd att det ska komma till sådana saker att 
det ska komma till det här typiska sammanhanget, att de som är lite udda eller psykiskt udda ska 
skärmas ifrån.. för det är det jag är rädd för .. plus det ehh…att i och med att jag inte trivs med det 
själv, en del av mig jag inte tycker om är det så att  det är svårt att prata om det (Peter) 

 
 
Det framkommer tydligt att majoriteten av informanterna använder sig av en copingstrategi i 

form av att de i många fall undanhåller sin diagnos, vilket väl stämmer överens med tidigare 

forskning (Link et al 2001). Dilemmat att våga lämna ut sig själv och avslöja vem man är, är 

även något Goffman (2005) skriver om. Då individen är medveten om att han/hon bär på ett 

stigma, kan han/hon för att upprätthålla ytan som ”normal” välja att dölja sin diagnos, vilket 

Goffman (ibid) benämner gruppen misskreditabla individer. Ett exempel på detta är Peters 

citat som speglar samhällets syn och hur media skildrar bilden av Aspergers syndrom, vilket 

kan komma att inverka på hur individen uppfattar sig själv och hur han/hon agerar utifrån 

den stereotypa bilden. Ur ett symboliskt interaktionistiskt synsätt utvecklar individen flera 

jagbilder och olika roller, vilka kan ha betydelse för i vilken kontext man väljer att berätta 

om sin diagnos (Thorsen 2000). I sammanhang då individen har möjlighet att vara i en trygg 

miljö, verkar det inte som individen upplever någon direkt rädsla i att berätta om sin diagnos, 
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exempelvis i sammanhang där man kan anta en anonym roll såsom diskussionsforum på 

Internet, då det inte leder till några uppfattade stigmatiserande konsekvenser.  

 

I intervjuerna framkom att ingen av informanterna direkt upplevt sig ha blivit sämre bemötta 

eller behandlade av människor i det sociala nätverket sedan de berättat om sin diagnos. 

Flertalet av informanterna upplevde inte heller någon generellt sämre attityd från övriga de 

mött sedan diagnosen blivit känd.  Jens berättade att han idag inte upplever att han blir sämre 

bemött, men att det under skoltiden ofta hände att människor talade över huvudet på honom, 

vilket han upplevde som jobbigt:  
 

Tja nja.. lite eller ibland.. det händer att… nu händer det inte så ofta… men jag märkte ibland att folk 
liksom gick över huvud och prata med min assistent istället.. för när alltså.. jag hade assistent från 
sexan till slutet av gymnasiet... Annars tycker jag att jag blir bra bemött, att jag ändå får respekt och att 
folk lyssnar när jag pratar och så... alltså inte förstå mig men kan förhålla sig till det.. att inte bli 
nervösa eller såå… eller de flesta blir inte… ibland kan det ju bli det här… att de blir överförstående 
och liknande (Jens) 
 

Margot uppgav att hon generellt sett blir bra bemött men att hon blivit ganska överbeskyddad 

genom åren. Även idag försöker hennes föräldrar hjälpa till mycket i det vardagliga livet, 

vilket hon inte riktigt tycker om:  
 
Jag tycker att jag blir rätt bra bemött faktiskt… av människor… Men det är nog för att jag är rätt 
pratglad också, jag kan prata och skoja ganska mycket… så… Nääee… men däremot när jag var liten 
blev jag väldigt sådär överbeskyddad, att jag skulle inte göra det eller det andra… jaaa… Såå… men 
det var ju när jag var liten, jag skulle inte göra… jag skulle inte vara upp sent eller så...De har varit 
rädda att någonting ska gå snett hela tiden… så… så de har väl varit lite så där överbeskyddande om 
man säger...men sedan har de väl lärt sig… att  jag gör som jag vill ändå  (Margot) 

 

Våra informanters utsagor strider mycket mot tidigare forskning, som betonar att individen 

ofta upplever sig stigmatiserad i mellanmänskliga relationer efter att diagnosen blivit känd 

(Angermeyer et al 2004). Både Jens och Margots upplevelse av att bli bemötta med 

överdriven förståelse och omsorg, är något som även framkommer i Dinos et al´s 2004 

studie, där familj och närstående riskerade att stigmatisera den diagnostiserade genom ett 

paternaliserande bemötande, vilket tenderade att underminera individens självkänsla.  

 

Vi frågade informanterna hur de uppfattade det som talas om i media angående Aspergers 

syndrom och om de ansåg att skildringen påverkade dem.  Samtliga informanter ansåg att 

den generella medieskildringen av Aspergers syndrom oftast är negativ och ofördelaktig, 

men att de märkt att den stereotypa bilden börjat luckras upp till en mer realistisk 

framställning. Informanterna betonade dock att det är bra att ämnet diskuteras, så att 

 35



samhället och allmänheten får mer kunskap om diagnosen samt hur det är att leva med 

Aspergers syndrom.  De flesta informanterna menade att medieskildringen inte påverkade 

dem nämnvärt, i alla fall inte vad de varit medvetna om.  Jens berättade att han upplever att 

skildringen har blivit mer verklighetsbetonad och realistisk: 

 
Mmm… ja… det har blivit väldigt mycket bättre… speciellt med det där LeftisRight företaget, det har 
liksom varit minst ett par gånger på de här olika morgonprogrammen... såhär… så att... men så gjordes 
det här ondskan programmet (Ett program från 2006)… om Asperger och var riktigt vidrigt för ett 
halvår sen.. men det har blivit mycket bättre… Men jag tror att det beror mycket på också att det finns 
annan del av köping och det här (Jens) 

 

