
 

 

 

Masteruppsats  

Konsten att vara (o)normal 
En fenomenologisk studie om att växa upp med 
Asperger syndrom  
 

Författare: Moa Normark  
Handledare: Cecilia Trenter  
Examinator: Ulla Rosén  
Termin: VT 2019 
Ämne: Historia  
Nivå: A2E 
Kurskod:  5HI50E 



  
 

i 
 

 

The art of being (ab)normal - A phenomenological study about growing up with 

Asperger syndrome: 

The main purpose of this thesis is to define the essential in how four persons with 

Asperger syndrome remember their childhood. As part of this purpose, the essay also 

refers to evince how these persons mobilise a collective memory and a historic 

consciousness.  

The purpose realises through a phenomenological approach and a qualitative content 

analysis of four autobiographies, written by persons diagnosed with Asperger 

syndrome. Four comprehensive terms are compiled to summarize the essentials of the 

authors’ childhood memories. The first term is Alternative perception and shows the 

authors had an unusual strong perception. The second term, Own time, shows the 

authors had an essential need to be alone. The third term Alienation, evince that the 

authors experienced different kinds of alienations during their childhood. Term four is 

called Incomprehension and shows how the authors´ childhood have been incused of a 

great incomprehension, for instance in relation to themselves and in social interactions. 

Considering the author’s memories as use of history, it is also made clear these 

memories create a general pattern of experiences that turns into a collective memory. 

This collective memory creates a foundation for persons diagnosed likewise, offering 

meaningful contexts to recognize and formulate their identities.  

The essay’s overall analysis also establishes how difficult the boundary can be to 

discern, of when something generalized merges into something specific, and how 

invisible and intangible Asperger syndrome seems to be for the environment.  
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1 Inledning:  
Under större delen av 1900-talet har medicinen och sjukvården haft privilegiet att 

formulera de dominerande berättelserna kring funktionsnedsättningar och diagnoser. 

Det var först under senare delen av 1900-talet som funktionsnedsatta personer började 

kräva både sin funktionsnedsättning och kropp tillbaka. I bland annat böcker, 

demonstrationer och etableringen av handikapporganisationer formulerades en rad 

motberättelser som utmanande medicinens dominerande röst, genom att utifrån de 

funktionsnedsatta personernas egna erfarenheter och perspektiv formulera berättelser 

om vad det innebar att leva med funktionsnedsättningar.1 Under de senaste åren har 

denna utveckling även kommit att fortsätta genom att personer med olika former av 

neuropsykiatriska funktionsvarianter kommit att göra sin röst hörd på olika sätt.2 En av 

dessa grupper är personer som lever med olika autismspektrumstörningar. Här ingår 

funktionsnedsättningen Asperger syndrom som ofta beskrivs som högfungerande 

autism. Asperger syndrom, även förkortad AS, är en funktionsvariant utan intellektuell 

nedsättning som bland annat kännetecknas av svårigheter kring social interaktion.3 Att 

leva med högfungerande autism eller Asperger syndrom kan i viss utsträckning vara 

lättare än att leva med andra former av grövre autism. Samtidigt kan detta emellertid slå 

tillbaka genom att personer med AS utreds och diagnostiseras relativt sent i livet. Detta 

kan leda till att de insatser och hjälpmedel dessa personer har rätt till uteblir, vilket i sin 

tur kan leda till åratal av utanförskap och personligt lidande.4 Det är vetskapen om detta 

utanförskap och lidande som under senare år kommit att bli föremål för en rad 

autobiografier författade av personer med Asperger syndrom. Här är det inte den 

psykiatriska expertisens tolkningar som står i centrum, utan de diagnostiserade 

individernas upplevelser, minnen och tolkningar. Dessa berättelser bör emellertid inte 

bara betraktas som individuella skildringar av ett levt liv då dessa berättelser också 

fyller andra funktioner än de som går att urskilja i det omedelbart uttryckta. Dessa 

berättelser mobiliserar också ett slags historiemedvetande genom att bli till ett kulturellt 

minne som inte bara är förankrat i det egna livet utan som också integreras i en vidare 

värdegemenskap med de personer som lever med samma diagnos.5  Det finns en rad 

                                                
1 Hydén, Lars-Christer (2005): ”Berättelser och motberättelser om psykiskt lidande” i Lars-Christer 
2 Meeuwisse, Anna (2005): ”Intresseorganisering och självhjälp” i: Lars-Christer Hydén (red.) Från 
psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 127-150, s. 127-128  
3 Lytsy, Anna (2011): ”Inledning” i Anna Lytsy (red.) Utanför vanligheten. Stockholm: Riksförbundet 
Attention, pp. 8-13, s. 9 
4 Lytsy, s. 9 & Sjöberg, Anne (2011): ”Om NPF” i Anna Lytsy (red.) Utanför vanligheten. Stockholm: 
Riksförbundet Attention, pp. 14-17, s. 14  
5 Hydén, s. 226 
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studier och arbeten kring hur historiemedvetanden och kulturella minnen kommer till 

uttryck inom ramen för nationella, etniska och religiösa grupper.6 Det saknas emellertid 

studier kring hur dessa processer manifesteras och mobiliseras inom grupper av 

personer med olika former av neuropsykiatriska funktionsvarianter. Följande uppsats är 

en ambition om att analysera och beskriva hur fyra personer som diagnostiserats med 

AS i vuxen ålder minns sin barndom samt hur de genom sina skildringar av emotionella 

och kroppsliga erfarenheter skapar ett kulturellt minne och mobiliserar ett 

historiemedvetande.  

1.1 Syfte och frågeställningar:  
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att, utifrån en fenomenologisk ansats, analysera och 

begreppslägga essensen i de barndomsminnen som beskrivs och skildras i fyra 

autobiografier författade av personer som diagnostiserats med Asperger syndrom i 

vuxen ålder. Som en del av detta syfte avser uppsatsen även reflektera över hur de fyra 

författarna genom sina skildringar av emotionella och kroppsliga erfarenheter formar ett 

kulturellt minne och därmed mobiliserar ett slags historiemedvetande.  

Följande uppsats avser att besvara två frågeställningar, nämligen; 

Vad fokuseras som essentiellt i de barndomsminnen som skildras i autobiografier 

författade av fyra personer som diagnostiserats med Asperger syndrom i vuxen ålder?  

Hur skapar författarnas berättelser och minnen ett kulturellt minne och hur mobiliserar 

de ett historiemedvetande?  

1.2 Avgränsningar och förtydliganden:  

Alla former av historiska skildringar bör inte betraktas som ett historiskt källmaterial i 

strikt bemärkelse. Ett alternativ kan vara att betrakta historiska skildringar som 

kulturella artefakter med ett betydande förklaringsvärde som kräver ett annorlunda 

angreppssätt än traditionellt arkivmaterial.7 De autobiografier som analyseras inom 

ramen för denna studie handlar om hur fyra personer med Asperger syndrom minns sin 

barndom och bör därmed inte betraktas som historiskt källmaterial i strikt mening. 

Livsberättelserna kommer därmed inte analyseras utifrån ett traditionellt historiskt 

                                                
6 Se t.ex. Kenneth Nordgrens doktorsavhandling Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och 
handling i det mångkulturella Sverige. 
7 Zander, Ulf (2014): ”Historiekulturella manifestationer – historia i ord, bilder och musik” i: Klas-Göran 
Karlsson & Ulf Zander (red.) Historien är närvarande. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 91-176, s. 101 
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angreppssätt utan istället utifrån ett fenomenologiskt angreppssätt som fokuserar de 

levda, emotionella och kroppsliga erfarenheterna av Asperger syndrom.  

1.3 Etiska överväganden:  
Vid varje forskningsstudie som berör personliga uppgifter av olika slag bör etiska 

bedömningar vara ständigt närvarande.8 Det material som analyseras återfinns i 

självbiografiska texter som författarna själva valt att publicera och göra tillgängliga för 

allmänheten. Därmed bör hanteringen av författarnas berättelser samt deras indirekta 

medverkan i denna studie rimligtvis kunna bedömas vara etisk försvarbar under 

förutsättning att materialet återges på ett korrekt sätt och hanteras respektfullt. 

1.4 Disposition: 
Följande uppsats inleds med en beskrivning av den inledande urvalsprocessen, 

datainsamlingen och studiens material. Sedan presenteras den historiska bakgrunden till 

uppkomsten av funktionsvarianten AS samt en kortare sammanställning av hur 

Asperger syndrom definieras och beskrivs inom forskning. Anledningen till att 

forskningen om AS placeras inom ramen för en historisk bakgrund och inte i 

forskningsläget är att denna forskning inte erbjuder den vetenskapliga kontext inom 

vilken jag vill placera denna studie. Avslutningsvis placeras livsberättelserna inom 

ramen för en svensk handikappolitisk kontext. I uppsatsens andra del presenteras det 

vetenskapliga forskningsläge inom vilket föreliggande studie placerar sig. Sedan 

presenteras uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk inom ramen för 

uppsatsens tredje del. I uppsatsens fjärde del presenteras uppsatsens metod, det vill säga 

kvalitativ innehållsanays. Vidare presenteras uppsatsens resultat och analys inom ramen 

för en gemensam presentation i uppsatsens femte del. Detta val har gjorts mot bakgrund 

av uppsatsens teoretiska förhållningssätt och kommer således beskrivas mer utförligt 

inom ramen för det teoretiska och metodologiska ramverket. Uppsatsen avslutas sedan i 

en kortare sammanfattning.  

1.5 Inledande urvalsprocess, datainsamling och urvalskriterier: 
Den analytiska processen i nästan all forskning påbörjas i viss utsträckning innan den 

systematiska och explicita analysen av ett empiriskt material. Den inleds redan då 

forskaren börjar fundera över och formulera sitt forskningsproblem.9 Min analytiska och 

reflekterande process inleddes med vetskapen om att jag var intresserad av att ägna min 

                                                
8 Johansson, Anna (2005): Narrativ teori och metod – Med livsberättelsen i fokus. 9:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 246  
9 (Ibid.) s. 279 
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uppsats åt att analysera känslor, upplevelser och minnen av ett visst fenomen inom en 

viss grupp. Mot bakgrund av att den självbiografiska litteraturen kring olika former av 

neuropsykiatriska diagnoser ökat i Sverige beslöt jag mig för att ägna denna uppsats åt 

att analysera hur människor med en viss diagnos beskrev och upplevde sina liv. Vidare 

beslöt jag mig även för att göra en dokumentanalys av självbiografiska texter då jag 

fann denna metod mer lättillgänglig än intervjuer. Urvalsprocessen inleddes men en 

sökning på Google efter självbiografier författade av personer med diagnosen ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Denna inledande sökning genomfördes mot 

bakgrund av att ADHD ofta nämns i offentliga diskussioner om diagnoser och därmed 

kan antas vara en av de mest välkända diagnoserna. Jag upptäckte snart att 

självbiografier om ADHD var författade av personer som hade fler diagnoser än enbart 

ADHD. Jag ställdes därmed inför ett avgränsningsproblem. Vid sökningen efter 

självbiografier författade av personer med ADHD fick jag även ett antal träffar på 

självbiografier författade av personer med diagnosen Asperger syndrom. Jag bestämde 

mig då för att fortsätta leta efter självbiografier författade av personer med AS. 

Datainsamlingen inleddes med en sökning på Google. Sökorden som användes var 

”Asperger syndrom självbiografier”. Den första träffen som kom upp var en länk till en 

litteraturlista på Autism och Asperger-förbundets hemsida, Autism.se. Litteraturlistan 

listade ett antal böcker under nio rubriker, varav en av rubrikerna var Självbiografier. 

Under rubriken Självbiografier, listades 23 böcker. I syfte att reducera antalet böcker 

formulerades inledningsvis fyra urvalskriterier. Dessa var följande;  

- Böckerna skulle vara författade av personer med Asperger syndrom. 

- Det skulle vara böcker med skriven text. 

- Böckerna skulle vara författade av vuxna personer, det vill säga personer över 

18 år.  

- Böckerna skulle skildra en livshistoria eller en längre period av personens liv 

med flera olika stadier.  

Mot bakgrund av ovanstående urvalskriterier valdes tio böcker bort. Sedan genomfördes 

en sökningen på de resterande böckerna i databasen LIBRIS, via Linnéuniversitetets 

biblioteks hemsida. Genom sökningen i LIBRIS på de resterande 13 böckerna i 

litteraturlistan fann jag åtta böcker. Tre av böckerna var vid tiden för sökningen 

utlånade. Jag lånade resterande fem böcker. Två av dessa böcker var författade av 

samma person och var därmed, enligt min mening, att betrakta som en bok i 

sammanhanget.  Vid en genomgång av böckerna valdes två böcker bort mot bakgrund 
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av att den inte uppfyllde tidigare nämnda urvalskriterier. Jag hade därmed två 

självbiografiska texter som uppfyllde urvalskriterierna. Vidare inköptes tre böcker från 

litteraturlistan som inte fanns tillgängliga i LIBRIS. Två av dessa böcker valdes efter 

läsning emellertid bort mot bakgrund av de inte skildrade livshistorier. Vid en sökning i 

SNOKA-bibliotekets10 databas fann jag en av de böcker från litteraturlistan som inte 

fanns tillgängliga i LIBRIS. Vid en genomgång av böckerna fann jag två gemensamma 

drag hos samtliga böcker. Den första gemensamma nämnaren var att författarna blivit 

diagnostiserade först i vuxen ålder. Det andra gemensamma draget var i sin tur att 

samtliga böcker ägnade stor vikt vid författarnas upplevelser och minnen från barn- och 

ungdomsåren. Jag beslöt mig därmed för att fokusera analysen kring hur författarna 

mindes och upplevde sin barndom.  

1.6 Material:  
De fyra böcker som slutligen valdes ut för den fortsatta analysen var; AspieKraft (Av 

Erica Kalldin), Konsten att vara jag (Av Tobias Nilsson), Född en blå dag (Av Daniel 

Tammet) och På ett annat sätt: Mina erfarenheter av Asperger syndrom – ett 

autismspektrumtillstånd (Av Paula Tilli).   

Uppsatsens empiriska material består av autobiografier. Det är med andra ord subjektiva 

skildringar och kommer inom ramen för uppsatsen att behandlas som sådana. Det skulle 

också vara möjligt att använda sig av intervjuer. En fördel med intervjuer skulle kunna 

vara att få tillgång till kompletterande kommentarer eller förtydliganden kring vissa 

minnen. Som tidigare nämnts i föregående stycke fann jag emellertid självbiografiska 

texter som ett mer lättillgängligt material. Vidare skulle det också vara möjligt att 

använda andra typer av material, till exempel statliga utredningar eller lagförslag som 

kommit att få betydelse för personer som lever med Asperger syndrom. Ett sådant 

material är emellertid inte lätt att sammanställa mot bakgrund av att det saknas 

forskning på hur AS hanterats i Sverige inom ramen för statliga utredningar och beslut. 

Vidare tar majoriteten av dagens forskning kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar sin utgångspunkt i kontakten med olika former av vård- och 

stödinsatser och karaktäriseras enligt Lars-Christer Hydén av ett kunskapssökande som 

utgår från institutioners villkor och behov. Avsaknaden av studier som tar sin 

utgångspunkt i psykiskt funktionsnedsatta personers egna perspektiv begränsar enligt 

Hydén kunskapen om vad som är svårt, viktigt och av betydelse för de som lever med 

                                                
10 SNOKA står för Skåne NordOst KAtalogen och är ett samarbete mellan biblioteken i Nordöstra Skåne.  
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olika former av funktionsnedsättningar.11 Genom att analysera självbiografier författade 

av personer med funktionsvarianten AS kan följande studie därmed bidra till att minska 

denna kunskapslucka.  

1.7 Historisk bakgrund och uppkomst: 
En österrikisk barnläkare vid namn Hans Asperger var den första som kom att beskriva 

den diagnos som idag kommit att kallas Asperger syndrom. År 1944 publicerade 

Asperger en artikel om en grupp studerade barn och ungdomar med socialt avvikande 

beteendemönster. De gemensamma drag hos barnen Asperger lyfte fram var bland annat 

opassande sociala närmanden, mycket begränsade specialintressen, stort ordförråd men 

bristande verbal förmåga samt en intellektuell begåvning från medel till över det 

normala. Det kom emellertid att dröja nästan 40 år innan Aspergers observationer kom 

att uppmärksammas på allvar. Det var den brittiska forskaren Lorna Wing som genom 

sina studier av autistiska barn kom att finna liknande svårigheter som de Asperger 

presenterat i sin artikel. Wing konstaterade liknande svårigheter inom tre 

huvudområden, nämligen ömsesidig kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga med olika svårighetsgrad. Mot bakgrund av sina iakttagelser 

föreslog Wing en ny diagnostisk term, nämligen Asperger syndrom. Förslaget blev 

början på en intensiv diskussion inom psykiatrin och hälsovården kring huruvida 

Asperger syndrom skulle betraktas som en egen diagnos skild från autism eller om det 

var att betrakta som samma sak. Det var först under 1990-talet som man kom att enas 

hur Asperger syndrom skulle definieras i de internationella diagnostiseringssystemen, 

ICD-10 (International Classification of Diseases) och DSM (Diagnostic and Statistical 

manual of Mental disorders). Kriterierna var desamma som autism vad det gällde 

sociala interaktionsstörningar samt begränsade och repetitiva mönster i beteende, 

aktiviteter och intressen. Till skillnad från autismkriterierna exkluderades emellertid 

kommunikationsstörning från diagnoskriterierna för Asperger syndrom.12  

1.8 Beskrivning av Asperger syndrom:  
Diagnosen Asperger syndrom är en funktionsvariant som ingår i den grupp av diagnoser 

som brukar benämnas autismspektrum. AS beskrivs ofta som högfungerande autism 

eller autism hos personer med normal eller hög begåvning.13 Forskningen har ännu inte 

                                                
11 Hydén, s. 35  
12 Gerland, Gunilla (2011): Det är bra att fråga – Om Asperger syndrom och högfungerande autism. 3:e 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 42-43; Klasén McGrath, Monica (2009): Asperger syndrom. Autism 
& Aspergerförbundet.  
13 Gerland, Gunilla (2011): Asperger syndrom – och sedan? 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 9 
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kunnat fastställa orsakerna till att vissa människor föds med Asperger syndrom men det 

råder konsensus kring att AS grundar sig i funktionsavvikelser i hjärnan som antigen är 

medfödda eller uppstår tidigt i livet.14 Hur funktionsvarianten upplevs och kommer till 

uttryck varierar mycket mellan individer. Det blir därmed, per definition, omöjligt att 

presentera en uttömmande beskrivning av vad som karaktäriserar AS. Det finns 

emellertid några huvudsakliga områden där diagnosen tenderar att bli synlig och i viss 

utsträckning också svårhanterlig. Dessa är social interaktion, central koherens och 

föreställningsförmåga. Det är också inom dessa områden diagnoskriterierna för AS är 

formulerade.15  

Social interaktion:  
En vanligt förekommande begränsning för personer med AS som yttrar sig vid social 

interaktion handlar om svårigheter kring att uppfatta underliggande meningar och vad 

människor signalerar med kroppsspråket. Vidare är det vanligt att personer med AS har 

svårt att förstå hur de uppfattas av andra. Detta resulterar inte sällan i att personer med 

AS uppfattas som känslokalla eller provocerande rättframma. Socialt samspel är något 

som ofta måste tränas in och sällan något som kommer genom social intuition. Enligt 

forskning är det vanligt att personer med AS nyttjar det semantiska minnet, det vill säga 

det minne som används för språk och fakta, även för sådant som andra människor 

förmår spara i mer automatiserade minnen.16  

Central koherens:  

Central koherens är benämningen på den förmåga en människa behöver för att skapa 

helheter av detaljer och därmed kunna se större sammanhang. Forskning visar på att 

personer med AS ofta har en begränsad central koherens. Det kan till exempel handla 

om svårigheter vid sammansättningen av nutida händelser och minnen för att kunna se 

samband och på så vis förutse vad som kommer att ske i framtiden. Detta resulterar inte 

sällan i att omvärlden uppfattas som fragmentarisk och svår att förstå sig på. En 

försvagad central koherens kan också komma att försämra förmågan kring exekutiva 

funktioner, som bland annat förmågan till problemlösning, planering, anpassning och 

förmågan att hejda sina handlingar.17 

                                                
14 Gerland: Det är bra att fråga, s. 42, 44; Sjöberg, Anne (2011): ”Om NPF” i Anna Lytsy (red.) Utanför 
vanligheten. Stockholm: Riksförbundet Attention, pp. 14-17, s. 16  
15 Inom svensk hälso- och sjukvård används diagnoskoderna inom ICD-10 (International Classification of 
Diseases) som ges ut av WHO (Världshälsoorganisationen). Diagnoskriterier för AS – se ICD-10, Kod: 
F84.5.  
16 Gerland: Asperger syndrom – och sedan? s. 9 
17 Klasén McGrath  
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Föreställningsförmåga: Intressen och beteende:  

Föreställningsförmågan inverkar bland annat på en människas intressen och beteenden. 

