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Abstract 

Author: Julia Falk and Linnéa Linderoth 

Title: “Am I being me? Or am I being a girl with Asperger´s?” A qualitative study of the role 

relationships have for young women with Asperger´s syndrome identity [Translated title]  

Supervisor: Melker Labory 

Assessor: Ulf Drugge 

 

During adolescence, relationships are important for young people and studies show that 

having a partner is something that becomes more important, especially for young women. 

Creating and maintaining good relationships can be problematic, but can this problem be 

different for a young woman with a neuropsychiatric disability as Aspergers syndrome? A 

person with Aspergers syndrome often has difficulties with communication and interaction 

with other people. But the syndrome is also characterized with special interests, different 

language management and difficulties with sudden changes. The aim of our study was to 

examine how young women with Aspergers syndrome experience the creation, maintenance 

or absence of couple relations. Furthermore, we wanted to see the significance these 

relationships have in the young women´s identity and how they are, based on their disability, 

managing any problems that may arise with this meaning. In our qualitative study we have 

followed three young women with Aspergers syndrome through their blogs, individual 

websites where they write down their thoughts and experience in the form of digital diaries. 

These three women are seen as three extremes: a young woman with a relationship, a young 

woman who is single but looking for love and a young woman who is single but not interested 

in being part of a relationship. Through a content analysis of their texts, we have been able to 

distinguish experiences, significance and managing. The data that we have collected, did we 

analyzed to three different theories: intersectionality, Svedberg´s ideas about group processes 

and symbolic interactionism. The experiences have permeated the whole analysis and what 

we can see after the completion of the study is that relationships are very important for the 

three young women. All three women write about thoughts and experiences related to couple 

relations in their blogs. By using Svedberg, we have come to the conclusion that relationships 

can be more or less important for the young women. Depending on their experience and 

whether the desire for a partner is a part of their inner world or not. How this picture is 

consistent with the external reality is in turn crucial to the creation of an identity, can the 

young woman´s desire get consistent with reality? And what happens when this connection 

does not exist? When we have read the blogs, we have seen examples of how the young 

women both choose to grab on to the idea of a partner or choose to be alone to maintain their 

identity. The meaning of the couple relations variates between the young women and the way 

they choose to handle the problems that follows with it. Furthermore, there are variations in 

both experiences, significance and managing and this can be understood from the extremes 

but also in terms of their personality, previous experience and the fact that they are divided 

into different groups in the society. 
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1. Inledning 
Den danske författaren Aksel Sandemose (1899-1965) ska ha sagt att: 

”Ungdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livet” 

Att likt detta skapa och tillskriva sig en identitet är en viktig del av ungdomstiden. Lalander 

och Johansson skriver att det i dagens samhälle ställs stora krav på ungdomarna då 

individualiseringen har fått allt större del i samhället. Likväl som ungdomarna vill vara en del 

av kompisgänget, handbollslaget eller ett annat större sammanhang så vill de sticka ut och ha 

en unik och självständig identitet (Lalander & Johansson 2012:11). En identitet formas inte i 

kulisserna, Elvin-Nowak och Thomsson menar att identitetskapandet är en relationell process. 

Identiteten skapas i samvaron med andra där man kan urskilja såväl likheter och skillnader, 

exempelvis psykiskt och fysiskt men även i erfarenheter och upplevelser (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003:91-92).  

 

Det blir således viktigt för ungdomar att hitta några eller framför allt någon att identifiera sig 

med. I Nilssons utredning kan vi läsa att vara tillsammans med pojkvän/flickvän är något som 

ökar ju äldre ungdomar blir. Bland de ungdomar som var mellan 13-15 år uppgav 22 % att de 

varje vecka eller oftare umgicks med pojkvän/flickvän. I den äldre gruppen, 19-25 år, ökade 

andelen till 66 %. Det de även kunde se var att det framförallt var unga kvinnor som lade ner 

mest tid och värderade dessa relationer högre i jämförelse med de unga männen (Nilsson 

1998:78-79, 98-99). Även Lager lyfter de unga kvinnornas syn på relationer i sin 

kunskapsöversikt ”Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression?” där han 

menar att unga kvinnor i större utsträckning oroar sig för sina relationer och att detta är en av 

de orsakerna till att de psykiska problemen har tredubblats i olika avseenden under de senaste 

åren (Lager 2009:4-5, 12-13). I den här bemärkelsen blir parrelationen en mer betydelsefull 

del för unga kvinnor för att upprätta en identitet och avsaknaden av eller en dysfunktionell 

relation kan hämma identitetskapandet. Således ges mycket makt till partnern att forma den 

unga kvinnans identitet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:139).  