Peter förklarade att medieskildringen inte direkt påverkar honom, men att den förmodligen 

inverkar på hans självförtroende och förmågan att acceptera sig själv: ”Kanske att det 

påverkar mig lite grann när det gäller självförtroende, ibland att det finns möjligheter, och 

ibland också de här lite mer negativa bitarna... det påverkar inte min självbild primärt, men 

sekundärt, genom att den uppstår de här sakerna jag vill ta i tu med, det kommer inte att 

fungera det ser ut så här å så här ” I likhet med tidigare forskning (Corrigan & Watson 2002; 

Angermeyer et al 2004) framkommer i vår studie att informanterna upplever att individer med 

Aspergers syndrom ofta porträtteras som oberäkneliga och farliga. Till skillnad från dessa 

studier framhåller informanterna, att de inte anser att det som sägs och skrivs i media primärt 

påverkar dem negativt. Det framkommer dock under intervjuernas gång att informanterna 

tenderar att prata om sin diagnos utifrån samhällets stereotypa bild av individer med 

Aspergers syndrom. Vi tolkar detta som att medieskildringen ändå är avgörande i förhållande 

till allmänhetens syn, vilken påverkar hur allmänheten bemöter individer med denna 

problematik, och i förhållande till hur individen internaliserar dessa stereotypa föreställningar 

medvetet eller omedvetet.  

 

5.5 Arbetsliv och sysselsättning 
Bland våra informanter är det ingen som för tillfället förvärvsarbetar. Två läser 

eftergymnasiala studier på heltid, tre har sysselsättning genom daglig verksamhet och en 

jobbar ideellt med att göra hemsidor. Förutom de informanter som studerar, erhåller 

informanterna sjukersättning genom försäkringskassan. Majoriteten av informanterna 

berättade att de tidigare inte haft någon längre anställning, utan har gått från anställning till 

anställning då arbetsmiljön inte riktigt fungerat. Margot beskrev hur hennes 

arbetslivserfarenhet ser ut:  
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Jag har arbetat på en mack, två månaders praktik och sex månaders anställning, och sedan har jag väl 
bara haft enstaka praktikplatser förut. Jag gick ut folkhögskolan 1996, och sedan var jag arbetslös 
några år, innan jag kom in på den här macken 1999, och sedan fick jag Samhall 2000 och sedan blev 
jag förtidspensionerad 2002...förtidspensionerad från Samhall ja då är det ju illa… Så jag har inte 
hunnit jobba så mycket… Jag är ju väldigt stresskänslig, men annars har det ju fungerat bra... men jag 
är känslig för stress, så jag klarar inte av att stressa på jobbet.. det är väl det som gjort att jag inte 
fungerat på att jobba (Margot)  

 

Peter beskrev under intervjun att han försökt att arbeta i perioder, men att det inte riktigt 

fungerat. Trots det bet han ihop och kämpade vidare, då han mår bäst av att ha något att göra. 

Peter betonade att det främst är kontakten med arbetskamraterna som skurit sig. Den längst 

sammanhållna anställningsperioden uppgick till ett år. Peter berättade: ”Det har varit sociala 

relationer på något sätt… att de alltid velat haft något att hacka på, och dels att jag är lite 

speciell i mig själv, gjorde nog tacksamt… plus att det inte fungerade så bra med 

arbetsuppgifterna… det spädde bara på det hela… och till slut så känns det att, hur jag än gör 

så få jag bara glåpord tillbaka” 

 

Två av informanterna uppgav bestämt att de gärna skulle vilja och kunna förvärvsarbeta i en 

anpassad arbetsmiljö.  De menade att det är samhället som begränsar deras möjligheter till ett 

aktivt arbetsliv. Margot beskrev: ”… men jag skulle ju lika gärna kunna jobba också.. men så 

vart det inte och det är samhället som får ansvara för det och inte jag, brukar jag säga” 

Mattias berättade att han inte skulle behöva någon sjukersättning om kunskapen om 

Aspergers syndrom var större och regelverken smidigare. Han menade vidare att det idag inte 

finns några direkta alternativ för individer med Aspergers syndrom. Fungerar det inte på en 

vanlig arbetsplats är i många fall daglig verksamhet det enda alternativet: 

 
Ja, det gör jag ju eh… men jag ser ju också hur mycket det mest är att samhället, och reglerna runt 
omkring ser ut som de gör, som blir funktionshindrande… Att kunskaperna och insikterna och att 
regelverken var smidiga, så att man hade möjlighet att göra bästa tänkbara i varje tänkbar situation, så 
skulle det inte behöva vara något funktionshinder alls. Jag skulle kunna börja sälja mina tjänster och få 
betalt och få behålla vad jag själv tjänar för länge sen då, och därmed fått god ekonomi utan att 
överhuvudtaget behöva någon sjukersättning… men systemet ser inte ut så… (Mattias) 
 

Som en tidigare studie visar (Wahl 1999) är det svårt för individer med denna typ av diagnos 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmiljö och kontakt med arbetskamrater utgör ett 

stort problem, varför funktionshindret mer tenderar att bli ett handikapp som begränsar 

individens möjligheter till deltagande. Genom detta tenderar individen att bli isolerad, vilket 

även kan leda till psykisk ohälsa, vilket Peters citat beskriver då han klamrade sig fast vid ett 

arbete där han blev illa bemött för att slippa en ostrukturerad vardag. Såsom Goffman (2005) 

menar behandlas och bemöts den stigmatiserade individen på det sätt som normen uttrycker 
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vara rätt, vilket på en arbetsplats kan innebär vissa koder och oskrivna regler. Lyckas inte 

individen leva upp till dessa, riskerar denne att uppfattas som avvikande, vilket kan leda till 

stigmatiserande attityder.  