Ett vanligt särdrag för personer med AS tycks vara så kallade specialintressen som 

kännetecknas av ett oerhört stort och strukturerat intresse för någonting. Vidare tenderar 

personer med AS att vara ritualbundna. Detta innebär att många har ett stort behov av 

strikta rutiner samt att göra saker på ett visst sätt i en viss ordning, vilket kan resultera i 

svårigheter inför att klara av vardagliga förändringar.18 

1.9 Svensk kontextualisering:  
Utöver den korta beskrivningen av den historiska utvecklingen och sammanfattningen 

av forskningen kring Asperger syndrom som presenterats föregående bör AS också 

placeras inom ramen för en svensk historisk och kulturell kontext. En sådan 

kontextualisering är emellertid inte lätt att sammanställa. Det saknas, som tidigare 

nämnts, forskning om hur funktionsvarianten AS hanterats i Sverige inom ramen för 

statliga utredningar, lagstiftning och intresseorganisationer. Avsaknaden av sådan 

forskning skulle möjligtvis kunna förstås mot bakgrund av att Asperger syndrom först 

blev en neuropsykiatrisk diagnos i slutet av 1990-talet.  

Jag vill inom ramen för detta stycke placera självbiografierna i en handikappolitisk 

kontext där dessa berättelser kan förstås som en vidareföring av den politiska kamp som 

inleddes i Sverige under 1960-talet och som senare kommit att kallas 

Handikapprörelsen. Under 1960-talet inleddes den så kallade Handikapprörelsen i 

Sverige, det vill säga i en brytningstid då de stora mentalsjukhusen börjat avvecklas och 

då andra marginaliserade samhällsgrupper i större utsträckning börjat organisera sig för 

att göra sina röster hörda. Genom att skriva böcker, anordna demonstrationer och andra 

manifestationer av politisk aktivism sökte olika grupper av personer med 

funktionsnedsättningar att, från den dominerande medicinska diskursen, överta rätten att 

definiera vad det innebar att leva med en funktionsnedsättning.19 Vidare innebar 

Handikapprörelsen också att människor med olika former av funktionsnedsättningar 

kom att organisera sig i olika förbund och intresseorganisationer.20 När människor med 

olika former av funktionsnedsättningar började organisera sig var det inte bara för att ge 

varandra stöd eller för att försöka förbättra tillgången till vården. Det handlade också 

om att överta makten över problemformuleringen och om att bekämpa den sociala 

                                                
18 Gerland: Asperger syndrom – och sedan? s. 9 
19 Hydén, s. 32-33  
20 Meeuwisse, s. 127-128	
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stigmatiseringen dessa människor erfor. De livsvillkor som tidigare definierats inom 

ramen för den medicinska diskursens snäva patientperspektiv började i och med 

Handikapprörelsen att omformuleras i termer av ett medborgarperspektiv. Detta innebar 

inte enbart en semantisk omkonstruktion av gruppernas underlägsenhetsposition 

gentemot den medicinska diskursen utan skapade också möjligheter för att ställa nya 

krav på inflytande och delaktighet. Kampen för ett miljörelaterat handikappbegrepp som 

idag åtskiljs i uppdelningen mellan funktionsnedsättning och funktionshinder är ett 

exempel på en sådan perspektivförskjutning.21 Handikapprörelsen startades av personer 

med olika former med fysiska funktionsnedsättningar medan den politiska 

organiseringen av personer med psykiska funktionsnedsättningar av olika slag kom att 

påbörjas senare. Under senare år har denna utveckling också kommit att leda till 

framväxten av organisationer för personer med psykiatriska diagnoser och deras 

anhöriga.22  

Mot bakgrund av denna utveckling har även den så kallade autismaktivismen fått ett 

något starkare fäste i Sverige även om detta ännu inte är särskilt utvecklat. 

Autismaktivismen förs bland annat i diskussionsforum på internet, i bloggar och inom 

ramen för intresseorganisationer för personer med autismspektrumstörningar och deras 

anhöriga. Inom autismaktivismen diskuteras bland annat rättigheter och möjligheter för 

personer med diagnoser inom autismspektrumet. Under de senaste åren har frågor om 

rättvisande vokabulär, representationen av autismspektrumsdiagnoser i offentliga 

sammanhang och tillgången till arbetsmarknaden kommit att bli viktiga frågor inom 

autismaktivismen.23 De självbiografiska berättelser som kommer att analyseras inom 

ramen för denna studie skulle kunna förstås som en del av denna utveckling.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Meeuwisse, s. 146 
22 (Ibid.) s. 127-128  
23 Gerland, Asperger syndrom – och sedan? s. 32-33	
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2 Forskningsläge:  
I följande stycke presenteras det vetenskapliga forskningsläge inom vilket jag vill 

placera denna uppsats. Inledningsvis presenteras forskningsläget kring livsberättelser. 

Här diskuteras olika analysdimensioner ur vilka en livsberättelse kan undersökas, hur 

livsberättelser i autobiografier kan förstås samt minnesprocesser. Vidare presenteras det 

historievetenskapliga forskningsläget utifrån en diskussion om historiedidaktik och 

historiemedvetande.  

2.1 Forskningsläge kring livsberättelser:  
En livsberättelse är, enkelt uttryckt, den berättelse en människa berättar om sitt liv eller 

valda aspekter av sitt liv. Forskning som analyserar livsberättelser undersöker utifrån 

olika aspekter och förhållningssätt hur människor ger sina liv mening och aktiverar 

identitetsskapande processer. Inom denna forskning står människors egna tolkningar i 

centrum med all dess motsägelsefullhet och komplexitet.24 Livsberättelser presenteras 

inom ramen för olika situationer, bland annat i muntliga berättelser och i autobiografier. 

Dessa berättelser kan därmed studeras på olika sätt. Analysen i följande uppsats är en 

dokumentanalys. Enligt Bertil Carlsson kännetecknas dokumentanalysen av att 

forskaren närmar sig individer och deras utsagor indirekt via ett medium, oftast genom 

ett skriftligt sådant. Med hjälp av dokumentanalyser kan forskaren därmed få en 

möjlighet att sätta sig in i de undersökta individernas tankevärldar, känslor och minnen 

utan att vara fysiskt närvarande vid datainsamlingen.25 

Vid en empirisk undersökning av livsberättelser är det viktigt att fastställa vilken 

analysdimension som fokuseras. Jerome Bruner skiljer mellan tre analytiska nivåer 

utifrån vilka en livshistorisk berättelse kan studeras, nämligen objektiv verklighet, livet 

som subjektiv erfarenhet och livet som berättat. Med objektiv verklighet avser Bruner de 

händelser som inträffar i en persons liv. Inom detta förhållningssätt uppfattas en 

livshistorisk berättelse som en direkt avspegling av ett levt liv. Livet som subjektiv 

erfarenhet avser en människas subjektiva upplevelser, tolkningar och minnen av dessa 

händelser. Livet som berättat avser i sin tur hur dessa händelser sammanfattas i narrativ 

form. Inom detta analytiska förhållningssätt anses berättelsen vara formad av de sociala 

                                                
24 Johansson, s. 23 
25 Carlsson, Bertil (1991): Kvalitativa forskningsmetoder – För medicin och beteendevetenskap. 
Stockholm: Liber AB, s. 26 
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och kulturella normer som finns i samhället. Här fokuseras också relationen mellan 

författare och läsare.26  

Det är numera en historievetenskaplig självklarhet att historia inte ska betraktas som en 

distanserad och objektiv tankeoperation som syftar till att återskapa det förflutna som 

det verkligen var.27 Föreliggande studie intresserar sig därmed inte för Bruners första 

analytiska nivå, objektiv verklighet, där livsberättelsen uppfattas som en redogörelse för 

ett liv som det faktiskt var. Det finns, som Bruners andra och tredje nivå synliggör, en 

skillnad mellan hur en person upplever sitt liv och hur personen i fråga berättar om det. 

Följande uppsats ansluter till en övertygelse om att livsberättelser i viss utsträckning 

formas av sociala och kulturella normer, inte minst mot bakgrund av det faktum att 

människor minns med utgångspunkt i det samtida behovet av att erinra sig sin historia.28 

De berättelser som analyseras inom ramen för uppsatsen är emellertid inte bara att 

betrakta som en produkt av sociala och kulturella normer. Dessa berättelser skildrar 

också levda kroppsliga erfarenheter och kommer inom ramen för uppsatsen att 

behandlas som sådana.29 Uppsatsens huvudsakliga syfte är, som tidigare nämnts i 

inledningen, att utifrån en fenomenologisk ansats analysera och begreppslägga det 

essentiella i hur fyra personer med Asperger syndrom minns sin barndom. Ett sådant 

syfte tangerar ett analytiskt förhållningssätt som utgår från och fokuserar författarnas 

egna tolkningar, upplevelser och minnen, det vill säga ett förhållningssätt som 

överensstämmer med Bruners andra analysdimension Livet som subjektiv erfarenhet.  

Utöver att fastslå vilken analysdimension som fokuseras i det empiriska studiet av 

livsberättelser är det också viktigt att synliggöra olika förhållningssätt till de 

livsberättelser som skildras inom ramen för autobiografier. För vissa har autobiografins 

största tillgång varit att den ger människor tillgång till historier om mäktiga och 

inflytelserika personer. Andra har istället hävdat att autobiografins största tillgång har 

varit att erbjuda arenor för marginaliserade grupper i samhället att berätta sina historier 

och för att kräva socialt erkännande.30 Ett annat förhållningssätt till de livsskildringar 

som kommer till uttryck inom ramen för autobiografier har också varit att inte bara 

betrakta skildringarna som ett vittnesmål över en persons liv utan också att se dem som 

                                                
26 Johansson, s. 224 
27 Karlsson, Klas-Göran (2014): ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i: 
Klas-Göra Karlsson & Ulf Zander (red.) Historien är närvarande. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 13-85, 
s. 44 
28 Karlsson, s. 42 
29 Johansson, s. 222 
30 Caine, Barbara (2010): Biography and history. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1 
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en illustration av erfarenheter som författarna delar med andra människor som tillhör 

samma sociala grupp eller position som författaren. Ett sådant förhållningssätt är bland 

annat vanligt förekommande inom postkoloniala studier.31 Vidare har detta 

förhållningssätt kommit att bli mer framträdande i takt med att allt fler marginaliserade 

grupper använder autobiografin som en arena för att dels beskriva sina egna erfarenheter 

men också för att ge liv och mening åt de erfarenheter som delas av andra människor 

som lever inom samma marginaliserade grupp.32 

2.2 Minnesprocesser:  
I studiet av olika former av minnen finns det framför allt tre grundläggande aspekter 

som är viktiga att belysa. Den första aspekten handlar om att alla former av minnen 

skapas selektivt då det enbart är vissa aspekter som koms ihåg och lyfts fram i 

berättelser om det som varit. En annan central aspekt handlar om att människor minns 

med utgångspunkt i sitt samtida behov av att erinra sig sin historia och att förstå sig 

själva här och nu.33 I relation till detta är det också viktigt att belysa att minnesprocesser 

inte bara bör betraktas som en process för att bevara och berätta om det som varit. Det 

är också frågan om en performativ handling där människor utifrån sin samtida 

ståndpunkt står i aktiv relation till att återskapa det förflutna.34 Att minnas är således 

både en kreativ och konstruktiv process där dåtid och nutid står i levande relation till 

varandra.35  

Det finns en rad olika uppfattningar om vad som utgör ett kulturellt minne. En 

grundläggande idé inom alla förhållningssätt till det kulturella minnet är emellertid idén 

om att minnena måste placeras och bevaras i kulturella formationer, exempelvis böcker 

eller monument, för att kunna bli ett kollektivt och kulturellt minne. De kulturella 

formationerna innebär bland annat att andra människor i större utsträckning kan ta del 

av minnena. Vidare skapar de kulturella formationerna fasta punkter där minnena 

bevaras och finns kvar trots att tiden går. En annan central aspekt handlar också om att 

                                                
31 Caine, s. 80  
32 (Ibid.) s. 2 
33 Karlsson, s. 42 
34 Erll Astrid & Rigney Ann (2009): ”Introduction: Cultural Memory and its Dynamics” i: Astrid Erll & 
Ann Rigney (red.) Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin: De Gruyter, 
pp. 1-14, s. 2 
35 Erll, Astrid (2011): Memory in culture. Basingtoke: Palgrave Macmillan, s. 145 
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dessa formationer skapar ramar för hur människor identifierar sig själva här och nu samt 

för hur människor kommer att minnas i framtiden.36 

2.3 Historievetenskapligt forskningsläge:  
Som kunskapsområde kan historiedidaktiken sägas handla om hur vi förstår och 

förmedlar historia i alla dess former.37 Vardagslivets mångfaldiga och föränderliga 

historiepraktik är därmed ett studieområde för den historiedidaktiska forskningen. Det 

finns inom den svenska historiedidaktiska forskning en utbredd övertygelse om att det 

är viktigt att studera vanliga människors tankar och känslor så som de yttrar sig i bland 

annat minnen och livsberättelser.38 Det som skiljer det didaktiska historiebegreppet från 

det mer gängse är att dess mening inte bara är begränsat till det förflutna. Historia 

uppfattas inom historiedidaktiken som aktualiserade tolkningar som används lika 

mycket för att belysa samtiden och framtiden som för att förstå det förflutna.39 

Historiemedvetande är historiedidaktikens mest centrala begrepp. Det är ett empiriskt 

och analytiskt svårfångat begrepp som handlar om historisk kunskapsbildning och 

historiskt tänkande i bred bemärkelse. Inom historiemedvetandet finns det förflutna, 

samtiden och framtiden närvarande. En vanligt förekommande beskrivning av 

historiemedvetandet är att det handlar om sammanhangen mellan tolkningen av det 

förflutna, förståelsen av samtiden samt perspektiven på framtiden. Istället för att ägna 

sig åt historiemedvetandet som sådant ägnar sig de flesta historiedidaktiska studier åt att 

analysera hur historiemedvetandet manifesteras eller mobiliseras.40 Historiemedvetandet 

manifesteras och kommer till uttryck inom ramen för historiekulturen, det vill säga det 

kommunikativa sammanhang inom vilket historian kommuniceras. Historiekulturen kan 

bestå av kanaler och artefakter som kan vara både formella och informella. 

Historiemedvetandet aktiveras och mobiliseras sedan med hjälp av historiebruket som 

avser de sätt på vilka historia, berättelser och minnen används för att skapa 

meningsfulla sammanhang.41 Historiebruket avser därmed den performativa 

dimensionen som inom svensk historiedidaktisk forskning brukar uppfattas som en 

social handling i sig. Som social handling kan historiebruket komma att påverka andra 

                                                
36 Erll & Rigney, s. 1-3 
37 Nordgren, Kenneth (2006): Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige. Umeå: Umeå Universitet. Diss., Karlstad Universitet, s. 14 
38 Karlsson, s. 30 
39 Nordgren, s. 16 
40 Karlsson, s. 57-58 
41 (Ibid.) s. 65, 70  
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handlingar, däribland identitetsbildning, kring vilka nya berättelser skapas.42 Kenneth 

Nordgren sammanfattar dialektiken mellan historiemedvetande, historiekultur och 

historiebruk i studiet av berättelser enligt följande;  

”Det förflutna får mening och sammanhang genom kognitiva och 

emotionella tolkningar (historiemedvetande). Som berättelse blir 

historien en form av en artefakt (historiekultur) som är möjlig att 

använda (historiebruk) för att tillfredsställa behov och skapa nya 

historier och berättelser”43.  

 
2.4 Sammanfattning:  
Det finns, vilket ovanstående stycken synliggör, en mängd aspekter och 

betydelsebärande sammanhang som är av relevans för konstituerandet av ett historiskt 

och kulturellt minne. Det är därmed viktigt att föra ett övergripande och teoretiskt 

resonemang kring dessa aspekter även om det inom ramen för denna uppsats inte finns 

utrymme för att analysera och ta fasta på alla dessa aspekter i den empiriska 

undersökningen.44 

 
 
 
  

                                                
42 Nordgren, s. 19 
43 (Ibid.) s. 20  
44 Aronsson, Peter (2000): ”Historiekultur i förändring” i: Peter Aronsson (red.) Makten över minnet – 
Historiekultur i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 7-33, s. 19  
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3 Teoretiskt ramverk:  
I följande stycke presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Här diskuteras grunderna 

inom fenomenologin och fenomenologin ur ett metodologiskt perspektiv.  

3.1 Fenomenologi:  
Fenomenologin är en filosofisk riktning och kritisk verksamhet som kännetecknas av att 

den söker förstå människor och grupper utifrån deras levda relationer som de har till sin 

omvärld. Det är en slags erfarenhetsvetenskap som syftar till att analysera och göra den 

så kallade rena erfarenheten rättvisa.45 Alla former av fenomenologiska inriktningar kan 

sägas utgå från två grundläggande principer som formulerats av Edmund Husserl, som 

brukar räknas som fenomenologins grundare. Den första principen handlar om att gå 

tillbaka till sakerna själva och den andra principen handlar om att all början tar sin 

utgångspunkt i den rena och stumma erfarenheten, vars mening det gäller att bringa till 

rent uttryck.46 Den fenomenologiska kunskapssynen och förståelsen av 

människoblivandet skiljer sig både från den rationella och den relativistiska 

kunskapssynen. Inom ett fenomenologiskt förhållningssätt konstitueras världen inte, 

som rationalismen framhöll, genom medvetna och självständiga subjekt. Vidare 

konstitueras den inte heller, som relativismen framhöll, av att subjektet helt 

determineras av överordnade strukturer. Istället bygger den fenomenologiska 

kunskapssynen på att världen och subjektet konstituerar varandra.47 Det handlar således 

om att synliggöra och göra rättvisa åt sammanflätningarna mellan de objekt och subjekt 

som skapar den så kallade livsvärlden som människor lever sina dagliga liv i.48 

Livsvärlden är ett centralt begrepp inom fenomenologin och kommer att beskrivas mer 

utförligt längre fram under rubriken 3.3 Livsvärlden. 