 

Att skapa och upprätthålla goda parrelationer kan vara problematiskt men kan denna 

problematik te sig annorlunda för en ung kvinna med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som Aspergers syndrom? Riksförbundet Attention, som är en 

intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skriver att en 

person med Aspergers syndrom oftast har svårigheter med kommunikation och samspel med 

andra människor men syndromet har även kännetecken som specialintressen, annorlunda 
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språkhantering samt svårt för plötsliga förändringar. Denna funktionsnedsättning medför ofta 

problem i det vardagliga livet och den problematiska anpassningen till samhället kan leda till 

utanförskap, en faktor som således kan vara avgörande för identitetskapandet under 

ungdomstiden (Riksförbundet Attention 2012).   

 

I vår studie vill vi belysa hur unga kvinnor med Aspergers syndrom upplever skapandet, 

upprätthållandet alternativt avsaknaden av parrelationer. Genom att se detta ur ett 

intersektionellt perspektiv då vi inte bara ser till de unga kvinnornas ålder, kön och 

funktionsnedsättning för sig utan ser hur de olika kategorierna samspelar med varandra kan vi 

få ett helhetsperspektiv av de unga kvinnornas identitet och levnadssituation relaterat till makt 

(Grönvik & Söder 2008:9-13). Upplevelserna av parrelationer är i sin tur avgörande för vilken 

betydelse dessa får för de unga kvinnornas identitetskapande. Det intressanta är då hur de 

unga kvinnorna hanterar den eventuella problematik som kan uppstå i jakten på kärleken eller 

i språnget från den. Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som inte syns på utsidan 

men som utgör många hinder i personens vardagliga liv. Ett sådant problem kan vara att 

inleda relationer och således blir det svårt att leva upp till samhällets normer som förespråkar 

tvåsamhet. Genom att belysa de unga kvinnornas upplevelser av parrelationer, dess betydelse 

för identitetskapandet samt hanterandet av den eventuella problematik som kan uppstå utifrån 

deras funktionsnedsättning kan förståelsen för personen bakom funktionsnedsättningen öka 

vilket är en viktig insikt för personer som arbetar inom socialt arbete.  

 

1. 1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att belysa unga kvinnor med Aspergers syndroms upplevelser av 

parrelationer. Vidare vill vi förstå vilken betydelse dessa relationer har i de unga kvinnornas 

identitetsskapande samt hur de hanterar den eventuella problematik som kan uppstå i och 

med denna betydelse. 

  

För att få svar på detta har vi ställt oss följande frågor:  

 Hur upplever de unga kvinnorna med Aspergers syndrom skapandet, upprätthållandet 

alternativt avsaknaden av parrelationer? 

 Vilken betydelse har parrelationer i de unga kvinnorna med Aspergers syndroms 

identitetskapande? 
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 Hur hanterar de unga kvinnorna, utifrån deras funktionsnedsättning Aspergers 

syndrom, den eventuella problematik som kan uppstå i och med parrelationers 

betydelse för identitetskapandet? 

 

1.2 Disposition 

Studiens problemformulering, syfte och frågeställning har precis adresserats. I nästa kapitel 

går vi igenom de metodval vi gjort under studien. Därnäst redogör vi för vår tidigare 

forskning som även skall förstås som en utveckling av de problem vi lyfter i vår inledning 

samtidigt som den utgör bryggan för vårt kommande teorikapitel. I det teorikapitlet, som 

följer av kapitlet om tidigare forskning, redogör vi för vår teoretiska referensram. Vidare i 

analyskapitlet presenteras studiens analys. Avslutningsvis presenteras våra resultat samt förs 

en diskussion kring vikten av helhetsperspektiv och att se personen bakom 

funktionsnedsättningen.  
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2. Metod 

Nedan presenteras hur vi har gått tillväga i arbetet med vår kvalitativa studie. Vi börjar med 

att beskriva hur vi gått tillväga i sökandet efter litteratur och tidigare forskning som varit 

användbara för vår studie.  Därefter övergår vi till att redogöra för vårt urval vad gäller val av 

bloggskrivare för att vidare presenteras hur vi valt att analyserat vårt material. Utifrån dessa 

resonemang beskriver vi vilken kunskap vi har kunnat få fram utifrån vårt material och 

avslutningsvis förs en diskussion kring de etiska överväganden vi gjort under studien.  