 

De av våra informanter som har sysselsättning inom daglig verksamhet ansåg att den 

fungerar bra då verksamheten är anpassad efter deras personliga förmåga. Det framkom även 

att arbetsuppgifterna var väl integrerade med informanternas intresse och kunskapsområden.  

Magnus berättade om hur hans arbetsdag ser ut: ” Jag sitter på xxx tre arbetsdagar och hjälper 

till med diagram, och att flytta data från stora databaser till små databaser, en halvdag 

fotograferar jag åt kommunen… det trivs jag bra med” Margot uppgav hur hennes vecka ser 

ut: ”Ja, jag har ju två förmiddagar som jag går på daglig verksamhet, så går jag på textilgrupp 

då, sitter och stickar och syr å så, det är vad jag gillar att göra”  

 

För Jens och Peter, som för tillfället studerar, är synen på framtida möjligheter till anställning 

delad. Jens trodde inte att hans diagnos kommer att vara ett problem då han vill föreläsa om 

hur det är att leva med Aspergers syndrom eller doktorera. Han menade att dessa yrkesroller 

är relativt självständiga, och att han inte behöver anpassa sig efter andra som ofta krävs på en 

traditionell arbetsplats: ”Ehh… ja… ja… blir det föreläsare så blir det självklart, det är det jag 

ska prata om… så det så... doktorand… jag vet inte… jag tror inte det… då är det ju ändå att 

man jobbar så mycket själv och så att”. Peter däremot var väldigt orolig inför framtida 

anställningsmöjligheter och hur han ska klara av att kombinera detta med det vardagliga livet: 

 
Ja… både ehh… jag är faktiskt ganska orolig egentligen… för det har känts bra att ha något att göra, 
som har fungerat under de här åren faktisk, och det är sen när man ska hitta ett arbete som fungerar, 
och sedan sköta allt det andra på ett bra sätt. Så att... just nu är… för ett år sedan var jag inte orolig 
alls... egentligen inte så att jag oroar mig så mycket för själva jobbet utan allt… det andra som det 
innebär, de här sociala relationerna… just de där bitarna (Peter) 
 

Övriga informanter ansåg att diagnosen Aspergers syndrom har eller har haft stor betydelse i 

hur det fungerar på arbetsplatsen. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kan det 

tänkas att individen, genom sina tidigare erfarenheter av stigmatiserande bemötande av andra 

på arbetsplatsen, utvecklat ett spegeljag som påverkar hur denne ser på sina framtida 

anställningsmöjligheter. Det framkommer tydligt i intervjun med Peter att hans tidigare 

erfarenheter inom arbetslivet påverkar hans syn på kommande anställningar, då han tidigare 

upplevt att han inte passat in i den sociala gemenskapen. Han har tidigare även blivit bemött 

med negativa attityder, vilket kan förstärka bilden av honom som udda och avvikande. 
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Informanternas utsagor är även något som bekräftas i tidigare forskning (Wahl 1999), då 

individen på arbetsplatsen blivit bemött med bristande respekt och nedlåtande kommentarer. 

Tidigare forskning visar även att individen tenderar att använda sig av en förväntad 

stigmatisering, då han eller hon genom erfarenhet har en bild av hur samhället ser på 

individer med psykiska funktionshinder. Den förväntade stigmatiseringen är enligt 

Angermeyer et al (2004) ofta värre än den faktiskt upplevda stigmatiseringen, då den kan 

komma att påverka i vilken utsträckning individen vågar inta sociala roller, såsom en 

yrkesroll. Risken för disfunktionella copingstrategier, såsom undanhållande av diagnos samt 

tillbakadragelse, ökar vid en förväntad stigmatisering. 

 

5.6 Kontakt med myndigheter 
Samtliga informanter erhåller eller har erhållit insatser genom kommunen, exempelvis i form 

av boendestöd, kontaktperson, ledsagare, boende och daglig verksamhet. Majoriteten av 

informanterna uppgav att de överlag har goda erfarenheter av kontakten med LSS-

handläggare till skillnad från andra myndigheter. De uppgav att kontakten är mer kontinuerlig 

och nära, vilket gör att informanterna upplever att handläggaren har förståelse för deras 

situation. I intervjuerna med informanterna framkom dock att möjligheter till hjälp och stöd 

skiftar beroende på vart i landet man bor samt vilket upptagningsområde individen tillhör. 

Margot berättade att hon i kontakt med tidigare LSS-handläggare haft stora svårigheter att få 

tillgång till de rättigheter hon haft rätt till trots att hon tillhör personkrets ett:  

 
... och sen det där tandvårdkortet, har jag egentligen rätt till för att jag tillhör personkrets ett… har jag 
fått veta. När jag frågade dem 2003 hade jag inte rätt att få det, för jag visste hur jag skulle borsta 
tänderna och sådär ja… så förstår man inte det (rättigheter via LSS) så får man inte det. Jaa… det var ju 
att jag hade kontakt med habiliteringen och en kurator då, som hade någon... som kom då, från 
kommunen 2003, vi hade precis flyttat hit i augusti,och då kommer de från kommunen och informerade 
om LSS, och de rättigheter jag hade via lag… och genom den vägen kom jag in på daglig 
verksamhet…Och sen när jag fick daglig verksamhet så kom tandvårdkortet i brevlådan, utan att jag ens 
behövde ansöka om det (Margot) 
 
 