De inledande stegen hos ett fenomenologiskt förhållningssätt kallas för en epoché, och 

betyder att upphäva eller att ta ett steg tillbaka från våra traditionella sätt att se på saker 

och ting.49 Inom ett fenomenologiskt synsätt ska undersökningar varken styras av 

teorier, fixa kategorier eller andra åsikter. Undersökningar ska istället låta sig styras av 

sakerna själva så som de uppenbarar sig, må det vara fysiska objekt, känslor eller 
                                                
45 Ihde, Don (2000): Experimentell fenomenologi. Göteborg: Daidalos AB, s. 19; Bengtsson, Jan (2001): 
Sammanflätningar – Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 3:e uppl. Göteborg: Daidalos AB, s. 27  
46 Bengtsson (2001) s. 25-26  
47 Wadenström, Ralf (2003): ”Hermeneutikens betingelser i en postmodern tid” i: Michael Uljnes & Jan 
Bengtsson (red.) Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik – Aktuella humanvetenskapliga 
forskningsproblem. (Rapport 192). Helsingfors: Helsingfors Universitet, Pedagogiska Institutionen, pp. 1-
30, s. 13 
48 Bengtsson (2001) s. 30-31 
49 Ihde, s. 28 
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sociala institutioner. Det handlar således om att göra full rättvisa åt det som studeras och 

låta det komma till uttryck själv.50 Ett fenomenologiskt förhållningssätt står därmed i 

stark kontrast till de teoretiska och metodologiska förhållningssätt som utgår från teorier 

och system som föregår undersökningen. En fenomenologisk undersökning inleds alltid 

med en slags empirisk observation av hela fältet av erfarenhetsfenomen som söker 

närma sig fenomenen på ett särskilt öppet sätt.51 Fenomenologins krav på öppenhet har 

inte sällan blivit föremål för stark kritik, en kritik som grundar sig i att fenomenologin 

inte tar frågor om ontologi, historia och kollektiva strukturer på tillräckligt stort allvar. 

Inom den moderna fenomenologin anses emellertid alla upplevelser och 

framträdelsefenomen vara både socialt och historiskt förankrade i den tillvaro inom 

vilken ett subjekt erfar något. Verkligheten betraktas därmed inte som ett myller av 

heterogena förnimmelser som helt saknar mening eller ordning.52  

3.2 Fenomen inom fenomenologin:  
Principen om att gå tillbaka till sakerna själva antyder att det finns ett brett fält som 

omfattar alla fenomen eller saker som överhuvudtaget finns. För att ett fenomen ska 

betraktas som ett fenomen inom ett fenomenologiskt förhållningssätt krävs det 

emellertid att fenomenet blivit föremål för upplevelse, betraktande och eftertanke.53 

Inom fenomenologin fokuseras fenomen nämligen så som de är givna för erfarenheten. 

Detta innebär att ett fenomenologiskt förhållningssätt intresserar sig för de fenomen 

som uppträder inom erfarenheten. Det som eftersöks i fenomenologiska undersökningar 

är således inte vad ett ting i konkret bemärkelse är för något, utan hur tinget uppträder 

för den som erfar något. Tolkningar om vad det är som framträder för oss kan vara 

hypotetiska men framträdelsefenomen själva kan inte ifrågasättas då dessa är 

omedelbara eller direkt närvarande för den som erfar något.54 Om en människa upplever 

sig se ser en mörk figur i en gränd, intresserar sig den fenomenologiska analysen för 

personens upplevelse och inte för huruvida figuren är en människa eller ett träd. Det är 

detta, det vill säga upplevelsen inom erfarenheten, som inom den moderna 

fenomenologin är sakerna själva och det är således utifrån erfarenheten som fenomen 

måste klargöras och förstås.55 

                                                
50 Bengtsson (2001) s. 9, 26 
51 Ihde, s. 27  
52 Bengtsson (2001) s. 30, 63-64 
53 Bjurwill, Christer (1995): Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur AB, s. 42 
54 Ihde, s. 28-29  
55 Bengtsson (2001) s. 26 
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3.3 Livsvärlden:  
Livsvärlden utgör grunden för fenomenologiska undersökningar och avser den 

verklighet som människor dagligen lever sina liv i. Den är alltid given i första person 

singular ur människans rumsliga och tidsliga perspektiv här och nu.56 Livsvärlden 

skapas i det dialektiska förhållandet som råder mellan en människa, det vill säga ett 

varseblivande subjekt och världen. Det är med andra ord varken frågan om en värld 

konstituerat av rent medvetande som föregår världen eller en naturligt given värld som 

helt föregår subjektet. Världen är förvisso objektiv i den betydelsen att den delas av alla 

människor och att den överskrider subjektet. Men världen är samtidigt oupplösligt 

förbunden med ett subjekt, som erfar, lever och handlar i den då en värld som inte kan 

varseblivas är fiktion. Att ens kunna tala om världen som naturligt given kräver i sig 

antagandet av ett varseblivande. På samma sätt kan ett varseblivande subjekt aldrig 

undslippa världen då världen utgör varseblivningens oupphörliga förutsättning. Det 

finns ingen inre människa som utgörs av ett rent medvetande som kan varseblivas 

utanför världen. Människan finns i världen och det är i världen hon känner sig själv. Det 

råder således ett ömsesidigt och oupplösligt beroendeförhållande mellan världen och 

subjektet. Därmed kan livsvärlden beskrivas som en slags tredje dimension, det är både 

en levd värld och en värld som överskrider subjektet.57 

Mot bakgrund av att livsvärlden skapas i samspelet mellan ett varseblivande subjekt och 

de relationer hon har till sin omvärld, kan varken livsvärlden eller subjektet övergå i en 

statisk enhet eller identitet. Den ordning och mening som skapas i världen är således 

alltid en öppen, föränderlig och strukturerad helhet.58 Vidare innebär samspelet mellan 

subjektet och världen att livsvärlden aldrig enbart uppvisar fysiska egenskaper i varje 

konkret situation, utan också en mångfald av varierande och föränderliga egenskaper, 

värden, betydelser och dimensioner. Detta innebär också att det som upplevs aldrig 

erfars som väl avgränsade enskilda föremål vars egenskaper en kan läsa av och 

benämna på ett entydigt sätt. Vid anblicken av ett glatt ansikte erfars inte ett ansikte 

med gröna ögon, en näsa i mitten, ett öra på varje sida och uppdragna läppar. Det som 

erfars är just att människan en ser framför sig är på gott humör. Detta framgår inte 

enbart av leende och blick utan också av hela hennes utstrålning, kroppshållning och av 

                                                
56 Bengtsson, Jan (1998): Fenomenologiska utflykter – Människa och vetenskap ur ett 
livsvärldsperspektiv. Göteborg: Daidalos AB, s. 17-19 
57 Bengtsson (2001) s. 69-71  
58 (Ibid.) s. 66  
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den situation hon befinner sig och så vidare.59 Därmed är varseblivningen både 

kulturellt, historiskt och socialt betingat, då människans relation till sin värld präglas av 

den position hon befinner sig i.60 

3.4 Fenomenologisk metodologi:  
I ovanstående stycke har grunderna inom den moderna fenomenologin presenterats. 

Frågor om teori och metodologi går hand i hand och en forskningsstudies teoretiska 

ansats inverkar alltid, i olika stor utsträckning, på studiens metodologi. En teoretisk 

ansats som är fenomenologiskt förankrad inverkar i stor utsträckning på vilken metod 

som är möjlig att använda inom ramen för en empirisk studie. Jag avser i följande 

stycke tydliggöra hur den fenomenologiska ansatsen kan omvandlas från ett teoretiskt 

perspektiv till ett metodologiskt förhållningssätt. Som tidigare diskuterats är det 

fenomenologiska förhållningssättet deskriptivt och syftar till att kartlägga den sociala 

värld som undersöks. Ur ett metodologiskt perspektiv syftar fenomenologin till att göra 

fenomenen full rättvisa genom att främst tala utifrån sakerna själva. Det är ytterst i 

denna saklighet, menar Jan Bengtsson, som fenomenologins vetenskaplighet består.61 

Den fenomenologiska ansatsen kan, menar Don Ihde, metodologiskt sätt sammanfattas i 

tre grundläggande och inledande regler. Den första regeln sammanfattar 

fenomenologins grundläggande princip och handlar om att inledningsvis undvika fasta 

teorier och begrepp till förmån för att betrakta fenomenen som de visar sig. Den andra 

regeln kan ses som en förlängning av den första och handlar om att beskriva fenomenet 

som det uppenbarar sig och inte att förklara fenomenet.62 Den tredje regeln handlar i sin 

tur om att betrakta fenomenen horisontellt, vilket innebär att inte förutsätta en initial 

hierarki av realiteter. Denna regel fungerar både inkluderande och exkluderande. Den 

exkluderande funktionen består i att allt som inte utgörs av framträdelsefenomen inom 

erfarenheten sållas bort. Omvänt fungerar regeln inkluderande genom att alla 

upplevelser som skapas inom erfarenheten är lika verkliga inom ramen för det sätt som 

de är givna på. Omvänt ska forskaren inte på förhand avgöra vilka upplevelser som är 

mer verkliga eller viktiga än andra.63 

Dessa tre inledande regler berör frågor om sådant forskaren bör avstå från. 

Tolkningsreglerna utgör den andra dimensionen i en fenomenologisk undersökning och 

                                                
59 Bengtsson (1998) s. 18, 21  
60 Bengtsson (2001) s. 72 
61 Bengtsson (1998) s. 17, 27-28 
62 Ihde, s. 30  
63 (Ibid.) s. 32-33 
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är av mer aktiv karaktär. Här handlar det inledningsvis om att synliggöra fenomenets 

invarianta drag. Detta granskade tillvägagångssätt sker genom en så kallad 

variationsmetod. I sin enklaste form handlar det om att finna tillräckligt många 

variationer av ett exempel som möjligt för att kunna synliggöra det undersökta 

fenomenets grundläggande drag. Även om antalet variationer upplevelser av ett 

fenomen torde vara gränslösa brukar ett visst antal exempel ändå synliggöra de 

essentiella dragen hos upplevelsen av ett fenomen.64 Med hjälp av variationsmetoden 

söker forskaren med andra ord utröna vad som utgör fenomenets essens, det vill säga de 

grundläggande drag som är omöjligt att tänka bort från det studerade fenomenet.65 

Som tidigare nämnts under 3.1 Fenomenologi, präglas fenomenologiska undersökningar 

av en öppenhet gentemot de fenomen som är föremål för undersökning och motsätter 

sig idén om att teorier och antaganden kan föregå undersökningen. Detta betyder inte att 

fenomenologiska undersökningar inte kan använda sig av olika former av 

kategoriseringar. Det viktiga är emellertid i vilken ordning själva förfarandesättet 

fortgår. En noggrann iakttagelse måste föregå klassificering, och kategorisering kan 

enbart genomföras i ett senare skede för att sammanställa och beskriva det som 

fenomenet visar.66 Fenomenologins metodologi ska inte betraktas som en utarbetad 

metod som kan appliceras direkt i en empirisk undersökning. Metodologin utgörs 

istället av en rad regulativa ideal som utformningen av konkreta metoder måste anpassas 

efter.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Ihde, s. 35-36  
65 Larsson, Staffan (2011): Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur AB, s. 11 
66 Ihde, s. 28  
67 Bengtsson (1998) s. 28-29 
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4 Metod:  
Den metod som kommer att användas i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys med 

fokus på innehåll. I följande del beskrivs den kvalitativa forskningsansatsen, den 

kvalitativa innehållsanalysen samt hur metoden utformats mot i relation till 

fenomenologin som teori och metodologi. Avslutningsvis berörs också validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats och kvalitativ innehållsanalys:  
En central aspekt av kvalitativa analyser handlar om att söka tolka och förstå 

egenskaperna hos det material som är föremål för undersökning.68 Det handlar om att 

studera och söka beskriva hur någonting är beskaffat. Inom fenomenologiska 

undersökningar används kvalitativa metoder i syfte att beskriva känslomässiga, 

kognitiva och kroppsliga upplevelser av framträdelsefenomen inom erfarenheten.69 

Fenomen inom fenomenologin är, som tidigare diskuterats under rubriken 3.2 Fenomen 

inom fenomenologin, det som uppenbarar sig för en människa när hon varseblir eller 

erfar någonting.  

Innehållsanalysen är ursprungligen en ganska renodlad kvantitativ metod. Den har 

tidigare beskrivits som en metod för systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning 

av manifest innehåll i kommunikation. Senare har denna snäva definition fått ge vika 

för en mer omfattande definition där innehållsanalysen beskrivs som varje teknik för att 

bearbeta ett budskap, i form av till exempel text, tal eller bild, enligt vissa på förhand 

givna fastställda regler. En kvalitativ innehållsanalys innehåller drag både från den 

ursprungliga snäva definitionen och den bredare definitionen. Inledningsvis måste 

forskaren använda sig av den snäva definitionen genom att fokusera på det manifesta 

innehållet i ett givet material. Det kan till exempel handla om att fokusera hur frekvent 

vissa begrepp eller känslomässiga reaktioner kommer till uttryck i materialet. Utifrån 

denna inledande analys kan forskaren sedan skapa ordning i materialet och därmed göra 

det mer hanterbart.70 Det kan till exempel handla om att ett antal begrepp som beskriver 

samma bakomliggande mening struktureras upp i sammanfattande namn som bildar 

kategorier och teman. I analysens senare skede kan sammanställningen analyseras och 

tilldelas ett meningsinnehåll utifrån forskningens teoretiska ansats.71 Den inledande 

delen av undersökningen blir på så sätt ofta en objektiv beskrivning av ett manifest 
                                                
68 Carlsson, s. 11 
69 Larsson, s. 7, 11 
70 Carlsson, s. 61-62  
71 May, Tim (2001): Samhällsvetenskaplig forskning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 229  
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innehåll medan den andra delen istället fokuserar tolkningar av mer latenta budskap. 

Vid kvalitativa forskningsmetoder utgörs forskningens förfarandesätt emellertid sällan 

av ett linjärt förlopp där analysens olika delar följer på varandra i kronologisk form. 

Vanligtvis pågår de olika delarna av analysen samtidigt och glider också över i varandra 

under tidens gång.72 Som tidigare nämnts kan en innehållsanalys innebära att forskaren 

fokuserar hur ofta ett visst begrepp eller känslomässiga reaktioner yttras i ett material. 

Vid vissa analyser kan det emellertid finnas anledning att söka efter mer övergripande 

och abstrakta begrepp vid analysen av det empiriska materialet. Ett sådant 

tillvägagångssätt kan vara mer fruktbart om forskningen syftar till att söka fånga 

essensen i det som studeras, vilket det handlar om vid fenomenologiska undersökningar. 

En övergripande term kan sammanfatta flera dimensioner av ett fenomen som på olika 

sätt relaterar till den övergripande termen. Det mänskliga behovet av föda och vatten 

skulle till exempel kunna placeras under den övergripande termen ”fysiska behov”. 

Omvänt uttryckt skulle en kunna hävda att det finns ett samband mellan mat och vatten, 

samt den abstrakta och icke-observerbara termen ”fysiska behov”.73 

4.2 Fenomenologisk kvalitativ innehållsanalys:  
Som nämnts i föregående stycke definieras den kvalitativa innehållsanalysen enligt 

följande; varje teknik för att bearbeta ett budskap i form av till exempel text, tal eller 

bild, enligt vissa på förhand givna fastställda regler.74 Dessa på förhand givna 

fastställda regler måste definieras inom ramen för varje empirisk studie i relation till den 

teoretiska ansatsen. I uppsatsens kvalitativa innehållsanalys utgörs dessa fastställda 

regler utav de regler som Ihde formulerat och som presenterats under rubriken 3.4 

Fenomenologins metodologi. De inledande reglerna bestod i att undvika fasta kategorier 

och teorier, beskriva fenomenet och inte förklara det samt att betrakta fenomenen som 

horisontella och inte förutsätta en initial hierarki av realiteter. Tolkningsreglerna utgör 

sedan analysens andra dimension och handlar om att synliggöra fenomenets invarianta 

drag med hjälp av en så kallad variationsmetod samt att på ett sammanfattande sätt 

beskriva fenomenets essens med utgångspunkt i det som fenomenet visar.75 Uppsatsens 

variationsmetod inleddes med en läsning av samtliga böcker. Vid genomläsningen fick 

jag en uppfattning om vilka huvudsakliga teman som beskrevs av samtliga författare. 

Ett av dessa huvudteman var beskrivningar av upplevelser och minnen från barn-och 

                                                
72 Carlsson, s. 62; Johansson, s. 279  
73 Carlsson, s. 74-75  
74 (Ibid.) s. 61-62  
75 Ihde, s. 35		
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ungdomsåren. Vid en mer noggrann läsning av de stycken som berörde barn- och 

ungdomsåren fick jag sedan en uppfattning om vilka upplevelser och känslor som 

beskrevs återkommande av samtliga författare, om än på något olika sätt. Dessa 

berättelser och minnen strukturerade jag sedan upp under fyra övergripande termer som 

jag formulerade själv, nämligen Annorlunda perception, Egentid, Utanförskap och 

Oförståelse. Som tidigare nämnts kan ett sådant tillvägagångssätt vara mer fruktbart vid 

analyser som söker fånga och begreppslägga essensen i det som studeras. 

4.2.1 Analys inom fenomenologiska undersökningar 
I den inledande beskrivningen av den kvalitativa innehållsanalysen under rubriken 4.1 

Kvalitativ forskningsansats och kvalitativ innehållsanalys beskrevs att undersökningen 

genomförs i två steg. Det första steget avsåg att kartlägga och sammanställa hur 

frekvent ett visst begrepp eller känslomässiga uttryck yttras i materialet medan det andra 

steget, det vill säga analysen, inleds efter sammanställningen av det analyserade 

begreppet. Vidare beskrevs att det som kartlagts och sammanställts i det första steget 

kan tilldelas mening och betydelse i det andra steget utifrån forskningens teoretiska 

ansats.76 Mot bakgrund av det som beskrivits inom ramen för den fenomenologiska 

idétraditionen är en sådan uppdelning mellan kartläggning eller sammanställning och 

analys inte helt självklar inom fenomenologiska undersökningar.   

Den fenomenologiska undersökningens inledande regler består, som tidigare nämnts, i 

att undvika fasta begrepp och teorier, beskriva – inte förklara samt att inte förutsätta en 

hierarki mellan framträdelsefenomenen. Sammanställningen och begreppsläggning av 

framträdelsefenomen under övergripande abstrakta termer utgör sedan själva analysen i 

en fenomenologisk undersökning. Därmed åtskiljs inte beskrivningen och 

begreppsläggningen av en rad framträdelsefenomen från en analyserande dimension 

som kommer efter på något enkelt sätt. Den inledande analysen av fenomen och 

strukturerandet av dessa under abstrakta överordnade kategorier blir inom ramen för 

fenomenologiska undersökningar inte en objektiv beskrivning av ett manifest innehåll 

som efteråt ska analyseras utifrån ett teoretiskt förhållningssätt. En fenomenologisk 

undersökning kan, i viss utsträckning lämna utrymme för en vidare analys som syftar 

till att skapa hypoteser eller teorier utifrån det som framträdelsefenomen visar. Detta är 

emellertid en möjlighet som kan genomföras efter den fenomenologiska 

undersökningen och inte en grundläggande fas inom en fenomenologisk undersökning. 
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Mot bakgrund av det som diskuterats ovan kommer uppsatsens resultat och analys 

presenteras ihop inom ramen för en gemensam resultats- och analysdel.  