I intervjuerna framkom att ett par av informanterna även upplevt att de hamnat mellan två 

stolar i kontakten med myndigheter. De har upplevt en svårighet att veta vem och vilken 

myndighet som ansvarar för vad, samt att myndigheterna inte gjort något för att öka 

möjligheten till en smidigare kontakt. Jens berättade att han upplevt att kontakten med 

kommunen den senaste tiden varit besvärlig, då han varit tvungen att byta LSS-handläggare 

var tredje månad:  
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LSS handläggare har jag ju en del med... det är…kommunen har ju strukturerat om, så det har hoppat 
mellan personer typ ehh...var tredje månad... så det är också ett problem när man ska hitta nya 
ledsagare. Ingen vet vem som har ansvar för vem i stort sätt…det jag tror jag... jag antar att de har 
kompetens.. men jag har liksom inte märkt något speciellt, varken till eller från... njaeee… kontakten 
har väl… fungerat sådär…som i somras, han som var min ledsagare, han jobbar på ett gruppboende i 
kommunen... han kunde bli uppskriven en hel vecka på och jobba där.. så att... jag har ju tjugo timmar i 
veckan.  Jaa… så att… vi får planera en del tillsammans… så det som sagt… att han blev inskriven att 
jobba på det här andra stället… en massa, mest för att vi inte har några fasta eller bestämda tider… 
ibland kan det vara… med omstrukturering och det där… att man hoppar mellan olika personer å så...så 
det har väl funkat… knappt sådär… (Jens) 

 
 
Mattias berättade att han, efter att ha blivit diagnostiserad, sökt hjälp hos kommunen för ett 

anpassat boende, varefter han blev placerad i ett av kommunens boendeprogram för 

utslussning av missbrukare och före detta interner: 

 
 Innan det, satt jag i en fullkomligt sanslös lägenhet i samma kommun, i väntan på att få riktig hjälp, en 
lägenhet via kommunens bo-enhet, som äh, de hörde till något program som annars var till för gamla 
kåkfarare som kommit ut från kåken, knarkare och alkoholister, och var i ett skick utan dess like alltså, 
risig toalett, ostädat och taskigt läge och massa regler satta för de grupperna, som var fullständigt 
obegripligt att de skulle gälla mig också. Du får inte dricka alkohol, du får inte låta gäster ligga över, 
du får inte det och du får inte det… Så att det var en väldigt hämmad period, där också. Det var ju 
någonstans att bo, som var mitt konkreta problem. Det var därför jag vände mig till kommunen… för 
att ansöka om hjälp, och det blev den lägenheten i nästan fyra år innan de kunde få fram den här (den 
nuvarande servicebostaden)  (Mattias) 
 

Margots och Jens’ citat utgör typexempel på hur gruppen individer med Aspergers syndrom 

haft svårigheter till rätt sorts hjälp anpassad utifrån deras situation och problematik med 

kontinuitet och struktur, samt svårigheter med sociala kontakter. Mattias berättelse är ett 

exempel på hur avvikande individer, oberoende av deras problematik, placeras i vissa fack 

och kategorier utanför den normala sfären, och är något som även Goffman (2005) i sin 

stigmateori betonar.  Att placeras i ett boende avsett för en viss kategori av människor som ses 

som avvikande av allmänheten, är ett tydligt exempel på att tillskriva individer ett stigma. En 

majoritet av informanterna har eller hade haft kontakt med habiliteringen, och har delade 

uppfattningar om hur insatserna och kontakten fungerat. Peter berättade att han upplevde att 

kontakten med vuxenhabiliteringen inte fungerat speciellt bra då den inte var anpassad efter 

hans specifika behov: 

 
Jag upplever att de ställen man ofta blir hänvisad till ehh… i mitt fall... det finns väldigt lite kunskap 
om diagnosen så att...de här ställena sysslar ofta med väldigt stora handikappsgrupper, ofta med folk 
som är mer lågfungerande än Aspergers är. Det gör ju att verksamheten blir nästan mer... ehh… vad ska 
man säga… ehh… den blir mer inriktad på de som behöver mest stöd liksom, så att  man känner sig helt 
enkelt malplacerad…så att det känns inte riktigt helt… det inriktas, vad ska man säga, på personer som 
har helt andra behov, kanske på intellektuell nivå mer.  Där man har… man känner att man inte riktigt 
kan få ut det man vill... så upplever jag att det är här ... för den vuxna habiliteringen som finns här är 
nästan så att… Ibland blir det nästan att man behandlas som man är förståndshandikappad (Peter) 
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Margot berättade att hon haft kontakt med habiliteringen sedan grundskolan, att den överlag 

inte varit bra, men att den idag fungerar på ett tillfredställande sätt då kontakten är sparsam. 

Margot uppgav att hon tidigare upplevt att habiliteringen styrt mycket i hennes liv, då hennes 

föräldrar haft alltför stor tilltro till de anställda inom habiliteringen: 

 
Jag har haft kontakt med habiliteringen hela mitt liv, egentligen sen jag var liten… sen i nian då så hade 
jag hade jag kontakt med habiliteringen på grund av mitt gymnasieval då… Det var ju habiliteringen 
som skulle avgöra vad jag skulle göra mitt gymnasieval då… sa att de var rådgivande… men… mamma 
sa att jag skulle göra som de säger… jag fick välja mellan social linje och handel och kontor då,  å så 
skulle de plocka bort kontorsdelen då, och då sa jag… jaha, sa jag ja, jag ville hellre läsa något 
samhälles/humanistiskt tre årig linje med språk… det jag ville göra.. men det fick jag inte… jaha, sa jag 
då… så nu läser jag böcker på engelska i alla fall då… så jag fick aldrig rätt egentligen... men strunt 
samma... mm… men… de har ju suttit ganska mycket och tyckt också när jag var liten. För min 
mamma och pappa har haft ganska mycket tilltro till dem också tror jag… du vet experter… även fast 
att de inte är experter, men sådana där som går ut och tror att de vet mer (Margot) 

 
 
Bilden av hur habiliteringen fungerar för individer med Aspergers syndrom är uppenbart inte 

den mest fördelaktiga. Grundtanken inom habiliteringen är att utgå från varje individs 

specifika behov i fråga om insatser och medbestämmande, vilket inte verkat fungera i 

praktiken enligt våra informanters utsagor, då insatserna tenderat att bli stigmatiserande.   

Detta är även något som styrks i tidigare forskning (Wahl 1999), där individer med psykiska 

funktionshinder i kontakt med myndigheter uppmanats att sänka sina förväntningar i fråga 

om utbildnings- och anställningsmöjligheter, vilket även var fallet för Margot och hennes 

gymnasieval. Peters citat speglar återigen de svårigheter som finns i att finna adekvat riktat 

stöd anpassat för individer med Aspergers syndrom. 

 

Majoriteten av våra informanter uppgav att de idag har sjukersättning genom 

försäkringskassan. Kontakten med handläggarna inom försäkringskassan är ofta sparsam och 

opersonlig. Magnus berättade att han har liten kontakt med försäkringskassan. Det är främst 

någon gång per år, när sjukbidraget ska omprövas, han kommer i kontakt med handläggare 

där. Han önskade att kontakten vore mer kontinuerlig samt att de visade mer intresse för hur 

han har det: ”Med FK någon gång om året… jag önskar att dom ringde till mig för att kolla 

hur jag mår… jag vet inte om de har förståelse för mig och min diagnos” Margot berättade att 

även hon upplever att kontakten med försäkringskassan är ytterst begränsad: 

 
Och sen försäkringskassan har jag ingen kontakt med heller, bara att jag får pengar från dem, men de 
har inte brytt sig om å kolla det då. Sista gången var 2004, tror jag De prövade det här förtidspensionen 
och jag var  hos någon läkare och fick något nytt intyg, och så fick jag på nytt då…  för först då får man 
bara för ett år, och sen trodde jag att jag skulle få för ett och ett halvt, och att man skulle få bevisa hela 
tiden då, men det vart tydligen permanent… jag vet inte…(Margot) 
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Samtliga informanter berättade att kontakten med Arbetsförmedlingen har fungerat 

otillfredsställande. Handläggarna har inte haft kunskap i hur de ska bemöta individer med 

Aspergers syndrom och deras problematik, vilket inneburit att det varit svårt att få hjälp. Ett 

par av informanterna har, efter ett antal besök, blivit hänvisade till en särskild handläggare 

inriktad på funktionshinder och arbetshandikapp. Även här har kontakten upplevts som 

bristfällig, då informanterna ändå inte fått hjälpen de behövt. Magnus uppgav att han haft 

kontakt med arbetsförmedlingen och under en kort period blivit hänvisad till fem olika 

handläggare: ” Jag blev skickad mellan fem olika handläggare… jag berättade om min 

problematik, och svaret blev... du kan ju inte ta ett öppet arbete… jag blev skickad till en 

specialhandläggare, som sedan avbokade vårt möte…sedan en ny handläggare för den andra 

bytte jobb… en arbetspsykolog skickade mig till arbetsutredning… NEJ! Jag fick verkligen 

ingen hjälp” Margots erfarenheter av arbetsförmedlingen är mycket negativa, då hon upplevt 

att de stämplat henne som arbetsoförmögen, trots att hon själv anser att hon skulle kunna 

arbeta under rätta förhållanden. Hon ansåg att den knappa hjälp hon fick från 

arbetsförmedlingen inte resulterade i någonting: 

 
Nja, den var väl så att… suck… man stämplade ju mig som arbetshandikappad då.. i deras register, så 
jag fick inte söka vilka jobb som helst å sådär... att man måste stå där med mössan i hand, och göra som 
dom säger… det gillar inte jag... men det är mer att man gör som auktoriteter säger då... förstår du? Så 
tänker man inte efter att man faktiskt kan söka själv då… det gjorde jag väl men jag hittade inget då... 
aja…hjälpen resulterade ju egentligen bara i att jag fick någon praktikplats nånstans, men det 
resulterade ju inte i så mycket faktiskt… så va.. så det påverkade… jag var väl arbetslös i… två år innan 
jag fick någonting… vet inte… macken som jobb då. Jag har ju inte förväntat mig något annat… men 
det känns meningslöst att gå och sitta där (arbetsförmedlingen) och man vet att det inte ger ingenting 
(Margot) 

 

Informanternas berättelser om mötet med arbetsförmedlingens handläggare visar att det 

uppenbart saknas kunskap och kompetens angående den problematik som individer med 

Aspergers syndrom besitter. Även det faktum att arbetsförmedlingen i fastställandet av 

Margots arbetsmöjligheter klassar henne som arbetshandikappad är ett tydligt exempel på en 

generell kategorisering, i stället för en individuell bedömning av hennes förmåga.  

Arbetsförmedlingen sätter ramarna för vad som räknas som handikapp men har bristande 

förmåga att anpassa stöd och hjälp efter individens behov. Margot beskriver i citatet att hon 

inte hade förväntat sig mer av arbetsmarknaden och kontakten med arbetsförmedlingen, vilket 

återigen kan spegla hur individen, genom att internalisera samhällets föreställningar om 

psykiskt funktionshindrade, får sin självkänsla och tron på sin kapacitet underminerad. Detta 

är även något som beskrivs i tidigare forskning, där individen genom att acceptera ett 
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offentligt stigma skapar ett självstigma som påverkar individens självförtroende och självbild 

(Corrigan & Watson 2002). Att Margot accepterar att hon blivit stämplad som 

arbetshandikappad, trots att hon egentligen inte anser sig vara det, kan återigen ses som ett 

internaliserat självstigma av den bild som auktoriteterna skapat av henne, en företeelse som 

även den bekräftas i tidigare forskning (Wahl 1999).  