4.3 Validitet och reliabilitet:  
En viktig del inom all forskning handlar om att söka genomföra urvalet av informanter 

på ett sådant sätt att det, utifrån resultat i stickproven, blir möjligt att kunna generalisera 

till en större helhet. Vidare tillhör det också rutinerna att reflektera över validitet och 

reliabilitet. Validitet avser förmågan att mäta det som forskningen avser att mäta och 

reliabilitet handlar i sin tur om hur noga mätningen sker.77 Mätningen av validitet och 

reliabilitet blir något annorlunda att genomföra vid kvalitativa analyser än vid 

kvantitativa analyser. Vid kvalitativa fenomenologiska analyser arbetar forskaren 

inifrån i syfte att tolka och beskriva det som analyseras, snarare än att mäta något i 

kvantiteter. Då en kvalitativ fenomenologisk analys av människors berättelser fokuserar 

verkligheten som den upplevs genom andras ögon och deras till-världen-vara går det 

inte att tala om någon objektiv verklighet i sig. Den form av förståelse och 

begreppsläggning som etableras vid fenomenologiska undersökningar kan därmed inte 

verifieras eller bevisas på något enkelt sätt.78 Däremot är det möjligt att avgöra hur väl 

de övergripande termerna och kategorierna som formuleras av forskaren 

överensstämmer med de utsagor som försökspersonerna lämnat.79 Vidare är 

omprövningar också grundläggande för den typ av omdömen som den fenomenologiska 

forskningsprocessen tar sin utgångspunkt i.80 
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78 Nordqvist, Stefan (2000): ”Den historielösa historiekulturen” i: Peter Aronsson (red.) Makten över 
minnet – Historiekultur i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 131-146, s. 142  
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5 Resultat och analys: 
Inom ramen för följande del presenteras uppsatsens resultat och analys. Inledningsvis 

besvaras uppsatsens första frågeställning, nämligen;  

Vad fokuseras som essentiellt i de barndomsminnen som skildras i autobiografier 

författade av fyra personer som diagnostiserats med Asperger syndrom i vuxen ålder?  

Mot bakgrund av uppsatsens teoretiska och metodologiska förhållningssätt kommer 

resultaten från den första frågeställningen presenteras under de fyra övergripande 

kategorier som jag själv formulerat utifrån variationsmetoden som presenterats och 

diskuterats föregående under rubriken 4.2. Fenomenologisk kvalitativ innehållsanalys. 

De fyra övergripande kategorierna är Annorlunda perception, Egentid, Utanförskap och 

Oförståelse. Dessa kategorier syftar, som tidigare nämnts, till att försöka fånga och 

begreppslägga det mest grundläggande och essentiella i författarnas skildringar av sina 

barndomsminnen. Presentationen av de fyra egenformulerade och övergripande 

kategorierna avslutas sedan med en kortare reflektion. I resultat- och analysdelens andra 

del förs sedan en reflektion om hur författarna genom sina berättelser och minnen 

mobiliserar ett kulturellt minne och därmed ett slags historiemedvetande. Resultat- och 

analysdelen avslutas sedan med en sammanfattande konklusion där jag på ett mer öppet 

sätt diskuterar de insikter som infunnit sig i sammanställningen av resultatet och 

analysen.  

5.1 Annorlunda perception:  
En människas perception avser upptagningen av omvärlden i medvetandet med hjälp av 

sinnesintrycken. Perception är en grundläggande funktion hos alla levande varelser 

genom vilken dessa håller sig informerade om relevanta aspekter av sin omvärld samt 

sin egen relation till denna.81 Ett tema som beskrivs återkommande hos samtliga 

författare i skildringar av deras barn- och ungdomsår är upplevelser och minnen kring 

av olika former av sinnesintryck. Även om alla människor varseblir världen genom sina 

sinnen beskriver samtliga författare en perception eller ett intagande av sinnesintryck 

som på olika sätt skulle kunna beskrivas som utöver det vanliga. 

5.1.1 Ljudkänslighet:  
En form av sinnesintryck som på olika sätt tycks spelat en central roll i förfarfattarnas 

minnen kring sin barndom är upplevelser som på olika sätt relaterar till deras hantering 
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av ljudintryck. Samtliga författare beskriver sedan en mycket tidig ålder en känslighet 

inför att hantera olika former av ljud.  

”Några av mina dagmammor hade flera andra dagbarn samtidigt 

vilket jag inte tyckte om. När det blev mycket ljud och rörelser runt 

omkring blev jag bara trött och stressad. Jag ville ha det lugnt 

omkring mig och jag hatade när de andra barnen skrek och sprang 

omkring”82. 

”Ibland var det mycket trafikbuller från vägen nära parken när vi 

gick hem igen. Om en förbipasserande bil gav ifrån sig ett plötsligt 

starkt ljud, till exempel tutade, stannade jag och höll händerna hårt 

för öronen […] Jag hatade ballonger och brukade krypa ihop om jag 

såg någon som hade en. Jag var rädd att ballongen plötsligt skulle 

spricka och ge ifrån sig ett högt och kraftigt ljud”83. 

”Jag upplevde som barn en överkänslighet för många av de dagliga 

vanliga ljuden i hemmet, t.ex. när mamma dammsög eller 

skramlade med disken. När jag hörde ljudet av dammsugaren, 

brukade jag stänga in mig på rummet och stoppa fingrarna i 

öronen”84.  

En av författarna beskriver också att hon i tidig ålder funderade över varför hon upplevde 

sig höra bättre i vissa situationer och sämre i andra.  

”När jag var liten, undrade jag om det var möjligt att ha dålig hörsel 

enbart i vissa situationer. Jag tyckte att det var mystiskt att jag 

ibland hörde vad andra människor sade till mig och ibland inte […] 

När vi exempelvis var i stan hörde jag sällan vad mamma sade till 

mig oavsett hur högt hon pratade. Var vi däremot hemma hörde jag 

även de lägsta ljuden”85.  

Författarnas upplevelser kring förmågan att hantera olika ljudintryck beskrivs i många 

sammanhang i relation till de situationer där förmågan att sortera olika ljud innebar 

svårigheter. Förmågan att hantera ljud tycktes kunna bli en utmaning i vitt skilda 

                                                
82 Tilli, Paula (2013): På ett annat sätt: Mina erfarenheter av asperger syndrom – ett 
autismspektrumtillstånd. Tyresö: Sivart Förlag, s. 19-20  
83 Tammet, Daniel (2008): Född en blå dag. Stockholm: Natur & Kultur, s. 36 
84 Kalldin, Erica (2013): AspieKraft. Falun: Falun Förlag, s. 162 
85 Tilli, s. 105  
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sammanhang. En av författarna beskriver bland annat obehaget av ljudet från 

tandborstningen och obehaget inför hanteringen av ljudnivåerna på tåget. 

   ”Det var mycket som jag tyckte var svårt, bland annat att borsta 

tänderna. Det raspande ljudet av tandborstningen var fysiskt 

smärtsamt för mig, och när jag passerade badrummet brukade jag 

vara tvungen att hålla händerna för öronen och vänta tills ljudet 

hade upphört innan jag kunde företa mig något annat”86. 

    ”Det kom mer och mer folk på tåget för varje station och jag blev 

allt mer nervös i takt med att antalet pendlare som satt och stod runt 

omkring mig ökade. Kakofonin av olika ljud – tidningssidor som 

vändes, freestylar med hög dunkande musik och folk som hostade, 

nös och pratade högt – fick mig att må dåligt. Jag stoppade 

fingrarna i öronen. Det kändes som om huvudet skulle gå i tusen 

bitar”87. 

Det upplevda obehaget inför höga ljud och många olika ljud som blandas med varandra 

kom hos samtliga författare framför allt till uttryck inom ramen för skolan.  

”Det var svårt att prestera i skolan. För det fanns för mycket ljud i 

omgivningen och jag blev alldeles för lätt distraherad. Jag fick inte 

vara ifred varken på rasterna eller lektionerna […] Jag gick runt och 

försökte försvinna på rasterna […] Jag tittade på stenar och jag 

tittade på himmelen jag drömde mig bort med fåglarna i skyn”88.  

”Att lära sig något i klassrummet var inte lätt. Jag kunde inte 

koncentrera mig när de andra barnen pratade och när folk gick eller 

sprang i korridorerna utanför. Jag hade mycket svårt att filtrera bort 

yttre ljud och brukade alltid stoppa fingrarna i öronen för att kunna 

koncentrera mig bättre”89.  

”En sak som påverkade skolgången var val av lokal. I många fall 

hamnade jag i en stor sal med många människor där var det flera 

saker som störde mig. Dels var det många människor. När det fanns 
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mycket människor så var det jobbigt av flera orsaker. Det blev 

mycket bakgrundsljud som störde koncentrationen. Det var 

uttröttande att försöka lyssna på läraren med dessa ljud omkring 

sig”90.  

”Min känslighet för ljud blev ofta värre i skolan, där bullernivåerna 

och blandningen av många ljud ofta blev outhärdlig för mig […] Jag 

kommer ihåg andra dagen i skolan i årskurs ett […] Ballongen knöts 

i ett snöre runt fotvristen. Jag fasade för detta, för jag avskydde 

ljudet av en smällande ballong. Snabbt trampade jag sönder min 

egen ballong och satte mig sedan på en stol med fingrarna i 

öronen”91.  

En av författarna beskriver hur hon fick använda alla sina krafter för att 

kunna hantera ljudnivåerna i skolan medan en annan beskriver att för mycket 

ljud kunde få henne att tappa koncentrationen på lektionerna trots att hon var 

intresserad.  

”I hemkunskapen var det väldigt mycket att tänka på samtidigt […] 

Förutom att koncentrera mig på att göra allt rätt och lyssna på 

instruktionerna, fick jag stå ut med att hela klassen lagade mat 

samtidigt. Jag blev snurrig av alla ljud, alla intryck och all 

information vi fick. Läraren var mycket missnöjd när jag råkade 

tappa äggen på golvet och jag fick höra att jag skulle skärpa mig. 

Men jag kunde inte anstränga mig mer än vad jag redan gjorde, jag 

använde redan alla mina krafter till att hantera alla ljud och alla 

intryck”92. 

”Som barn var jag även fysiskt väldigt känslig för ljus och ljud […] 

När man är känslig för ljud, ljus och andra saker kan man lätt bli 

distraherad. Något som visade sig tidigt under min skolgång var att 

om lektionen inte var tillräckligt intressant för mig, fokuserade jag 

gärna på något annat, något intressantare. Men även om lektionen 
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var intressant så kunde ljus och ljud eller annat i min omgivning få 

mig att tappa intresset för lektionen”93.  

En av författarna beskriver också att han under en tid av sjukdom blev varse hur 

ljudnivåerna i skolan påverkade hans studieresultat negativt.  

”Jag ville lära mig saker i skolan för jag hade växt upp med bilden 

av att göra bra ifrån sig i skolan visar att man tycker om sina 

föräldrar. Så jag försökte hela tiden prestera bra på allt jag kunde. 

Men det var så svårt för mig med alla ljud i skolan. Jag var hemma 

en tid […] Då fick jag uppgifter som jag skulle lösa hemma. När jag 

kom tillbaka så trodde inte min fröken att jag hade gjort uppgifterna 

själv utan hon hade sagt att mina föräldrar hade gjort dem […] När 

jag var hemma så slapp jag ju omgivningens störande faktorer och 

jag kunde prestera optimalt, vilket skiljde sig mycket mot det jag 

kunde göra i klassrummet. När jag inte blev störd av alla ljud 

omkring mig så kunde jag ju nå helt andra höjder i läxor och 

uppgifter”94.  

En av författarna beskriver också sin uppskattning av tystnaden och upplevelsen av det 

obehag som inträffade när tystnaden avbröts abrupt. Vidare beskriver en annan författare 

hur hon föredrog att vara under vatten där hon kunde koppla bort en del av intrycken. 

”När jag blundade föreställde jag mig tystnaden som mjuk och 

silverfärgad. Jag behövde inte tänka på den, den kom bara. Om det 

hördes ett plötsligt ljud, som en knackning på dörren, gjorde det ont 

i mig, som om upplevelsen sprängdes i bitar”95.  

”Jag blev ett allt mer tystlåtet barn och tillbringade mesta tiden på 

mitt rum där jag satt för mig själv på särskilt ställe på golvet, 

försjunken i tystnad. Ibland kunde jag stoppa fingrarna i öronen för 

att komma närmare tystanden. För mig var tystnaden aldrig något 

statiskt utan en silkesmjuk, tillrande rörelse omkring mig, som 

imma”96. 
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”Jag fann en sorts fridfullhet och stillhet under vattnet som jag 

kände var skön och lugnande. Jag kände att många intryck och ljud 

försvann under vattnet […]”97.  

5.1.2 Fysisk känslighet:  
Utöver beskrivningar kring ljudkänslighet beskriver samtliga författare en stor 

medvetenhet kring förnimmelser och upplevelser som på olika sätt relaterade till deras 

upptagning av intryck genom huden. Detta kommer bland annat till uttryck genom en 

känslighet inför vardagliga göromål som att raka sig eller att ha på sig vissa kläder.  

”När jag var i tonåren avskydde jag att raka mig. Rakbladen 

skrapade mot ansiktet och ibland skar jag mig när jag kämpade för 

att hålla rakhyveln säkert med den ena handen och huvudet stilla 

med den andra”98. 

”Jag behöll alltid jackan på sedan jag kommit hem från skolan även 

om det var varmt och jag fortsatte att sitta med den på medan jag 

såg alla programmen och ibland ännu längre. Jag tyckte jackan var 

som ett extra skyddande lager för huden mot omgivningen, ungefär 

som en riddares rustning”99. 

”Jag hade väldigt svårt för alla dessa tvättrådslappar och lappar som 

talade om storleken på kläderna. De gav mig en stickande känsla 

och behövde avlägsnas omedelbart efter inköp […] Jag kunde heller 

inte ha vissa stickade tröjor, eller t.ex. mina finaste strumpbyxor 

med glitter på […] Inte ens när mamma satte på andra strumpbyxor 

under hjälpte det, jag kunde klia mig blodig. Sömmarna på kläderna 

kunde också vålla stor irritation och obehagskänslor hos mig […] 

Jag kunde heller inte ha pyjamas, eftersom jag helt enkelt inte 

klarade av att det blev veck och knöligt, och att den ändrade läge 

under natten. Det var samma sak med mina lakan. De måste vara 

sträckta utan minsta veck för att jag skulle kunna sova”100. 
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Vidare beskriver vissa författare en stor känslighet och obehagskänslor som uppstod vid 

ovälkommen fysisk beröring som inte skedde på deras villkor. Det handlade både om 

fysisk beröring av familjemedlemmar och kompisar.  

”Mammas sambo skulle skoja med mig en gång och höll fast mig 

bakifrån. Han skämtade naturligtvis, men höll kvar mig vad jag 

tyckte var lite för länge. Jag försökte slingra mig ur greppet, men 

lyckades inte utan fick panik. Det slutade med att han fick ett hårt 

knä mellan benen så jag kunde komma loss”101.  

”Jag kommer ihåg en händelse som gjort ett starkt intryck på mig. 

Vi lekte pirater på baksidan av förskolan i ett skepp av trä […] 

Denna speciella gång tog kompisen mig till fånga. Jag 

protesterade. Hon förklarade något i stil med att jag hade gått med 

på leken och då fick jag tåla detta. Jag har alltid tyckt att det varit 

obehagligt när någon håller fast mig. Oavsett om det rör sig om en 

kram som tar lite för lång tid eller ren fasthållning. Jag får panik, 

och det var det som skedde nu. Jag höjde rösten så pass att jag 

skrek och klagade på orättvisorna och försökte samtidigt ta mig ur 

greppet. Då satte kompisen handen för min mun för att tysta mig. 

Det kändes som om jag skulle dö och jag bet henne i ren 

desperation”102.  

”Vid ett tillfälle stod jag på en pall i klassrummet för att plocka 

ner en bok från en hög hylla. En klasskompis undrade då hur 

kittlig jag var. Jag blev stel och fasade för att klasskompisen skulle 

kittla mig. Jag avskyr att bli kittlad överhuvudtaget, och det här 

fick mig helt ur fattningen så jag blev gravallvarlig. Menade 

kompisen verkligen allvar? Jag kunde för några sekunder känna 

panik och en känsla av att vilja fly kom snabbt över mig. Var det 

ett skämt eller inte? […] Jag svarade min klasskompis allvarligt att 

han inte skulle försöka att kittla mig, för då var det risk för hanns 

eget liv […] Jag vet inte hur jag skulle ha reagerat om han hade 

                                                
101 Kalldin, s. 167  
102 (Ibid.) s. 54  



  
 

31 

kittlat mig, men det var ren skräck att bara ha vetskapen om att det 

kunde ske”103.  

En av författarna beskriver också att det kändes som att han skulle explodera vid fysisk 

kontakt utan förvarning.   

”Jag gillade inte riktigt kroppskontakt. Att ta i någon annan eller 

att krama någon kom inte naturligt för mig. När någon rörde vid 

mig utan förvarning kändes det som om jag skulle explodera”104.  

Utöver denna känslighet beskriver samtliga författare också minnen och upplevelser av 

fascination och välbehag inför att ta in världen med hjälp av känseln.  

”Ett annat minne från de första månaderna på dagis är hur 

olikheterna i golvets struktur kändes – en del partier hade lösa 

mattor medan andra hade heltäckningsmattor. Jag kommer ihåg hur 

jag gick sakta med nedböjt huvud och tittade på mina fötter medan 

jag trampade runt på golvets olika delar och upplevde skillnaderna i 

hur det kändes under fotsulorna. Känslan var underbar”105.  

”Det fanns alltid plastöverdragna mattor vid slutet av rutschkanan 

och under gungorna ifall något av barnen skulle ramla. Jag älskade 

att gå barfota på dessa mattor. När det var varmt ute klibbade mina 

svettiga fötter fast vid mattorna och då brukade jag lyfta foten och 

sätta ner den igen för att gång på gång framkalla den klibbande 

känslan mot fotsulorna”106.  

Samtliga författare beskriver även hur de utvecklade intressen för olika föremål genom 

att under långa tider interagera med någonting genom att känna på det.  

”En av de saker som var mest frustrerande för mina föräldrar var 

min fixering vid att samla olika saker, som de glänsande, bruna 

kastanjer som på höstarna föll i stora mängder […] Jag skyfflade 

upp var kastanj för sig från marken med fingrarna och kände dess 

mjuka, runda form när jag pressade in den mot handflatan. Jag 
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upplevde en inre frid när jag kände den bruna lilla kroppen pressas 

mot handflatan”107. 

”Ett mycket tidigt specialintresse var stenar. Jag tittade alltid efter 

stenar som fångade mitt intresse […] Vad som intresserade mig 

med stenar var inte de olika namnen utan mer känslan av stenarna. 

Jag gillade hur de kändes mot huden och hur de såg ut. För de var 

olika. Jag plockade upp stenar som såg spännande ut och sedan 

undersökte jag dem. Jag kände på dem och blötte ner dem för att få 

fram färgerna. Jag kunde hålla på med mina stenar i flera timmar 

och jag kände mig lugn och tillfreds”108.  