 
Avslutningsvis frågade vi informanterna om de tyckte att de idag fick den hjälp de ansåg sig 

vara i behov av. Majoriteten av informanterna sa sig vara nöjda med den hjälp de hade idag. 

Magnus uppgav att hans kontakt med boendestödet gör att vardagen börjar fungera bättre och 

bättre: ”Jag har boendestöd, utan boendestöd skulle ett hörn av lägenheten vara jätterent och 

resten av lägenheten skitig, de hjälper mig att organisera. De hjälper mig att hitta mig själv”.  

attias betonade att han egentligen skulle behöva mer hjälp, mer än han själv vill inse: ”Ja jag 

behöver nog mer hjälp än jag har velat intala mig själv alltså, jag är ju väldigt dålig på att 

hålla iordning hemma också... rutiner och strukturer i vardagen då... Samtidigt har jag ju 

bättre och bättre självinsikt, och är medveten om det... nu har jag i alla fall börjat träffa, och 

prata med en terapeut på habiliteringscentret ett par gånger”. Peter ansåg att han är relativt 

nöjd med sin situation, men att han idag saknar en välfungerande psykologkontakt:  

 
Det jag saknar idag, är en bra och fungerande psykologkontakt, för det har jag sökt… och jag gick via 
vanliga vuxenpsykiatrin, men det fungerande inte...det var de enda de kunde erbjuda, så nu söker jag via 
den reguljära psykiatrin… men annars, när det gäller studier och så, fungerar det väldigt bra och man 
får vettiga och relevanta saker… väldigt bra har det fungerat (Peter) 

 

Huruvida informanterna verkligen får den hjälp och det stöd de har rätt till går att diskutera. 

Samtidigt är det av största vikt att man beaktar informanternas subjektiva upplevelser av hur 

de anser att stödet fungerar. Informanterna säger sig vara generellt sett nöjda med det stöd 

man idag får, samtidigt som de uppger att de mött uppenbara brister i kontakten med 

exempelvis arbetsförmedlingen. I och med detta upplever vi att det framkommer en 

tvetydighet i informanternas utsagor, där de är nöjda med det stöd de får inom de instanser 

som för närvarande är aktuella, och således har möjlighet att påverka exempelvis kontakt med 

boendestöd och arbetsterapeut.   

 

6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
De generella slutsatserna som framkommer i studien är att samtliga informanter upplever en 

lättnad över att ha blivit diagnostiserad. Samtidigt framträder hos flertalet en rädsla över de 
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eventuella konsekvenser som diagnosen kan tänkas föra med sig. Rädslan speglas främst i de 

fördomar och stereotypa föreställningar, angående diagnosen, som finns i samhället.  I studien 

framkommer således två relativt olika tendenser, dels att individen är nöjd med sin diagnos då 

den bidragit till rätten till stöd och hjälp, dels ett missnöje, då en osäkerhet framträder över en 

eventuell stämpling och stigmatisering av samhället.   

 

Frågan är då hur dessa olika drag ska förklaras? Vår uppfattning är att denna dubbeltydlighet 

kan tolkas utifrån individens aktuella dagsform. Individer med Aspergers syndrom tenderar 

att variera kraftigt i sitt mående, vilket i sin tur påverkar hur motståndskraftig individen är för 

sociala påfrestningar såsom stigmatiserande attityder. Mår individen bra är det lättare att se 

det positiva med diagnosen samt möjligheterna som den för med sig, är individen i en svacka 

är det troligare att individen tillgodogör sig de stereotypa uppfattningar som finns kopplade 

till Aspergers syndrom. Informanternas mående är även något vi antar kan ha påverkat 

studiens resultat, då vi inte vet individens aktuella dagsform vid intervjutillfället. Vi anser 

dock att detta inte är något som påverkar studien negativt, utan något som bör ses som 

naturligt då det speglar hur det är att leva med Aspergers syndrom. Då vi konstruerade 

intervjuguiden efter olika teman, tenderade ett av dessa teman att få en retrospektiv karaktär, 

då temat behandlande individens upplevelser och erfarenheter innan denne fick diagnosen.   

Vi kan inte med säkerhet veta om detta är något som eventuellt kan ha påverkat studiens 

resultat men vi anser dock att det är något som bör beaktas, då människans minne tenderar att 

färgas av erfarenheter, kunskap och dylikt (Repstad 1988). Informanternas berättelser om 

tiden innan diagnosen samt upplevelsen av att få en diagnos kan tänkas påverkas av hur 

minnet konstruerar dessa erfarenheter i relationen till andra tidigare och senare upplevelser. 

Trots detta anser vi att studiens resultat är väsentliga och ger en tydlig indikation på 

upplevelsen av att få en diagnos samt leva med Aspergers syndrom.  

 

Utifrån Goffmans (2005) stigmateori kan det även tänkas att individen upplever en 

ambivalens i hur denne ska förhålla sig till den egna avvikande gruppen, då denne ofta strävar 

efter att tillhöra dem som av samhället betraktas ”normala”. Diagnosen ses som något positivt 

i den bemärkelsen att individen kan få en förklaring till det egna beteendet samt likasinnade 

att identifiera sig med, vilket kan utgöra ett stöd. Samtidigt innebär diagnosen en tillskrivning 

bort från den ”normala” gruppen, vilket speglar rädslan över att bli stämplad som avvikande. 

Av denna dubbeltydighet framkommer att det främst är rädslan för omgivningens reaktioner 

som speglar hur individen förhåller sig till sin diagnos i det vardagliga livet. Majoriteten av 
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informanterna använder sig av en undanhållande copingstrategi i form av att inte berätta om 

sin diagnos, framförallt inledningsvis i en relation. Möts individen till största del av negativa 

attityder, direkt eller indirekt, är det således inte så underligt att denne helst inte berättar om 

sitt funktionshinder. 

 

I studien framkommer även att när i livet individen blir diagnostiserad verkar ha betydelse för 

hur denne accepterar och förhåller sig till diagnosen. Av informanternas utsagor framkommer 

att det dröjt många år innan de fått rätt diagnos. Bemötande av misstro och stigmatiserande 

attityder har heller inte varit ovanligt inom hälsoprofessionen. Vi gör antagandet att det därför 

är av största vikt att kunskapen om Aspergers syndrom ökar inom hälso- och sjukvården, så 

att rätt diagnos kan ställas inom rimlig tid för att undvika att individen inte hamnar mellan två 

stolar utan rätt stöd och hjälp. Individens förmåga att förhålla sig till sin diagnos verkar även 

avhängig hur individens sociala stöd ser ut. Av informanternas utsagor framkommer att de 

individer, som erhållit stort stöd från föräldrar och signifikanta andra, idag har lättare att 

acceptera sin diagnos. Vi gör därför bedömningen att det är positivt och av vikt att individen 

blir diagnostiserad tidigt i livet, och att hela familjen är inkluderade i de efterföljande 

insatserna för att undvika att individen blir ensam i sina känslor och tankar över att inte vara 

som alla andra.   

 

I fråga om myndighetskontakt framkom i studien att det generellt sett finns stora brister i 

bemötandet av individer med Aspergers syndrom. Framförallt uppger informanterna att det är 

i kontakt med arbetsförmedling som de upplevt sig blivit illa behandlade. Bristande kunskaper 

om diagnosen verkar ha haft en stor betydelse för hur mötet sett ut. Även i de fall där 

individen blivit hänvisad till specialhandläggare för funktionshindrade, har denne uppvisat 

stora brister i förståelsen över individens problematik. Att bli stämplad som 

arbetshandikappad, när individen själv anser att denne har arbetsförmåga under rätt sorts 

förutsättningar, är något som kan upplevas som mycket kränkande. Återigen speglas hur 

myndigheter och samhälle sätter ramarna, och således definierar när ett funktionshinder 

övergår i ett handikapp, och utan någon reell grund utöver de strukturella brister som 

uppenbarligen existerar.  

 

I studien framkom att majoriteten av informanterna erhåller sjukersättning, något som mer 

eller mindre skett automatiskt i och med att de blivit diagnostiserade med Aspergers syndrom. 

Återigen riskerar individen att bli stigmatiserad genom att det inte verkar finnas någon tro på 
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att dessa individer ska kunna komma ut på arbetsmarkanden, då man generellt sett verkar 

bevilja sjukersättning utan att upprätta någon speciell handlingsplan för att hjälpa individen ut 

i arbetslivet. Det kan ses som en form av resursslöseri att individer med Aspergers syndrom 

tilldelas sjukersättning, istället för att ta tillvara på att dessa individer ofta besitter 

specialistkunskaper inom specifika områden. I stället placeras många gånger dessa individer 

på en daglig verksamhet där de ofta utför arbeten åt kommunen. Arbetsuppgifter som normalt 

sett skulle räknas som lönearbete ger i dessa fall inte mer än sjukersättningen de redan erhåller 

från försäkringskassan. Finns kunskaper och framförallt engagemang kan säkerligen 

arbetsmarknadsinriktade insatser anpassas efter individens egna förutsättningar, vilket 

LeftisRight är ett bevis på. Myndigheter, såsom arbetsförmedlingen, borde således på ett 

bättre sätt ha förmåga att bemötta dessa individer. Kanske krävs ett nytänkande utanför 

existerande normer och regelverk, där LeftisRight kan ses som ett föredöme. En tanke är att 

Arbetsförmedlingen, i samarbete med olika företag, skapar möjligheter för individer med 

Aspergers syndrom att komma ut på arbetsmarknaden. Det är ett samarbete som skulle gynna 

alla parter. Dels får företaget tillgång till specialistkunskap, dels får den enskilde individen en 

rättvis lön för sitt arbete. I studien framkom att den myndighetskontakt som fungerat bäst är 

den med LSS-handläggaren. Även i de fall det framkommit att LSS-kontakten varit bristfällig 

ifråga om lämpliga insatser, har majoriteten av informanterna ändå upplevt att kontakten varit 

bra, då de blivit bemötta med respekt och förståelse för deras situation.  

Inom symbolisk interaktionism anses rolltagande vara en förutsättning för det sociala 

samspelet människor emellan. Rolltagandet innebär att individen antar andra människors 

roller och identifierar sig med hur han/hon tror att den andra individen tänker, känner och 

agerar i situationen (Trost & Levin 1999). Då individer med Aspergers syndrom brister i 

mentaliseringsförmågan samt uttrycker sig på ett sätt som av omgivningen kan uppfattas som 

otrevligt, typaktigt och egocentriskt, gör detta att förmågan till rolltagande försvåras. Enligt 

ett symbolisk interaktionistiskt synsätt kan det således tänkas att det är just individens brist i 

samspelet med andra som gör att denne uppfattas som avvikande. Då förmågan till 

rolltagande är något som vanligtvis sker per automatik i interaktion med andra, kan det vara 

svårt för omgivningen att förstå att en individ inte har den förmågan som tas för givet. I 

studien framkom även detta drag, då ett flertal av informanterna upplevt stigmatiserande 

attityder, då myndigheter och samhället i stort inte verkar förstå hur en individ som klassas 

som normal- eller överbegåvad kan brista i något så basalt som socialt samspel, vilket gör att 

funktionshindret inte tas på allvar. Det är således av största vikt att kunskaperna om diagnosen 
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Aspergers syndrom ökar på samtliga strukturella nivåer, för att tillförsäkra att individer som 

lever med diagnosen inte riskerar att falla offer för stigmatisering, utan istället blir bemötta på 

ett legitimt och korrekt sett.   