”Träd hade fascinerat mig så lång tillbaka som jag kunde minnas. 

Jag njöt av att gnugga handflatorna mot den skrovliga, fårade 

barken och att pressa in fingertopparna i dess rännor. Jag kunde stå 

stilla bredvid träden under många timmar och låta känslan av 

trädens bark fylla mig med sinnesro”109.  

”En av mina favoritsysselsättningar var att sätta ett mynt i spinn och 

betrakta det medan det snurrade runt, runt på golvet. Jag brukade 

göra det om och om igen och verkade aldrig tröttna. Jag älskade 

känslan av myntets platta och runda form mot mina händer”110.  

En av författarna beskriver hur hon brukade stryka över håret på sin leksakshäst för att 

lugna ner sig efter en stressig dag i skolan. En annan beskriver hur hennes kärlek för 

vissa föremål skapade känslor av trygghet och att dessa föremål inte var lika krävande 

som relationen till andra människor.   

”På lågstadiet hade jag en favoritleksak och det var min gula My 

Little Pony […] Egentligen var jag inte intresserad av själva 

ponnyn. Det som intresserade mig var ponnyns mjuka hår och 

känslan jag fick när jag rörde vid dess hår och svans med fingrarna. 

Jag tyckte om att stryka håret fram och tillbaka, då fick jag en 

behaglig känsla i hela kroppen. Ibland snurrade jag håret runt 

fingrarna, sedan släppte jag håret, sedan snurrade jag håret igen och 
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så vidare. Så kunde jag hålla på i flera timmar, då blev jag lugn. När 

jag hade haft en extra stressig dag i skolan, kopplade jag av genom 

att leka med ponnyns hår”111.   

”Som liten samlade jag på fågelfigurer, och hade en hylla full med 

olika porslinsfåglar. När jag sedan började intressera mig för 

universum, började jag samla på bilder av olika objekt i rymden 

[…] Mina känslomässiga bindningar till mina föremål begränsade 

den sociala samvaron ännu mer. Kärleken till mina saker, att titta på 

dem och röra vid dem blev en stor trygghet, eftersom de inte krävde 

större känslomässigt engagemang på det sätt som andra människor 

gjorde”112.  

5.1.3 Känslighet inför smaker:  
Två av författarna beskriver också minnen som relaterar till hanteringen av smaker. De 

beskriver bland annat obehaget inför att äta vissa saker.  

”En gång hade hon [dagmamman] lagat kåldolmar. Både 

konsistensen, lukten och smaken fick mig att rysa av obehag i hela 

kroppen. Jag kväljdes och fick svälja flera gånger så att jag inte 

skulle kräkas. Efter att jag hade ätit klart, tog det tid innan 

obehagskänslan från kroppen och mådde bra igen”113. 

”Viss mat hade konsistens som jag inte klarade av att äta. Men jag 

var tvungen att äta den trots att jag höll på att spy när jag försökte. 

För mattanterna hade koll på om man slängde mat. Vissa dagar satt 

jag nästan hela matrasten och försökte äta upp maten”114. 

Vidare beskriver en av författarna det välbehag han kunde uppleva med hjälp av smaken 

samt att han kunde ta in världen genom att smaka på olika saker.  

”Jag var också förtjust i att smaka på olika saker. De smakade olika 

och det var intressant. Jag upptäckte att jag var förtjust i vissa 

smaker. Som syrliga saker. Jag tog in världen med hjälp av 

smakerna”115.  
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5.1.4 Avslutande reflektion:  
Perception avser, som tidigare nämnts, människans upptagning av omvärlden i 

medvetandet genom sinnesintrycken. Att samtliga författare beskriver flera minnen och 

upplevelser som på olika sätt handlar om sinnesintryck behöver inte vara något 

utmärkande för dem som grupp. Det finns emellertid inslag i vissa upplevelser som talar 

för att samtliga författare tycks ha haft en något annorlunda eller en ovanligt stark 

perception. Detta kommer framförallt till uttryck i författarnas minnen kring 

hanteringen av ljud och upptagningen av omvärlden genom huden.  

Det skulle rimligtvis kunna hävdas att de flesta människor i vissa situationer kan ha 

svårt för att hantera höga ljud eller att sortera ut ljud i sorl. För författarna tycks 

ljudkänsligheten emellertid ha haft en stor inverkan på dem och troligtvis en större 

inverkan än hos många andra människor. En av författarna beskriver att höga ljudnivåer 

fick honom att må fysiskt dåligt och att det gjorde ont i honom när någon bröt 

tystnaden. En annan beskriver höga ljudnivåer som outhärdliga och att vetskapen om att 

det skulle låta högt fick henne att känna fasa. En tredje författare beskriver att hon fick 

använda alla sina krafter till att hantera ljudnivåerna i skolan och därmed var oförmögen 

att fokusera på undervisningen. De starka känslor som författarna beskriver i relation till 

sin hantering och sortering av olika ljud indikerar att deras känslighet inför ljud skulle 

kunna beskrivas som något utöver det vanliga.  

Vidare framgår det av sammanställningen och analysen att författarna upplevde obehag 

inför olika former av fysisk beröring som inte inträffade på deras villkor. Detta bör i 

grunden betraktas som något allmänmänskligt. Det som skulle kunna beskrivas som mer 

anmärkningsvärt är emellertid hur starka upplevelserna av obehaget var och inom vilka 

situationer de inträffade. Ovälkommen fysisk beröring från andra människor kunde ta 

sig uttryck i mycket starka känslor av panik och ångest även i situationer som för en 

utomstående skulle kunna uppfattas som trygga och kärleksfulla, det vill säga i leken 

med kamrater eller familjemedlemmar. Analysen visar också på att upplevelserna av att 

interagera med omvärlden genom huden och känseln kunde vara lika behagliga och 

njutningsfulla som hemska, när interaktionen skedde på författarnas villkor. Denna 

interaktion handlade alltid om fysisk interaktion med materiella ting och inte andra 

människor. I sina beskrivningar används uttryck som inre frid, lugn, tillfreds, trygghet 

och sinnesro. Dessa starka känslor av välbehag förknippas inte med situationer där 

författarna kramade sina föräldrar eller fick sova i sina föräldrars säng och så vidare. De 
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förknippas istället med situationer där författarna kunde känna på och interagera med 

sina leksaker, kastanjer eller stenar.  

5.2 Egentid:  
Samtliga författare beskriver också sina upplevelser av att vara för sig själva. Dessa 

upplevelser är inte kantade av negativa känslor. Författarnas minnen som centreras kring 

ensamheten som de upplevde när de var för sig själva är främst förknippade med känslor 

av lugn, välbehag och trygghet.  

5.2.1 Tidiga barndomsår:  
Under de tidigaste barndomsåren beskriver samtliga författare sina minnen och 

upplevelser av att vara för sig själva som något positivt och tryggt.  

”Dagiset var mitt första möte med världen utanför hemmet och 

mina minnen därifrån är få med starka, som smala skärvor av ljus 

som tränger genom tidens dimma. Det fanns en sandlåda där jag 

tillbringade långa stunder av dagen med att peta i och plocka med 

sanden, fascinerad av de enstaka sandkornen. Längre fram blev 

jag fängslad av timglasen (det fanns flera stycken i olika storlekar) 

och jag minns hur jag satt och tittade på sandkornens tillrande 

flöde om och om igen, totalt omedveten om barnen som lekte runt 

omkring mig”116.  

”Tempot på landet var lugnt och allt detta gjorde att mina första 7 

år var fridfulla, rent av idylliska sedan började jag förskolan. Jag 

var nästan yngst för jag var född så sent på året, men jag hade 

intelligensen till att hänga med ändå. Men jag gillade mest att leka 

för mig själv, men eftersom det fanns en hel del nya saker att leka 

med så var jag nöjd”117.  

”Mitt rum var min helgedom, mitt alldeles egna område där jag 

fick vara ensam. Där kände jag mig lyckligast och mest 

tillfreds”118. 

                                                
116 Tammet, s. 28  
117 Nilsson, s. 209		
118 Tammet, s. 38 



  
 

36 

Vidare beskriver författarna att de under de tidigare barndomsåren inte berördes särskilt 

mycket eller for illa av andra människors uppfattning om att de trivdes bäst i sitt egna 

sällskap.  

”Jag kände mig aldrig osäker eller generad för att jag inte kände 

ett behov av att leka med de andra barnen; de tillhörde helt enkelt 

inte min värld”119. 

”Jag kände helt enkelt inte samma behov av att vara en del av 

gruppen även om jag naturligtvis kunde tycka att det var tråkigt att 

de inte tyckte om mig”120.  

”Vad kan de andra barnen ha tänkt om mig? Jag vet inte, för jag 

har inga minnen av dem alls. För mig var de bakgrunden för 

visuella och taktila upplevelser. Lek som en gemensam aktivitet 

hade jag nämligen ingen känsla för alls”121.  

”Jag föredrog ofta att sysselsätta mig själv med mina egna 

intressen istället för att leka med andra barn. […] Jag satt oftast 

ensam och ägnade mig åt det jag tyckte var intressant. Det ska 

påpekas att detta i förskolan inte ansågs som ett problem, varken 

av mig eller de vuxna som bara tyckte att jag var lite ensam av 

mig och att det nog skulle växa bort”122.  

Vidare beskriver samtliga författare att de under sina tidiga barndomsår varken led av 

ensamheten eller längtade efter ett socialt umgänge i någon större utsträckning.  

”Eftersom jag inte saknade umgänget med andra så hade jag det 

lugnt och fridfullt på landet”123.  

”Jag kan inte minnas att jag kände mig ensam på dagiset, troligen 

därför jag var så upptagen av mina böcker, pärlor och cirklar. Jag 

tror att känslan av att jag var annorlunda än de andra barnen kom 

smygandes långsamt, men av någon anledning bekymrade den 
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mig inte. Jag längtade ännu inte efter att få vänner; jag var nöjd 

med att leka ensam”124. 

”Jag valde att vara för mig själv. Hela skolgången var jag utan 

kompisar, men det ska också sägas att jag inte led speciellt mycket 

av det”125.  

En av författarna beskriver sina kompisrelationer som ytliga och sporadiska 

samt att hon inte började längta efter ett socialt umgänge även när hennes 

ensamhet blev mer påtaglig.  

”Jag hade inget behov av kompisar och när en kompisrelation tog 

slut valde jag att vara ensam istället. Nyfikenheten eller intresset 

för det sociala fanns helt enkelt inte. Kompisrelationerna var 

sporadiska och ofta hade jag bara ytliga relationer […] Jag var helt 

enkelt inte intresserad av att umgås med människor under 

skolgången. Men jag led aldrig av ensamheten, snarare tvärt 

om”126. 

”Min ensamhet blev mer tydlig när jag började lågstadiet 

(årskurs1-3). Då började de andra barnen vilja vara som alla andra, 

medan jag fortfarande saknade behovet och intresset för andra 

människor”127.  

En av författarna beskriver också att hon vid vissa tillfällen lekte med andra barn även 

om hon hade svårt för att veta hur man skulle leka med andra samt att hon ofta längtade 

efter att bli lämnad i fred och att få leka för sig själv.  

”Vi campade flera sommarlov […] På en del campingar hade jag 

kortvariga kompisrelationer men jag lekte oftast och mycket hellre 

för mig själv […] I början när vi campade tillsammans med 

släkten, försökte jag leka med min yngre syster och hennes 

kusiner i samma ålder. Men jag hade svårt för att veta hur man 

skulle leka med andra. Jag ville hellre leka för mig själv […] Då 
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hittade jag på egna lekar vilket var underbart. Jag kunde vara borta 

i timmar […]”128.  

”I förskolan fick jag min första ’kompis’ […] Vi lekte på 

förskolan och umgicks även på fritiden. Men det var alltid hon 

som föreslog att vi skulle leka eller göra saker, och jag bara 

hängde på […] Jag var inte helt avskärmad från omgivningen, 

men jag tog aldrig någon spontan kontakt med andra. Jag kunde ta 

emot andras kontaktförsök utan att dra mig undan eller göra 

motstånd. Jag var lättledd och gjorde som jag blev tillsagd. Jag 

kunde vara med i andras lekar, förutsatt att jag blev tillsagd om 

vad jag skulle göra […] Till exempel talade min kompis alltid om 

för mig vad jag skulle ha för roll i leken. När leken var slut kunde 

jag äntligen dra mig undan och vara för mig själv tills dess att 

någon försökte dra med mig på någon aktivitet igen”129. 

”På förskolan var det alltid kompisen som styrde, och var hon inte 

där så var jag ensam. Det ska understrykas att jag aldrig led av 

denna ensamhet, utan tyckte att den var skön och befriande”130. 

5.2.2 Passivt deltagande:  
Författarna beskriver även att de inte alltid kände sig utanför för gemenskapen när de 

stod vid sidan om och betraktade andra barn som lekte. Tvärtom beskriver författarna att 

de kunde uppleva en trygghet i att studera andra barn och därmed interagera med dem på 

sina egna villkor.  

”Jag började också lära mig att umgås med andra barn genom att 

från sovrumsfönstret tyst iaktta mina syskon när de lekte med 

varandra och sina vänner. Det kändes lugnt och tryggt att iaktta 

dem på behörigt avstånd”131. 

”Jag fick inte vara med de äldre ungarna, så jag satte mig och 

tittade på när de lekte. Att jag var nöjd och tillfreds med att bara 

titta på de andra barnen beskriver en del om mig som barn”132.  
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”Jag hatade att […] delta i grupplekar […] Jag hade gärna stått 

utanför och tittat på när mina klasskamrater lekte. Jag älskade 

nämligen att se på när de lekte och hade roligt. Då blev det en 

trevlig atmosfär i luften och deras skratt smittade av sig på mig. 

Tyvärr fick jag aldrig titta utan tvingades alltid vara med”133. 

”Det bästa jag visste var att titta på mina klasskamrater när de 

lekte och spelade bollspel. Jag njöt av att se dem skratta och ha 

roligt […] Jag såg alltid fram emot rasterna för det betydde att 

mina klasskamrater skulle börja spela igen och jag skulle få 

titta”134. 

En av författarna beskriver också det stora obehag hon upplevde när hon blev störd i sitt 

alternativa deltagande i leken och tvingades delta i leken med de andra barnen på sin 

lärares villkor.  

”Men en dag sade min lärare att hon ville prata med mig. Hon 

hade lagt märke till att jag alltid tittade på vad mina klasskamrater 

gjorde och nu ville hon att jag skulle börja spela med dem […] Jag 

fick kalla kårar i hela kroppen. Jag ville absolut inte vara med på 

bollspel på rasterna! […] Var inte rasterna denna enda tiden man 

skulle få slappna av? Läraren talade om för mig att det inte var 

meningen att man skulle få stå ensam på rasterna och att jag skulle 

tycka att det var roligt att spela. Jag kände mig förvirrad. Hur 

skulle jag kunna tycka att det var roligt i och med att jag hatade 

bollspel? Men eftersom hon sade att jag skulle gilla det, måste det 

vara så. Hon kanske kunde tolka mina känslor bättre än vad jag 

själv kunde om hon visste att jag tyckte om bollspel? […] Redan 

samma dag började jag spela med mina klasskamrater och läraren 

såg nöjd ut. Efter några veckor frågade hon mig, ’Visst var det inte 

så farligt, Paula?’ Varpå jag svarade att hon hade rätt. Farligt 

betydde för mig att man skulle dö och jag levde ju fortfarande, så 

varför skulle det vara farligt? Däremot talade jag inte om att jag 
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fortfarande kände inom mig att jag hatade bollspelet och längtade 

tillbaka till gamla tider när jag hade stått utanför och tittat”135.  

Vidare beskriver en av de andra författarna att hon fick hitta på en strategi för att 

undslippa att behöva delta i gemenskapen på villkor hon inte trivdes med. 

”Något som är viktigt då barn växer upp är den fria leken […] I 

den fria leken tränar och utvecklar barnet många färdigheter, och 

en av dem är socialt samspel […] En förutsättning för detta är att 

barnet leker tillsammans med andra, det gjorde inte jag. Inte heller 

kunde de vuxna tvinga mig i skolan att vara med de andra 

eftersom jag inte var intresserad av jämnåriga […] Resultatet blev 

att jag med flit valde att förlora, så att jag åkte ut eller ”skadade” 

mig så att jag slapp delta och kunde sitta och titta på. Jag kommer 

ihåg en klassresa till Dalarna. Jag gick för mig själv och var inte 

intresserad av vad de andra höll på med. När lärarna sedan ville att 

vi skulle leka och göra aktiviteter tillsammans såg jag direkt till att 

’skada’ mig, för att slippa deltaga”136.  

5.2.3 Avslutande reflektion:  
Samtliga författare beskriver att de under sina tidigaste barndomsår föredrog att leka för 

sig själva och att de egentligen inte hade något naturligt intresse för att leka med andra 

barn. Dessa känslor kvarstod även efter att de provat på att leka med andra barn och kan 

därmed inte bara betraktas som ett resultat av att de inte hade provat att leka med andra. 

En intressant aspekt är också att en del av författarna inte nödvändigtvis upplevde sig 

stå utanför gemenskapen med andra barn trots att de inte var med i leken. Författarnas 

skildringar visar i vissa hänseenden på att de istället hade en alternativ uppfattning om 

vad det kan innebära att ingå i en gemenskap. En av författarna skriver att han upplevde 

en trygghet av att betrakta andra barn på behörigt avstånd medan en annan beskriver att 

hon njöt av att stå och titta på när de andra barnen skrattade och hade roligt. I andra 

skildringar synliggörs också vilka krockar som kan uppstå när en oförstående omvärld, 

troligtvis i all välmening, söker få alla barn att delta i gemenskapen på vissa givna 

villkor utan hänsyn till barns olikheter.  
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5.3 Utanförskap:  
Samtliga författare beskriver också upplevelser av utanförskap. Dessa upplevelser 

skiljer sig från upplevelserna kring egentiden som beskrivits i föregående stycke. 

Upplevelserna av utanförskap är istället kantade av negativa minnen och känslor. Tre av 

de fyra av författarna beskriver hur de blev utsatta för både fysisk och verbal mobbning 

under sin skolgång.  

”Mobbningen med slag och allt det psykiska mobbandet, orden 

som förföljde mig fortsatte till slutet av sjätte klass. Då hade jag 

dessutom blivit svårt mobbad av min lärare i tre år […] I slutet av 

femte klass och i sjätte klassen klarade inte min kropp av 

påfrestningen längre. Jag fick krampanfall och man trodde att jag 

fått en liten hjärnblödning. Men av vad jag förstått nu så sade min 

hjärna stopp och alla mina rädslor och ångest fick ett fysiskt 

attribut när det var som värst […] I sjunde klass till nian så slutade 

den fysiska mobbningen nästan helt. Men kvar var utanförskapet 

och orden som förföljde mig”137.  

”Mobbningen jag utsattes för i skolan var ibland väldigt grov. 

Från flickornas sida handlade det för det mesta om verbal sådan. 

Vissa brukade säga att jag var så äcklig och ful att jag borde gå 

hem och ta livet av mig så att de skulle få slippa mig […] Pojkarna 

brukade däremot sno mina ytterkläder, gömma min skolväska, låsa 

in mig på toaletten, stå i min väg så att jag inte kunde gå och 

spotta och sparka på mig […]”138. 

”Jag upplevde att jag inte passade in med de andra. De enda 

gångerna de umgicks med mig så var det för att lura mig, reta mig 

eller slå mig”139.  

Vidare beskriver en författare att mobbningen förstärkte hans känsla av att inte 

höra till medan en annan beskriver hur mobbningen normaliserades för henne. 

”Mobbningen var ibland ett problem, eftersom jag var annorlunda 

och en enstöring. En del barn brukade hitta på öknamn eller reta 
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mig för att jag inte hade några vänner. Som tur var brukade de 

alltid bli uttråkade och gå sin väg när jag inte ville slåss med dem. 

Upplevelser av det slaget förstärkte känslan av att jag var en 

särling och inte hörde till”140. 

”[…] När jag exempelvis började i en ny skola i femman, hade jag 

redan lärt mig sedan tidigare att jag inte var lika mycket värd som 

alla andra. Därför försvarade jag mig inte när mina nya 

klasskamrater var taskiga mot mig”141. 

För mig var mobbning något helt normalt och jag visste inte ens 

hur det skulle kännas att inte vara mobbad […] Det var ju jag som 

var annorlunda så självklart var det okej att mobba mig. Trodde 

jag”142. 

Två av författarna beskriver minnet av skolstarten som en svår omställning 

och skoltiden som en hemsk tid.  

”För mig var det [att börja skolan] en väldigt stor omställning. Jag 

hade bott på landet med väldigt lugn och frid. I skolan var det inte 

alls lugnt och fridsamt. Jag lärde mig ganska snart att det var svårt 

med kontakten med andra, inte bara att de började slå mig och reta 

mig efter bara några veckor, utan att de lurade mig, fuskade och 

ljög […]”143.  

”När skolan äntligen började blev det inte alls som jag hade tänkt 

mig. Någonting gick väldigt fel. Skoltiden var den värsta perioden 

i mitt liv och jag ryser fortfarande vid minnet av den hemska 

tiden. Ju äldre jag blev, desto sämre mådde jag”144.  

”Skolan var en hemsk tid för mig. Jag mådde inte bra och mina 

depressioner började redan i första eller andra året i skolan. Men 

det visste jag inte om då. Det syntes inte på mig att jag var 

deprimerad. Jag blev van vid att må dåligt i skolan. Att bli illa 

behandlad i klassrummet och misshandlad på rasterna. Mitt 
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självförtroende blev misshandlat under mellanstadiet och min 

självbild var dålig”145.  

En av författarna beskriver att känslan av att vara i vägen överallt var värre än 

mobbningen och utanförskapet.  

”En gång när vi hade gympa skulle vi bilda två lag. Då uppstod 

det också problem, ingen ville ha med mig i sitt lag. Snart började 

de två lagen bråka med varandra […] Jag fick först springa mellan 

de två lagen men eftersom jag inte var välkommen i något av dem 

ställde jag mig utanför och tittade på när mina klasskamrater 

spelade […] Jag kände mig nöjd! Nu fick jag för en gång skull 

titta på, det var ju min favoritsyssla. Däremot kändes det inte bra 

att mina klasskamrater hade varit tvungna att bråka med varandra 

på grund av mig. Jag kände mig i vägen. Vore det inte bäst om jag 

hade varit död? […] Känslan att vara i vägen överallt och störa 

andra med bara min närvaro var mycket värre än mobbningen och 

utanförskapen”146.  

En av författarna beskriver att han brukade skapa låtsasvänner för att kompensera för 

sin ensamhet samt att hans upplevda annorlundahet fick honom att undra om han var 

född på fel planet.  

”Jag gillade att tillbringa rasterna under skolgårdens träd för där 

kunde jag traska fram och tillbaka försjunken i mina tankar, utan 

att behöva oroa mig för att bli knuffad eller omkullslagen […] Det 

var minsann ingen brist på tillfällen när jag skulle vilja gå upp i 

rök. Jag verkade ju inte passa in någonstans, det var som om jag 

var född på fel planet. Att aldrig känna sig helt trygg och väl till 

mods, att alltid vara annorlunda och liksom vid sidan av, var en 

tung känsla att bära”147. 

”Jag blev successivt mer och mer medveten om min ensamhet och 

började längta efter en vän […] Jag kunde ligga vaken i sängen 

timmar i sträck på kvällen och stirra upp i taket och fantisera om 

hur det skulle kunna vara att ha en vän. Jag kände mig säker på att 
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det på något sätt skulle göra mig mindre avvikande. Kanske, 

tänkte jag, skulle de andra barnen då inte tycka att jag var så 

konstig […] Jag var tvungen att vänja mig vid den känsla av 

ensamhet som jag alltid upplevde på skolgården. Några av 

pojkarna på skolgården brukade komma fram till mig och retas 

genom att härma mitt handklappande och ge mig öknamn. Jag 

gillade inte när de kom väldigt nära inpå mig och jag kunde känna 

deras andedräkt mot huden. Då brukade jag sätta mig ner på den 

hårda betongen, sätta händerna för öronen och vänta på att de 

skulle gå sin väg […] Den intensiva känslan av att vara ensam var 

mycket djup och smärtsam. Jag skapade mig egna låtsasvänner 

som kunde följa med på promenaderna bland träden på skolgården 

som en kompensation för de vänner som saknades”148.  

Vidare beskriver en av författarna att hon vid ett tillfälle sökte använda sig av de andras 

mobbning mot henne som en täckmantel för att dölja sitt utanförskap.  

”Jag var orolig för att någon rastvakt skulle upptäcka att jag alltid 

var ensam […] Det skulle se konstigt ut om man alltid var ensam 

och de kanske skulle börja undra. Jag hade vid den här åldern 

börjat att bli mycket medveten om att andra människor kunde se 

en som udda om man avvek det minsta lilla. Och jag ville absolut 

inte att lärarna skulle upptäcka att jag inte var som alla andra […] 

Därför blev jag glad när några äldre killar i skolan började mobba 

mig lite smått. Dessa killar började ofta stå i en ring runt mig på 

rasterna och jag hoppades verkligen att rastvakterna skulle tro att 

mobbarna var mina kompisar […] Tyvärr råkade en av 

rastvakterna upptäcka att dessa killar mobbade mig och skällde ut 

killarna och tvingade dem att be mig om ursäkt, vilket de också 

gjorde […] Jag visste att hon försökte att vara snäll men jag var 

inte ett dugg tacksam. Inom mig hoppades jag att killarna inte 

skulle hålla sitt löfte utan fortsätta mobbningen. Tyvärr fick jag 

                                                
148 Tammet, s. 89-90  



  
 

45 

önska förgäves […] Nu var jag återigen ensam på rasterna och 

skämdes för det”149.   

Vidare beskriver två av författarna att deras önskan och behov av att få vara ifred ibland 

gav upphov till känslor av utanförskap och annorlundahet när det gick upp för dem att 

detta behov inte var lika starkt hos andra barn och ungdomar i deras omgivning.  

”Jag ljög för mina klasskamrater och sade att jag hade haft tråkigt 

i helgen om jag hade varit helt ensam hemma trots att jag 

egentligen tyckte att det var skönt att vara ensam. Då kunde de 

kanske relatera till mig bättre, för vilken tonåring ville vara ensam 

av fri vilja?”150.  

”Egentligen trivdes jag bäst ensam men jag ville vara normal och 

normala tonåringar hade ju kompisar. Jag förstod inte alls varför 

alla sade att det var viktigt att ha kompisar och att ingen människa 

mådde bra av att vara ensam. Det kanske var farligt att vara 

ensam”151.  

”Varför tog det så här mycket energi för att vara andra till lags? 

Krävdes det verkligen att jag skulle behöva förändra mig själv helt 

för att bli omtyckt av andra? Undertryckte alla andra människor 

sitt behov av att vara själva och avskärma sig från omvärlden 

eftersom de var sociala varenda rast? För det skulle vara konstigt 

om mina klasskamrater skulle sakna ensamhetsbehovet. Det sades 

ju att alla människor hade behov av att vara ensamma ibland, så 

det var självklart för mig att mina klasskamrater innerst inne 

kände på samma sätt som jag men att de orkade anstränga sig till 

skillnad från mig. Jag kanske var så självisk som hade lyssnat på 

mitt eget behov och avskärmat mig själv på rasterna istället för att 

umgås med dem”152. 

Vidare beskriver en av författarna att känslan av utanförskap inte upphörde när 

mobbningen slutade och hon lärt känna några kompisar. Upplevelsen av utanförskap 

och annorlundaskap förstärktes istället ytterligare.  
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”Jag kände mig som en mycket jobbig och otacksam tonåring. I 

och med att mobbningen hade slutat helt och jag hade fått några 

vänner kände jag att jag borde varit glad och tacksam att jag 

äntligen hade det bra, men det var jag inte. Istället kände jag mig 

mer utanför än någonsin […] Nu visste jag med säkerhet att jag 

inte hade någonting gemensamt med andra människor i den här 

världen. Ett tag undrade jag om jag kanske var en utomjording 

som råkat bli född på fel planet. Vad jag önskade att jag hade vetat 

vad mitt annorlundaskap berodde på. Jag försökte hitta olika 

förklaringar i allt jag såg. Var det kanske för att jag hade varit 

enda barnet fram till åtta års ålder och att mamma aldrig hade satt 

mig på dagis? […] Eller var mitt annorlundaskap bara min 

inbillning?”153.  

Vidare beskriver också en av de andra författarna en form av utanförskap och en känsla 

av att inte höra till trots att hon lärt sig de umgängesregler som vanligtvis tillämpas i 

många sociala sammanhang.  

”Jag var tvungen att hitta på strategier för att klara av sociala 

kontakter och slippa utanförskapet […] Jag fick lära mig kallprata, 

fråga hur helgen varit o.s.v. […] En del i detta var att jag inte 

kunde förstå poängen med en del outtalade sociala samspelsregler, 

t.ex. att fråga något, fast man inte är intresserad av att verkligen 

veta. För mig blev detta inget äkta samspel mellan människor, och 

då förstod jag inte varför man frågade, eller logiken i det […] För 

mig kändes det som en lögn. Situationen blev falsk och jobbig, 

och då kände jag att det var bättre att vara äkta och inte säga något 

alls […] Detta sociala samspel som för andra var naturligt, var för 

mig med min diagnos något som måste läras in. Man måste öva på 

det sociala samspelet om och om igen. Men det var svårt att öva 

när man som jag inte hade nyfikenheten och intresset för det 

sociala, och inte hade någon social umgängeskrets. Något som var 

svårt när jag försökte ta mig ut och vara social, var att folk tyckte 

det var underligt att man var ensam ute på t.ex. resturang eller bio. 
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Jag kunde känna att människor stirrade på mig och det gjorde det 

inte bättre”154.  

5.3.1 Avslutande reflektion: 
Samtliga författare beskriver upplevelser av olika former av utanförskap under 

sin barn- och ungdomstid. I många av citaten beskriver författarna sitt egen 

annorlundahet som orsaken till utanförskapen. Känslor av utanförskap uppstod 

av flera olika anledningar, bland annat genom fysisk och verbal mobbning. 

Samtidigt beskriver några av författarna att känslor av utanförskap kvarstod 

efter att mobbningen upphörde eller när de lärt sig sociala umgängesregler. En 

av författarna beskriver också att känslan av utanförskap förstärktes när hon 

träffat kompisar och på så sätt fick det än mer klart för sig att hon var inte var 

som alla andra. Utanförskapskänslor uppstod därmed i viss utsträckning också 

mot bakgrund av författarnas oförståelse inför sig själva, andra människor och 

social interaktion. Denna oförståelse kommer att avhandlas inom ramen för 

resultatets nästa övergripande term.  

5.4 Oförståelse:  
Samtliga författare beskriver en rad minnen och upplevelser som på olika sätt tycks vara 

kantade av en oförståelse både inför det egna jaget och omgivningen på olika sätt. Det 

handlar både om en oförståelse inför sig själva och sitt sätt att fungera i en egenupplevd 

och av andra påtalad annorlundahet samt en oförståelse inför andra människor och den 

sociala interaktionen med dessa.  

5.4.1 Egenupplevd annorlundahet:  
Samtliga författare beskriver att de i redan mycket tidig ålder upplevde sig själva som 

annorlunda på något sätt, vilket kan ses som ett uttryck för en oförståelse inför det egna 

jaget.  

”Jag minns hur jag står ensam i skuggan under träden längs 

skolgårdens sidor och från åskådarplats betraktar de andra barnen 

som stojande springer omkring och leker. Jag är 10 år och vet att 

jag är olik dem på ett sätt som jag inte kan förklara eller förstå”155. 

”Det var i sexårsverksamheten jag började reflektera över mitt 

annorlundaskap. Jag var helt säker på att jag avvek från andra barn 
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på något sätt men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var 

som gjorde mig annorlunda. Jag började fundera på allvar över 

varför de andra barnen verkade tycka om att rita och pyssla medan 

jag hatade det […] Men jag tyckte inte om att vara annorlunda”156. 

”Jag har sedan jag upptäckte att jag var annorlunda i lågstadiet, 

studerat människor. Först med avsikten att jag skulle lära mig att 

smälta in bättre och inte märkas och bli mobbad av andra”157.  

Vidare beskriver en av författarna att hon upplevde sig annorlunda både inom 

sin familj och i relation till andra barn, vilket fick henne att fundera på om hon 

var född i fel århundrade. 

”Jag var inte som alla andra. Jag var annorlunda och under min 

uppväxt funderade jag ofta på varför. Kanske var jag en vampyr? 

[…] Jag blev mer och mer säker på att jag var annorlunda ju äldre 

jag blev […] Ibland kunde jag känna att jag var född i fel 

århundrade. Kanske hade jag fungerat bättre om jag levt förr, på 

1800-talet, då allt var enklare? […] Jag vet att jag inte var som alla 

andra, jag passade inte in […] Jag har alltid känt mig annorlunda, 

och tidigare upplevt mig som ett svart får inom familjen. Ingen var 

ju som jag, och jag frångick ju de ”mallar” som vanliga barn 

följer”158. 

”[…] Den där känslan av att vara annorlunda, som jag redan fick i 

förskolan, höll i sig även i gymnasiet. Jag kände på ett omedvetet 

plan att jag inte riktigt passade in i den sociala mall som alla andra 

hade”159. 

Vidare beskriver en av författarna att han försökte förklara sina känslor för 

omgivningen med hjälp av musik.  

”Jag hade svårt med att förmedla känslor till andra när jag var 

liten. Det var svårt att förklara hur jag upplevde det. Orden 

passade inte in i det jag skulle förklara. Jag försökte förklara 
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känslor med musik. Men det gick inte. Jag kände mig så 

annorlunda”160.  

5.4.2 Oförståelse i skolan:  
Samtliga författare beskriver hur deras oförståelse inför sig själva och hur en 

förväntades vara och bete sig i skolan ofta ledde till svårigheter och 

missförstånd på olika sätt.  

”Jag hade lika svårt att veta hur jag skulle svara på yttranden som 

inte tydligt var formulerade som frågor. Jag var benägen att helt 

enkelt acceptera allt som sades som information, vilket betydde att 

det var svårt för mig att använda språket i umgänget med andra på 

det sätt som de flesta människor gör […] Jag brukade råka i 

svårigheter under lektionerna om lärarna tyckte att jag vägrade att 

svara när jag i själva verket inte hade begripit att de väntade sig att 

jag skulle svara. Läraren kunde till exempel säga ’sju gånger nio’ 

och titta på mig, och självklart visste jag att svaret var 63, men jag 

insåg inte att jag förväntades svara högt så det hördes i hela 

klassen”161. 

”En gång bad fröknarna oss att rita någonting och sedan klippa ut 

det som vi ritat med en sax. Jag förstod inte meningen med 

uppgiften. Varför skulle man rita något för att sedan förstöra 

konstverket med en sax? Men jag ritade enligt instruktionerna var 

efter jag klippte pappret i små bitar. När fröknarna såg vad jag 

hade gjort undrade de varför jag hade förstört allting. Jag förstod 

inte alls vad jag hade gjort för fel, jag hade ju gjort precis som de 

bett mig att göra. När de förklarade att jag skulle ha klippt ut 

längst linjerna av det jag ritat och att jag borde ha förstått detta, 

kände jag mig dum. De andra barnen hade ju förstått det 

automatiskt så varför hade inte jag gjort det?”162.  

”Ibland sade läraren till oss i början av skoldagen att vi skulle få 

göra någonting roligt i slutet av dagen och att aktiviteten skulle bli 

en överraskning, det fick mina klasskamrater att jubla men jag fick 
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alltid rysningar och blev gråtfärdig. Det betydde nämligen alltid 

att jag skulle tvingas till något som jag garanterat jag skulle hatat 

[…] Skulle överraskningen vara en film? Jag hatade att se på 

filmer […] Oftast blev det någon tråkig Disneyfilm och när lärarna 

satte på en film, flög mina tankar iväg till annat direkt […] Att 

mina klasskamrater skrattade åt dessa filmer förbryllade mig. Vad 

var det som var så roligt? […] Jag hade ständigt dåligt samvete 

över att jag alltid gjorde fel och det gav mig en klump i magen jag 

försökte förklara för lärarna att jag hade försökt hänga med i vad 

som hände i filmen men att jag hade svårt att koncentrera mig”163. 

Vidare beskriver två av författarna att deras svårigheter inför att hänga med i 

undervisningen ofta tolkades som lathet av lärarna.  

”Jag hade svårt att följa lärarens anvisningar och blev ofta långt 

efter alla andra. Ibland blev läraren otålig och kom fram till mig 

och tog över mina verktyg. Han trodde att jag var lat, men 

sanningen var den att det kändes som om jag var i en helt 

främmande situation som jag inte ville befinna mig i”164.  

”Lathet kändes som en logisk förklaring på många sätt så jag 

ifrågasatte det aldrig [när lärarna anklagade henne för att vara 

lat] Varför skulle jag annars misslyckas med uppgifter som 

klasskamrater klarade av utan problem? Varför skulle jag glömma 

bort hur man använde en symaskin trots att lärarna hade visat det 

hur många gånger som helst om jag inte hade varit lat?”165.  

En av författarna beskriver att han hade svårt att hänga med i den talade 

undervisningen.  

”När lärarna talade så var de inte konsekventa utan blandade in 

kroppsspråk och känslor i sin undervisning som jag inte alltid 

förstod”166.  

”Jag gick tre år som möbelsnickare. Jag hade väldigt dåligt 

självförtroende och svårigheter med att hålla rätt på höger och 
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vänster. Jag visste inte själv när något var färdigt och mitt 

detaljfixerade sinne hade svårt att avsluta något om det inte var 

perfekt. Jag var långsam och hade svårt att hänga med i den talade 

undervisningen”167. 

5.4.3 Oförståelse inför andra människor:  
Samtliga författare beskriver att de i redan tidig ålder hade svårt att förstå och förhålla 

sig till andra barn i sin omgivning. Det handlade bland annat om en oförståelse inför 

andra barns, enligt författarna, konstiga intressen och deras annorlunda förmåga till 

socialt samspel.  

”Jag brukade sitta vid fönstret mot trädgården och lyssna på dem 

[andra barn] när de lekte. Jag kunde inte förstå varför de inte 

talade med varandra om verkligt intressanta saker som mynt eller 

kastanjer eller siffror eller nyckelpigor”168. 

”Jag skiljde mig mycket från mina klasskamrater och vi tyckte 

olika om nästan allt […] Jag älskade monotona uppgifter och 

orkade alltid sitta och skriva hur länge som helst”169. 