Även om vår studie inte är omfattande, anser vi att resultatet av denna ändå är relevant och 

viktig för att förstå hur det är att leva med Aspergers syndrom. Då det inom forskningsfältet 

idag finns stora kunskapsluckor angående vuxna med Aspergers syndrom och deras 

självupplevda situation, är vår förhoppning att med denna studie ge en indikation på hur det 

kan upplevas att bli diagnostiserad med Aspergers syndrom, samt att leva med 

funktionshindret. Att få ökade kunskaper om Aspergers syndrom anser vi även vara relevant 

för det sociala arbetet, då det framkommit att dessa individer ofta är aktuella för olika insatser 

inom det sociala fältet.   

 

Som blivande socionomer anser vi det vara av yttersta vikt att kunskap om neuropsykiatriska 

funktionshinder även ingår i socionomutbildningen, då vår erfarenhet är att så inte är fallet. 

Då det sociala fältet är brett kommer vi som yrkesverksamma komma i kontakt med dessa 

individer på olika sätt vid olika skeenden i individens liv, exempelvis som kurator inom 

skolan, LSS-handläggare för olika insatser samt handläggare inom försäkringskassan vid 

behov av till exempel sjukersättning. Resultatet av vår studie kan således ge initiala kunskaper 

om hur individer med Aspergers syndrom själva upplever sin situation, vilket kan berika 

möjligheten till ökade kunskaper för ett adekvat bemötande från vår blivande yrkesroll 

specifikt anpassat till den enskilda individen.  

 

För framtida studier anser vi att det vore intressant och relevant att undersöka olika 

myndigheters syn på den egna kunskapen om Aspergers syndrom, samt vilka insatser de anser 

lämpliga för att bemöta denna grupps specifika behov. Vi anser även att det vore intressant att 

belysa hur det är att leva med Aspergers syndrom ur ett genusperspektiv. Går det att urskilja 

någon skillnad i stigmatisering utifrån det sociala kön individen tillhör.  Ett annat ämne som 

skulle vara intressant att studera är mödrar med Aspergers syndrom, exempelvis hur 

anknytningen mellan förälder och barn fungerar då det ofta finns brister sociala samspelet 

med andra. 
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BILAGA I 
 

HEJ! 
 
 

Vi heter Anna-Karin Öhlin och Jenny Pantzar och läser sista terminen på 

Socionomprogrammet i Kalmar. Vi ska nu börja skriva vår C-uppsats och har valt att skriva 

om hur det är att leva med diagnosen Aspergers Syndrom.  Vi söker intervjupersoner och vi 

skulle uppskatta och bli glada om någon vill och har möjlighet att medverka i vår uppsats. 

Intervjun tar ca en till en och en halv timme. 

 

•  Det är frivilligt att vara med och du kan när som helst under intervjun meddela att du 

inte vill vara med längre. 

• Om du godkänner det kommer intervjun att spelas in på band. Enbart vi kommer att ha 

tillgång till intervjumaterialet.  

• Du kommer att vara anonym i vårt arbete. Namn och andra identifierbara uppgifter 

kommer därför att fingeras.  

 

Om Du vill delta i vår undersökning är vi flexibla och anpassar oss efter när du har möjlighet 

att genomföra intervjun.  Har du några frågor eller vill ha kontakt med oss är du välkommen 

att maila till oss. 

 

HTUjp22fb@student.hik.seUTH 

HTUao22ch@student.hik.seUTH 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna-Karin och Jenny 
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BILAGA II 

 

 

UINTERVJUGUIDE: ATT FÅ OCH LEVA MED EN DIAGNOS 

 
Bakgrund: 

Hur gammal är du? 

Hur bor du? 

Hur ser ditt civilstånd ut? 

Vad gör du på fritiden? 

 

Diagnosen: 

Anser du att du har något funktionshinder? 

När fick du din diagnos? 

Hur kände du när du fick diagnosen? 

Vad har du för tankar om din diagnos? 

Hur uppfattar du dig själv? 

Tänker du mycket på att du har en diagnos? 

Påminns du om att du har en diagnos? 

 

Ser du några fördelar med att ha en diagnos? 

Ser du några nackdelar med att ha en diagnos? 

Har du någon som hjälper dig i vardagen? 

Om inte, tycker du att du behöver extra stöd? 

Anser du att Aspergers påverkar dig i det dagliga livet? 

Om i så fall hur? 

 

Sociala livet: 

Hur ser ditt sociala nätverk ut? (vänner, familj och släkt) 

Berättar du för människor i ditt sociala nätverk att du har Aspergers? 

Upplever du någon skillnad i bemötandet från andra sedan du fått diagnosen? 

Om, hur hanterar du detta? 

Hur känner du att människor i allmänhet bemöter dig? 
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Hur tror du att andra uppfattar dig? (Familj, vänner, övriga) 

 

Arbetslivet: 

Har du något arbete/sysselsättning? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Hur anser du att det fungerar på arbetsplatsen? 

Anser du att din diagnos har betydelse i arbetslivet? (Sökande, befintlig arbetsplats) 

 

Myndighetskontakt: 

Har du någon kontakt med myndigheter såsom Arbetsförmedling, Lss handläggare, 

Försäkringskassa? 

Hur kom du i kontakt med ovanstående? 

Hur upplever du att den fungerar? 

Tycker du att handläggarna har förståelse för dig och din diagnos? 
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