”Jag hade också svårt att förstå andra barn. Jag kunde inte sätta 

mig in i hur de tänkte. Varför min kusin ville krocka med mina 

bilar men inte med sina egna. Jag förstod inte alls att andra inte 

tänkte som jag. Att mitt sätt att tänka inte var vanligt bland andra. 

Att mina känslor inte alltid var logiska för min omgivning”170.  

Vidare beskriver en av författarna hur hon hade svårt att förstå andra barns 

förmåga till socialt samspel. En annan beskriver sin oförståelse inför varför de 

andra barnen inte resonerade som henne.  

”Den hos andra barn medfödda nyfikenheten för andra människor, 

saknades helt hos mig. Jag föredrog att sysselsätta mig själv 

istället för att leka med andra barn […] På något för mig 

obegripligt sett kände de vanliga barnen på sig hur de skulle 

förhålla sig till andra människor, hur det gick till att leka, hur man 
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kommunicerar m.m. […] Jag hade ingen naturlig 

fingertoppskänsla för hur det sociala livet fungerade”171.  

”Varför förstod inte mina klasskamrater mig? Jag önskade att jag 

en vacker dag skulle träffa människor som resonerade som jag. 

Varför hände det aldrig? Var det kanske för att jag inte hade en 

tillräckligt stor vilja att passa in? Eller var jag den enda personen i 

hela världen som resonerade på det här sättet?”172.  

En annan författare beskriver hur han hade svårt att hantera situationer när 

hans klasskamrater sökte interagera med honom.  

”De andra barnen i klassen kunde någon gång försöka prata med 

mig. Jag säger försöka för det var svårt för mig att besvara deras 

framstötar. Först och främst visste inte vad jag skulle göra eller 

säga. Jag tittade nästan alltid ner i golvet när jag sade något och 

försökte inte ta ögonkontakt”173. 

”När jag sade något till någon var det ofta i en lång, oavbruten 

ström av ord. Tanken att man kunde göra en paus eller turas om att 

prata under ett samtal föll mig bara inte in. Jag var aldrig ohövlig 

med avsikt. Jag begrep inte att syftet med samtal kunde vara något 

annat än att prata om de saker som intresserade en mest. Jag 

brukade tala, oerhört detaljerat, tills jag fått ur mig allt jag ville 

säga och det kändes som jag skulle krevera om jag blev avbruten 

mitt i. Jag kom aldrig på tanken att mitt samtalsämne kanske inte 

var intressant för den andra personen […] Alla samtal i 

klassrummet eller på skolgården försvårades av min oförmåga att 

hålla mig till ämnet. Jag märkte ofta att jag började tänka på andra 

saker delvis därför att jag kommer ihåg så mycket av det jag ser 

att ett ord eller namn som råkar dyka upp under samtalet kan leda 

till en störtflod av associationer genom en sorts dominoeffekt”174. 

Vidare beskriver två av författarna att de hade svårt att förstå och hanteras att andra barn 

ljög.  
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”Jag var väldigt bokstavlig när jag var liten. Jag tolkade allt man 

sade som att det var som de sade att det var. Vilket ställde till 

problem för mig när jag umgicks med andra. Jag hade svårt att 

förstå att man kunde ljuga. Så jag trodde att de man sade var sant. 

Fast jag fick snabbt lära mig att det inte var så. För mina 

klasskompisar ljög om mig när jag började klaga på mobbningen. 

Men det var svårt att koppla förbi bokstavligheten. Jag fick ofta 

tänka till flera gånger när jag var med andra”175.  

”När det gick upp för mig att människor ljög så hade jag svårt att 

förstå det. Det är ett svårt begrepp att förstå för en person som inte 

tänkt på saken. När mina klasskamrater ljög så förstod jag inte 

varför. När vuxna ljög så förstod jag det ändå mindre. Jag hade i 

mig en sorts tilltro till att det människor sade var sant”176. 

”Jag hade också stora svårigheter med att man ljög för mig. Jag 

var inte van vid detta. Så jag trodde vad de sade till stor 

utsträckning. Men jag upptäckte till sist att de [klasskompisarna] 

ljög. Jag kunde inte förstå det men jag slutade tro på något som de 

sade”177.  

Vidare beskriver författarna hur deras oförståelse för sociala koder och 

beteenden samt omgivningens oförståelse inför deras sätt att tänka och fungera 

kunde leda till krockar med omgivningen på olika sätt. Det kunde bland annat 

komma till uttryck inom ramen för familjen och i den sociala kontakten med 

andra jämnåriga.  

”Mina föräldrar var alltid bekymrade över att jag tillbringade så 

mycket tid ensam i mitt rum och inte gjorde några försök att leka 

med de andra barnen på gatan. Mor var vän med en kvinna som 

bodde en bit längre bort på gatan och som hade en dotter i min 

ålder. En dag tog hon med sig mig för att jag skulle få träffa 

flickan och sitta och tala med henne medan kvinnorna drack te och 

småpratade. Så snart jag började tala om de saker som intresserade 

mig avbröt flickan mig, och det gjorde mig mycket arg eftersom 
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jag inte kunde få ur mig alla ord jag hade i huvudet och det kändes 

som om jag inte fick luft. Sedan började jag rodna vilket fick 

henna att skratta. Det gjorde bara att jag blev ännu rödare och 

plötsligt blev jag rasande, reste mig upp och slog till henne, varpå 

hon började gråta”178.  

”Jag förstod inte när man sade en sak och gjorde en annan. Min far 

brukade säga att vi skulle åka t.ex. halv sju. Men när han ville åka 

redan fem i halv sju så blev det väldigt fel för mig. För jag var inte 

färdig. Jag var väldigt tidsmedveten och jag visste hur lång tid 

saker och ting kunde ta. Så jag kunde sitta och göra något annat 

till precis när jag behövde förbereda mig och klä om, knyta skorna 

och allt det där. Vilket mina föräldrar inte förstod”179. 

Vidare beskriver två av författarna hur oförståelsen från deras och 

omgivningens sida kunde leda till konfrontationer i skolan.  

”På grund av min bristande sociala inlevelseförmåga kunde jag 

ibland upplevas som provocerande i olika sammanhang, framför 

allt i skolan. Jag har aldrig varit provocerande med avsikt, men har 

alltid sagt vad jag tyckt rakt och ärligt”180. 

”Skoldagarna började […] och man skulle passa tiderna. Rasterna 

var alltid 15 minuter långa […] Trots att det stod tydligt i 

Skolförordningen att tiderna skulle respekteras, var det ibland 

någon som kom försent. Jag förstod inte varför och deras beteende 

förbryllade mig […] Att reglerna inte alltid följdes störde mig 

eftersom det gjorde min tillvaro oförutsägbar […] Men när jag 

berättade för henne [läraren] om problemet [att personer kom för 

sent till skolan] tyckte hon att dessa regler inte var så viktiga och 

att jag skulle sluta bry mig om sådana småsaker. Jag förstod 

ingenting. Varför hade hon sagt att vi fick vända oss till henne om 

hon ändå inte tog mitt problem på allvar? […] Varför existerade 

dessa regler överhuvudtaget om det inte var meningen att de skulle 

följas? Då skulle det vara bättre om vi inte hade några regler alls. 
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Men när jag frågade henne om vi skulle avskaffa reglerna helt, 

tyckte hon inte att vi skulle göra det. Jag kände mig förvirrad. Den 

här världen var så konstig och obegriplig”181. 

Vidare beskriver en av författarna hur fel det kunde bli även när hon sökte 

tillämpa de sociala koder hon fått lära sig.  

”Sade jag att jag var duktig på språk eller att min tröja var fin fick 

jag höra att man inte fick skryta. Jag förstod ingenting […] När 

jag frågade, fick jag veta att man fick ge beröm till andra 

människor men däremot fick man endast säga negativa saker om 

sig själv och om saker man ägde [...] När jag fyllde år och hade 

födelsedagsfest hos mig, fick jag äntligen tillfälle att visa att jag 

minsann inte var skrytsam. Alla hade med sig varsin present och 

jag öppnade dem med en gång. Då konstaterade en av gästerna att 

jag hade fått fina presenter varpå jag svarade; ’nej, det har jag inte 

alls fått, de är jättefula’, Jag kände mig nöjd! Presenterna var ju 

mina och man fick ju inte skryta om saker man ägde […] Efteråt 

fick jag höra att jag hade varit elak men jag förstod ingenting. 

Enligt min logik hade jag gjort allt rätt. Varför blev alla arga varje 

gång jag gjorde som jag blev tillsagd? […] När jag skröt var det 

fel men när jag inte skröt var det också fel. Världen var en konstig 

plats”182.  

5.4.4 Oförståelse och annorlundahet i tonåren:  
Samtliga författare beskriver också hur deras oförståelse och sin upplevda 

annorlundahet inför omgivningen blev mer påtaglig under tonårstiden.  

”Varför gjorde alla precis på samma sätt som omgivningen? Jag 

började förstå andra människor mindre och mindre”183.  

”Jag har aldrig varit populär, utan mer av en ensamvarg. När jag 

var yngre störde inte detta mig så mycket, men under tonåren blev 

min ensamhet mer tydlig och kännbar”184.  
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”Jag kanske inte passade in i den här världen och inte var värd att 

leva eftersom jag inte var intresserad av musik, filmer och 

kändisar”185. 

”Det som skedde under de tidiga skolåren samt min egen valda 

ensamhet gjorde att det i gymnasiet blev tydligt att jag inte hade 

den sociala mognaden som jämnåriga hade. Jag märkte själv av 

det, men kände att det var för sent att lära in grunderna när jag 

redan hunnit upp i tonåren”186.  

Vidare beskriver två av författarna att längtan efter att uppfattas som normal 

och passa in i omgivningen blev större under tonåren.  

”Jag hade helt enkelt ingen intuitiv känsla för när någon väntade 

sig att jag skulle svara, och min förmåga att göra sådant som att 

småprata i sociala sammanhang har utvecklats bara som ett 

resultat av ständig övning att öva sådant var riktigt, för mer än 

allting annat ville jag vara normal och ha vänner som alla de andra 

barnen”187.  

”Jag försökte alltid i sociala sammanhang att hitta ett 

samtalsämne, ett gemensamt intresse eller något annat gemensamt, 

just för att försöka komma in i de sociala sammanhangen. Detta 

blev efter ett tag svårt, eftersom jag inte hade de sociala 

erfarenheterna som andra människor naturligt från sin barndom. 

Det blev en jakt på att hitta något att prata om, som till slut blev så 

tröttande att jag gav upp”188.  

En av författarna beskriver också att längtan efter att få vara sig själv blev större. 

”Vad jag önskade att jag hade fått vara mig själv och sluppit 

skådespela men jag visste att jag skulle behöva vara mina 

klasskamrater till lags om jag inte skulle såra dem. Livet var inte 

lätt. Det var konstigt att alla mina klasskamrater verkade älska att 

småprata på rasterna. Vad var det för fel på mig som inte tyckte 

om det? Ytligt småprat kanske var någonting som alla människor i 
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hela världen borde gilla och det var jag som var dum som inte 

förstod meningen med det? Jag var övertygad om att jag var född 

på fel planet”189.  

”Efter ett tag var jag trött på mig själv. Vad jag hatade den här 

världen! Det tog sådan energi att försöka passa in och var jag ändå 

inte normal. Nu hade jag ju lite mer normala kläder på mig men 

jag var ju inte normal eftersom jag inte lyssnade på musik och inte 

såg på TV”190.  

”Jag var frustrerad. Skulle jag aldrig någonsin bli accepterad för 

den jag var? Hur visste alla andra hur man fick vänner? Jag kanske 

var lat som inte orkat lära mig de sociala koderna? Så måste det 

vara”191. 

Under tonåren beskriver två av författarna att annorlundaheten och 

oförståelsen gav upphov till dåligt självförtroende och fysiskt illamående. 

”Under hela tonårstiden var mitt självförtroende mycket dåligt 

eftersom jag så ofta blev retad och inte klarade att prata och 

samspela på ett naturligt sätt med mina skolkamrater”192.  

”Jag trivdes aldrig i högstadiet och var sällan riktigt glad utom när 

jag fick vara i fred och kunde syssla med det jag tyckte om. Att 

jag ofta hade huvudvärk och magont var tecken på hur spänd jag 

var under denna tid”193.  

Vidare beskriver samtliga författare hur annorlundaheten och oförståelsen gav 

upphov till starka ångestkänslor i tonåren.  

”På högstadiet ökade min ångest rejält. Det var nu mitt 

annorlundaskap började skrämma mig på allvar. Tänk om jag 

aldrig någonsin skulle bli normal. Tänk om jag skulle bli inlåst på 

något hem för all framtid när jag blir vuxen”194.  
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”Osäkerheten om jag var psykisk sjuk eller bara lat tog död på 

mig. Ena dagen var jag övertygad om att jag led av någon allvarlig 

och farlig psykisk störning som gjorde att jag skulle bli dömd till 

ett värdelöst liv fylld av ångest och fattigdom. Andra dagen 

undrade jag om jag kanske bara var dum och lat och om 

misslyckanden berodde på att jag inte hade kämpat tillräckligt 

hårt”195.  

”Min ångest ökade kraftigt i styrka. Ångesten jag kände går inte 

att beskriva med ord. Vissa dagar kände jag en stor klump i halsen 

och magen av rädsla för framtiden och andra dagar kände jag en 

mycket stark känsla av meningslöshet. Ångesten kändes som ett 

svart stort hål som drog ner all min livsglädje […] Ingenting gav 

mig glädje”196. 

”Ångesten jag kände var så stark att jag var helt säker på att jag 

aldrig någonsin skulle må bra igen. Jag var inte som alla andra och 

kunde inte ens ta hand om mig själv”197.  

En av författarna beskriver hur hennes oro för framtiden växte under tonåren.  

”Olika skräckscenarier om framtiden började nu dyka upp i mitt 

huvud och jag skakade av rädsla. Tänk om min ork aldrig skulle 

bli bättre, vad skulle hända med mig då? […] Var jag bara lat eller 

hade jag någon allvarlig sjukdom?”198.  

”Ingen skulle någonsin förstå mig om jag berättade om mina 

tankar och rädslor utan alla skulle bara tjata om att jag bara måste 

skärpa mig. Vad jag önskade att mina problem hade varit normala 

och socialt accepterade. Hade jag varit deprimerad på grund av att 

mina närstående dött eller om jag hade fått cancer, hade jag 

åtminstone kunnat få förståelse och sympati men nu skulle det inte 

gå. Hur skulle jag någonsin få förståelse för att jag inte ville 

umgås med andra människor eller se på filmer? Vad jag önskade 

att jag hade fötts som någon annan. Jag fantiserade om att en 
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morgon vakna upp i en värld där andra människor var precis som 

jag. Det skulle vara underbart men skulle tyvärr aldrig hända. Jag 

skulle aldrig någonsin bli förstådd eftersom jag var född på fel 

planet”199. 

Vidare beskriver samma författare att ångesten ibland fick henne att vilja dö.  

”De mornar jag var på väg till skolan och visste att vi hade 

hemkunskap, knöt det sig i magen av ångest […] Ibland önskade 

jag att bussen skulle krocka så att jag skulle dö. Då skulle jag få 

slippa ångesten”200. 

”[…] Inom mig mådde jag riktigt, riktigt dåligt och hade ångest. 

Egentligen hade jag bara velat dö. Jag var rädd för skolan, för 

framtiden och för mitt annorlundaskap. Varför kunde jag inte bara 

vara normal?”201.  

5.4.5 Avslutande reflektion:  
Resultatet och analysen visar på att samtliga författare i redan mycket tidig ålder 

upplevde sig vara annorlunda i jämförelse med andra barn. Sådana känslor och 

upplevelser kan nog infinna sig hos de flesta människor någon gång under barn- och 

ungdomsåren. Upplevelserna av annorlundahet och oförståelsen inför det egna jaget är 

emellertid ständigt återkommande hos samtliga författare i ett flertal olika situationer 

och även i de beskrivna upplevelser och minnen som presenterats inom ramen för 

uppsatsens andra övergripande kategorier. Vidare beskriver samtliga författare en 

frustation och en stark ovilja inför att hela tiden uppleva sig som annorlunda. De 

uttrycker också en längtan efter att både känna sig och av andra upplevas som 

”normala”. Vidare synliggör författarnas skildringar att det inte saknades engagemang 

eller ansträngning från deras sida när det kom till att söka vara som alla andra. Därmed 

skulle känslor av annorlundahet och oförståelsen inför det egna jaget troligtvis kunna 

beskrivas som mer påtagliga, frekventa eller mer centrala än vad som är att anse som 

allmängiltigt. Vidare skulle det kunna betraktas som anmärkningsvärt att redan i så 

pass ung ålder reflektera och analysera sitt upplevda annorlundaskap som samtliga 

författare gav uttryck för att de gjorde.  

                                                
199 Tilli, s. 98 
200 (Ibid.) s. 62 
201 (Ibid.) s. 64-65 
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Vidare beskriver samtliga författare hur deras oförståelse inför omgivningen och hur en 

förväntas agera i olika sammanhang ibland kunde leda till missförstånd och 

konfrontationer. Det kunde bland annat komma till uttryck inom ramen för skolan. Två 

av författarna beskriver hur deras lärare uppfattade deras agerande och oförmåga att 

förstå sådant som ofta uppfattas som självklart, som ett tecken på lathet eller ointresse 

fastän så inte var fallet. Vidare beskriver en annan författare att hennes sätt att fungera 

ofta kunde uppfattas som provokativt i skolan fastän detta inte var hennes avsikt. 

Vidare synliggör författarnas beskrivningar att oförståelsen framför allt kom till uttryck 

i interaktionen med andra människor på olika sätt. Två av författarna hade till exempel 

svårt att förstå när andra barn ljög, andra författare hade i sin tur svårt att interagera 

med andra barn samt att förstå hur sociala koder skulle tillämpas. 

Samtliga författare beskriver också hur oförståelsen och deras upplevda annorlundahet 

blev mer påtaglig under tonåren och dessutom gav upphov till mycket starka 

ångestkänslor. Att söka finna sin plats och uppleva sig annorlunda i tonåren är något 

som antagligen gäller för de flesta människor. Det som emellertid skulle betraktas som 

utöver det vanliga är intensiteten i författarnas känslor samt att de inte upplevde någon 

gemenskap med andra människor också efter att de i olika stor utsträckning lärt sig 

tillämpa sociala koder och regler.  

5.5 Kulturellt minne och historiemedvetande:  
I följande stycke förs en övergripande diskussion kring hur författarnas berättelser och 

minnen skapar ett kulturellt minne och hur de genom sina personliga berättelser 

mobiliserar ett historiemedvetande. Diskussionen tar sin utgångspunkt i det som tidigare 

diskuterats inom ramen för uppsatsens forskningsläge, och jag avser följande att 

utveckla dessa resonemang i relation till de fyra autobiografier som utgör studiens 

empiriska material. Med följande diskussion avser jag även att besvara uppsatsens andra 

frågeställning som formulerades i inledningen, nämligen;  

Hur skapar författarnas berättelser och minnen ett kulturellt minne och hur mobiliserar 

de ett historiemedvetande?  

5.5.1 Kollektivt och kulturellt minne:  
Som tidigare diskuterats inom ramen för uppsatsens forskningsläge under rubriken 2.2 

Minnesprocesser är det viktigt att en rad minnen och berättelser placeras och bevaras 

inom ramen för olika former av kulturella formationer för att kunna bli till ett kollektivt 

minne. Samtliga författare har genom att nedteckna sina berättelser och dessutom gjort 
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dem tillgängliga för allmänheten genom publicering därmed placerat sina minnen och 

berättelser i en kulturell formation. Detta innebär att människor i större utsträckning 

kommer att kunna ta del av och diskutera dessa personers livsberättelser. Vidare innebär 

bevarandet av minnena i autobiografier att dessa berättelser kommer att finnas kvar 

under en längre tid än vad de skulle ha gjort om författarna inte beskrivit dem i böcker 

som sedan publicerats. Dessa berättelser erbjuder också utrymmen för vilka personer 

som lever med samma funktionsvariant erbjuds meningsfulla sammanhang att 

identifiera sig här med och nu eller framöver.  

Vidare skapas alla minnen selektivt då det enbart är vissa delar som koms ihåg och lyfts 

fram i berättelser om det föregångna. I relation till minnen och berättelser kring 

nationen blir den selektiva urvalsprocessen ofta till en fråga om skiftande maktintressen 

där de dominerande samhällsgrupperna anses inneha makten över att definiera vad som 

ska inkluderas respektive exkluderas i bevarandet av nationens minne.202 De berättelser 

som skildras i autobiografierna är inte offentliga berättelser på det sätt som berättelser 

och minnen om nationen. Det handlar om egenupplevda händelser och minnen av det 

som inträffat i författarnas liv. Trots detta är det i viss utsträckning samma processer 

som aktiveras i författarnas minnen och upplevelser som i minnen kring nationen. 

Författarna har, mer eller mindre medvetet, valt att lyfta fram de minnen och händelser 

från barndomen som för dem varit mest centrala och betydelsefulla.203 Det handlar 

således om ett selektivt urval där vissa minnen och erfarenheter historiseras på 

bekostnad av andra minnen.   

Som tidigare nämnts under rubriken 2:2 Minnesprocesser minns människor med 

utgångspunkt i sitt samtida behov av att till exempel erinra sig sin historia eller att förstå 

sig själva här och nu. Som nämnts i ovanstående stycke kan berättelser och minnen om 

till exempel nationen fungera som ett maktredskap för att inkludera eller exkludera vissa 

grupper. Kollektiva minnen och berättelser kan, som tidigare diskuterats inom ramen för 

uppsatsens forskningsläge under rubriken 2:2 Minnesprocesser, också fylla en rad andra 

kulturella funktioner, däribland olika former av identitetsbildning. Författarna till de 

autobiografier som analyseras i denna studie gör inte nödvändigtvis anspråk på att 

beskriva något annat än deras personliga erfarenheter och minnen. Identitetsbildande 

processer aktiveras emellertid inte bara inom ramen för framställningar som har en 

                                                
202 Se t.ex. Gunlög Furs diskussion om monument i Peter Aronsson (red.) Makten över minnet – 
Historiekultur i förändring. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 34-49 
203 Erll, s. 144 
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ambition om att fungera identitetsbildande. Dessa processer aktiveras likväl i kollektiva 

skildringar inom en viss grupp även om de enskilda personerna inom ramen för sina 

egna livsberättelser inte gör anspråk på att deras berättelser ska verka identitetsbildande. 

Därmed kan identitetsbildningen även förstås som en effekt som går utöver enskilda 

människors tänkta intentioner vid sammanställningen av en rad minnen eller historier, 

under förutsättning att det rör berättelser som integreras i en vidare gemenskap med 

andra personer som till exempel delar samma sociala identitet.204 Författarnas 

beskrivningar ska därmed inte bara betraktas som ett förmedlande eller som en 

efterhandskonstruktion av deras egna identiteter, utan också som en 

verklighetsskapande kraft som får konsekvenser för de människor som lever med 

samma funktionsvariant. Genom historiseringen av vissa minnen och upplevelser 

formar författarna, om än omedvetet, även de grundvalar på vilka människor som delar 

samma sociala identitet, erbjuds sammanhang för att formulera sin identitet här och nu 

eller i framtiden.205 

Som tidigare nämnts under 2.1 Forskningsläge kring livsberättelser, finns det olika 

förhållningssätt till hur de livsberättelser som kommer till uttryck inom ramen för 

autobiografier kan förstås. Inom ramen för de autobiografier som författas av personer 

som beskriver sina erfarenheter och minnen utifrån marginaliserad position, är det 

vanligt att betrakta dessa berättelser inte bara som personliga skildringar utan också som 

en källa till generell kunskap om hur det är att leva och befinna sig i den position som 

författaren befinner sig i. De autobiografier som analyseras kan därmed betraktas som 

skildringar av hur författarna minns och upplevde sina liv men också som skildringar av 

kunskap om hur det är att leva med funktionsvarianten Asperger syndrom.  

5.5.2 Historiemedvetande:  
Inom ramen för uppsatsens forskningsläge diskuterades historiedidaktiken, 

historiemedvetande samt hur detta aktiveras genom historiebruket inom ramen för 

historiekulturen. Som tidigare nämnts under rubriken 2.3 Historievetenskapligt 

forskningsläge, är det vanligt förekommande att beskriva ett historiemedvetande som 

relationen och sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av 

                                                
204 Jensen, Eric Bernard (1997): ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori och didaktik” i: 
Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.) Historiedidaktik. Lund: Studentlitteratur AB, pp. 49-81, 
s. 59  
205 Margaret R. Somers & Gloria D. Gibson (1994): ”Reclaiming the Epistemological ’Other’: Narrative 
and Social Constitution of Identity” i Craig Calhoun (red.) Social Theory and the Politics of Identity. 
Oxford: Blackwell, s. 64  
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samtiden samt perspektiven på framtiden.206 Istället för att ägna sig åt 

historiemedvetandet som sådant ägnar sig de flesta historiedidaktiska studier åt att 

analysera hur ett historiemedvetande manifesteras inom historiekulturen eller 

mobiliseras med hjälp av historiebruket.  

Även om den ovanstående beskrivningen av ett historiemedvetande och hur detta 

kommer till uttryck är relativt erkänd inom forskarvärlden råder det ingen konsensus 

kring hur de begreppsliga ramarna ska användas och förstås. Dessa måste preciseras 

inom ramen för varje enskild forskningsstudie.207 Inom ramen för denna studie kan 

autobiografierna betraktas som en form av historiekultur, det vill säga ett kulturellt 

sammanhang inom vilket författarnas tolkningar, upplevelser och minnen 

kommuniceras. Författarnas beskrivningar kan i sin tur betraktas som ett historiebruk 

där vissa minnen och upplevelser, mer eller mindre medvetet, fokuseras mer än andra 

och på så sätt framställs som mest centrala och betydelsebärande. Även om författarna 

inte gör anspråk på att beskriva något annat än egna erfarenheter och minnen, kan 

skildringarna mot bakgrund av att betraktas som ett historiebruk och en social handling, 

även komma att fylla andra funktioner som inte nödvändigtvis fanns med i författarnas 

ursprungliga intensioner, däribland identitetsgrundande processer i egenskap av att 

integreras i en vidare gemenskap med de personer som lever med samma 

funktionsvariant.  

Relationen mellan dåtid, nutid och framtid blir synlig av att författarna utifrån sin nutida 

position beskriver dåtiden, det vill säga sina barndomsminnen, mot bakgrund av sitt 

samtida behov av att erinra sig sin historia och förbättra dagens kunskapsläge om 

Asperger syndrom. Vidare synliggörs de samtida och framtida dimensionerna mot 

bakgrund av att livsberättelserna, i egenskap av att utgöra en kulturell och kollektiv 

historieskrivning för personer som lever med AS, även kan komma att inverka på hur 

människor som lever med samma diagnos kan komma att minnas eller identifiera sig 

antingen här och nu eller i framtiden.  

5.6 Avslutande konklusion:  
Varje forskningsprocess bör betraktas som en dynamisk och oavslutad dialog där 

forskningsprocessen förhoppningsvis förmår överskrida utgångspunkterna i syfte att 

kunna fördjupa och vidga de ursprungliga perspektiven.208 Jag vill därmed inom ramen 

                                                
206 Karlsson, s. 58  
207 (Ibid.) s. 15 
208 Nordqvist, s. 142  
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för denna avslutande reflektion lämna utrymme för att på ett mer öppet sätt diskutera de 

övergripande insikter som infunnit sig i sammanställningen av uppsatsens resultat och 

analys. Det handlar framför allt om två övergripande insikter som till viss del redan 

berörts inom ramen för de kortare avslutande reflektionerna efter presentationen av de 

fyra övergripande kategorierna i uppsatsens föregående stycken. Den första 

övergripande insikten handlar om den fina gränsen för när något till synes allmängiltigt 

övergår till att bli något utöver det vanliga. Denna övergripande insikt leder också fram 

till nästa insikt som i sin tur handlar om hur osynlig och ogripbar funktionsvarianten AS 

tycks kunna vara, både för personer som lever med AS och för deras omgivningar.  

5.6.1 Gränsen mellan det allmänna och det specifika:  
De sammanfattningar som presenterats inom ramen för uppsatsens resultat- och 

analysdel är att samtliga författare hade en något annorlunda eller en ovanligt stark 

perception. Vidare visar resultat- och analysdelen att samtliga författare uppskattade att 

vara för sig själva, upplevde känslor av utanförskap samt att deras tillvaro präglades av 

oförståelse på olika sätt. Det gemensamma för dessa egenskaper eller företeelser är att 

de berör något i grunden ganska allmänmänskligt. Att ta in världen med hjälp av 

sinnena, att uppskatta egentid, att känna sig utanför och att ibland uppleva en oförståelse 

både inför det egna jaget och omvärlden är något som troligtvis alla människor kan 

relatera till. Författarna tycks under sin barndom ständigt ha befunnit sig i gränslandet 

mellan vad som är att betrakta som normalt respektive onormalt.  

Det finns emellertid vissa aspekter som talar för att författarnas kan ses som särskiljande 

eller avvikande från gängse uppfattningar om vad som är att betrakta som normalt eller 

allmängiltigt. En sådan aspekt avser bland annat den intensitet i upplevelserna som 

kommer till uttryck i författarna skildringarna av företeelser som i grunden berör något 

allmängiltigt. En annan aspekt, vilket egentligen är en effekt av den föregående, är de 

funktionella hinder som faktiskt uppstod till följd av den upplevda och beskrivna 

intensiteten i skildringarna av det allmängiltiga.  

De upplevelser och känslor som författarna beskriver i sina skildringar är i många 

hänseenden mycket starka och intensiva. Författarna beskriver starka känslor av 

välbehag och tillfredställelse när de fick interagera med olika föremål, som till exempel 

kastanjer och stenar. De beskriver bland annat att det var fysiskt smärtsamt att borsta 

tänderna, att höga ljud och vissa smaker gav upphov till starka obehagskänslor, att 

ovälkommen fysisk beröring gav upphov till mycket starka känslor av ångest och en 

vilja att explodera. I beskrivningarnas intensitet kan gränsen för när det allmängiltiga 
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övergår till något mer specifikt skönjas. Vidare beskriver författarna att de ville och 

försökte att prestera bra i skolan. Att barn kan ha svårt för att sitta still eller att 

koncentrera sig i skolan är inte särskilt anmärkningsvärt. När ett barn är intresserat av 

det som lärs ut och dessutom har en stor önskan om att prestera men ändå inte klarar av 

att fokusera eller behöver använda alla sina krafter för att hantera ljudintrycken, då har 

gränsen för vad som är att anse som allmängiltigt passerats och blivit till ett funktionellt 

hinder.  

Önskan om att få vara för sig själva var också intensiv och troligtvis större än hos de 

flesta barn med tanke hur ofta författarna ville vara ifred, samt att de trivdes bättre i sitt 

egna sällskap än i leken och gemenskapen med andra barn. Vidare beskriver två av 

författarna intensiva känslor av obehag när de tvingades leka med andra barn på villkor 

som inte passade dem. Att få kalla kårar eller att behöva ”skada” sig med flit för att 

slippa leka med andra barn bör rimligtvis inte bara betraktas som ett uttryck för blyghet. 

Återigen kan gränsen för något mer specifikt eller avvikande skönjas även om den inte 

alltid kan vara lätt att urskilja.   

Samtliga författare beskriver också starka känslor och upplevelser av utanförskap på 

olika sätt. Utanförskapet var till viss del ett resultat av mobbning. Att uppleva sig vara 

utanför är troligtvis allmänt gällande för de flesta som utsätts för mobbning. Det finns 

emellertid aspekter i författarnas skildringar som synliggör att känslor av utanförskap 

och annorlundahet inte enbart var ett resultat av mobbning. En av författarna beskriver 

bland annat att känslan av utanförskap förstärktes efter att mobbningen upphörde och 

hon träffat vänner. En annan beskriver upplevelsen av utanförskap i termer av att hon 

inte hade något genuint intresse för socialt samspel. Att som barn uppleva ett 

utanförskap mot bakgrund av att man inte har ett intresse för det sociala samspelet med 

andra indikerar också att upplevelserna av utanförskap kunde skilja sig från gängse 

uppfattningar om vad ett utanförskap är för något.  

Upplevelser av oförståelse inför det egna jaget och för interaktionen med andra är 

återkommande hos samtliga författare. Det är emellertid inte frågan om en övergående 

eller lätthanterlig oförståelse. Det är istället fråga om en genomgripande och invecklad 

oförståelse som ständigt tycks ha omgärdat författarnas tillvaro och därmed är att 

betrakta som något essentiellt för att växa upp med AS. Det handlar om en oförståelse 

som författarna inte själva lyckades bringa någon klarhet i trots otaliga försök att passa 
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in och att anpassa sig till de sociala mallar inom vilka deras sätt att tänka och fungera 

inte tycktes rymma.  

5.6.2 Osynliggörande:  
Trots att det finns aspekter som synliggör hur författarnas upplevelser är att betrakta 

som avvikande eller utöver det vanliga, visar resultatet och analysen på komplexiteten i 

att växa upp med AS samt hur pass osynlig och ogripbar en sådan form av 

funktionsvariant faktiskt tycks kunna vara för omgivningen.  

Samtliga författare beskriver hur deras omgivning märkte av och påtalade deras 

annorlundahet på olika sätt. Samtidigt tycks människor i författarnas omgivning inte 

uppfattat dem som tillräckligt annorlunda eller konstiga. Därmed tycks omgivningen 

inte kunnat uppfatta det faktum att författarna faktiskt inte alltid kunde göra eller tänka 

precis som alla andra. Detta skulle möjligtvis också kunna avslöja något om människors 

gängse uppfattningar om vad en funktionsnedsättning är för något.  

I uppsatsens inledning nämndes att funktionsnedsättningen AS eller högfungerande 

autism i många avseenden kan vara mer lätthanterlig än andra former av grövre 

autismspektrumstörningar. Vidare nämndes det emellertid också att denna 

lätthanterlighet hade en baksida då personer med AS ofta utreds relativt sent i livet. 

Uppsatsens resultat och analys synliggör också hur funktionsnedsättningens ”mildhet” 

slår tillbaka genom att funktionsvarianten i stor utsträckning blir osynliggjord av 

omgivningen. Den blir inte osynliggjord helt och hållet då omgivningen noterar och 

påtalar författarnas annorlundahet på olika sätt. Den blir emellertid bara osynliggjord till 

den grad att den inte erkänns eller uppmärksammas som en funktionsnedsättning eller 

funktionsvariant. Omgivningens osynliggörande är säkerligen inte avsiktlig och sker 

troligtvis omedvetet och ibland även i all välmening. Osynliggörandet skulle kanske 

också kunna förstås mot bakgrund av att författarna sällan hade några synliga fysiska 

hinder för att klara av vissa saker. Konsekvenserna av osynliggörandet blir emellertid 

att personer som lever med funktionsvarianten AS får axla hela ansvaret för sitt 

annorlundaskap på ofördelaktiga villkor. Det är personerna med funktionsvarianten som 

görs till ansvariga för att anpassa sig till omgivningen. Att lära sig att anpassa sig till 

omgivningen och att rätta sig efter vissa sociala regler är något som alla människor, 

även personer med olika funktionsvarianter, i viss utsträckning måste göra. Det måste 

emellertid finnas förutsättningar som möjliggör denna process – på samma sätt som att 

personer med syn- eller hörselskador behöver vissa förutsättningar för att kunna 

interagera med sin omgivning på samma sätt som andra. Det blir därmed också tydligt 
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hur viktigt det är att, både inom skolan och i samhället i stort, etablera nyanserad och 

verklighetsförankrad kunskap om vad det kan innebära att leva med olika 

funktionsvarianter.  
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6 Sammanfattning:  
I uppsatsens inledande del presenterades uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsens huvudsakliga syfte var att analysera och begreppslägga det essentiella i hur 

fyra personer som diagnostiserats med Asperger syndrom i vuxen ålder upplevde och 

minns sin barndom. Som en del av detta huvudsakliga syfte avsåg uppsatsen även att 

synliggöra och reflektera över hur dessa personer genom sina skildringar av minnen 

och upplevelser från barndomen, skapar ett kulturellt minne och mobilierar ett 

historiemedvetande. Syftet skulle realiseras utifrån en fenomenologisk ansats och en 

kvalitativ innehållsanalys av fyra autobiografier författade av personer med Asperger 

syndrom. Frågeställningarna som formulerades i uppsatsens inledning var;  

Vad utgör essensen i minnen och upplevelser av barndomen som skildras av personer 

som diagnostiserats med Asperger syndrom i vuxen ålder? Och  

Hur skapar författarnas berättelser och minnen ett kulturellt minne och hur mobiliserar 

de ett historiemedvetande?  

Vid en genomgång, sammanställning och analys av de fyra livsberättelserna kunde 

vissa essentiella särdrag urskiljas i berättelserna. Dessa essentiella särdrag 

presenterades under fyra övergripande termer som jag formulerade själv. Den första 

övergripande kategorin var Annorlunda perception och synliggjorde att samtliga 

författare tycks ha haft en något annorlunda eller en ovanligt stark perception under sin 

barndom. Den andra övergripande termen var Egentid och visade på att samtliga 

författare under sin barndom hade ett stort behov och önskan om att få vara för sig 

själva. Den tredje övergripande termen var Utanförskap och berörde det faktum att 

författarna under sin barndom upplevde olika former av utanförskap. Den fjärde och 

sista termen var Oförståelse och synliggjorde att författarnas tillvaro under barndomen 

tycks ha präglats av en genomgripande oförståelse, bland annat i relation till sig själva, 

andra personer och socialt samspel.  

I de skildringarna som sammanställts under de fyra övergripande och egenformulerade 

kategorierna har författarna lyft fram minnen och upplevelser som för dem varit mest 

centrala och betydelsebärande. Genom att betrakta dessa skildringar som ett slags 

historiebruk där vissa minnen och berättelser blir centrala för att skapa meningsfulla 

sammanhang synliggörs också att dessa berättelser och minnen mobiliserar ett 

historiemedvetande genom att skapa ett generellt mönster av erfarenheter. Detta 

mönster blir, oavsett författarnas intentioner, en del av ett kollektivt minne om hur det 
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är att växa upp med Asperger syndrom. På så sätt skapar dessa mönster även de 

grundvalar på vilka människor med samma diagnos erbjuds meningsfulla sammanhang 

för att känna igen sig och forma sina identiteter. I uppsatsens vidare analys 

synliggjordes också hur svår gränsen för när något allmängiltigt övergår till något mer 

specifikt och svårhanterligt kan vara att urskilja samt hur osynlig och ogripbar 

funktionsvarianten AS tycks kunna vara för omgivningen.  
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