 

2.1 Litteratursökning 

Inför vår studie ville vi ta reda på vilken tidigare forskning som har förts inom vårt 

forskningsområde. För att hitta relevanta artiklar och litteratur för vår studie sökte vi i olika 

databaser, främst Social Services Abstract som behandlar ämnen som är aktuella inom socialt 

arbete, Artikelsök och Google Scholar. De sökord som vi använde oss av och som gav oss 

relevanta artiklar var: unga kvinnor, girls, adolescents, psykosocial hälsa, Aspergers syndrom, 

relationer, relationships, identitetskapande, identity. Det vi uppmärksammade var att det inte 

finns mycket forskning kring vårt forskningsområde. Detta tror vi delvis beror på att det är 

fler pojkar/män som diagnostiserats med Aspergers syndrom än flickor/kvinnor. Det fanns 

således svårigheter med att välja ut artiklar som var relevanta för vårt syfte och våra frågor. 

Genom sökande bland litteratur återfanns ändå fem studier som har varit användbara i 

redogörandet för vår tidigare forskning som även fungerat som en utveckling av problemen vi 

lyfter i vår inledning och en brygga till vår teorietiska referensram.  

 

2.2 Urval 

Vår data grundas i bloggar skrivna av unga kvinnor med Aspergers syndrom. Bloggar är 

enskilda webbplatser med digitala dagboksanteckningar där bloggskrivarna skriver relaterat 

till exempelvis sitt yrke eller intresse men det vanligaste är att de delger händelser, 

upplevelser och känslor från sitt vardagliga liv (Walker Rettberg 2008:22). När vi skrev in 

”Aspergers syndrom blogg” i sökmotorn Google fick vi 281 000 träffar. Däremot var det 

långt ifrån alla resultat vi kunde använda oss av då inte alla träffar var bloggar utan artiklar 

och hemsidor relaterat till detta.  I sökandet efter bloggar var därför Autismforum.se till störst 

hjälp då de länkar till olika bloggar relaterade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på 

sin hemsida. Vårt urval vad gäller val av bloggskrivare har främst formats utifrån deras unika 

insikt i den bemärkelsen att de är unga kvinnor med Aspergers syndrom. Det är endast de 
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själva som på bästa sätt kan beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Således bidrar de med 

värdefull och trovärdig information till vår studie. (Denscombe 2009:251). Efter att vi 

orienterat oss bland olika bloggar och sett att utbudet av bloggar skrivna av unga kvinnor med 

Aspergers syndrom var begränsat så valde vi först ut fyra bloggar. Två av bloggarna fann vi 

på Autismforums hemsida och de andra två med hjälp av Google sökmotor. Vi valde ut dessa 

bloggar då författarna har Aspergers syndrom och vi kunde urskilja många inlägg som 

handlar om just parrelationer och de tankar som de unga kvinnorna har kring detta. Efter att 

ha läst igenom de fyra bloggarna valde vi dock bort en blogg eftersom vi kunde urskilja tre 

bloggskrivare som vi ansåg var tre ytterligheter; en ung kvinna i en relation, en ung kvinna 

som är singel men söker kärlek och en ung kvinna som är singel men som inte är intresserad 

av att ingå i ett förhållande med någon. Dessa unga kvinnor är 24 respektive 25 år vilket var 

förenligt med vår studie eftersom vi uppmärksammat att det under denna tidsperiod blir allt 

viktigare med parrelationer. Genom att ställa dessa tre ytterligheter mot varandra, som även 

kan benämnas som extremfall, kunde vi på ett tydligare sätt identifiera parrelationers 

betydelse och de olika tillvägagångssätt som de unga kvinnorna använder sig av (Ekström A 

2003:203-204). När vi inledde läsandet av bloggarna ville vi se ett år tillbaka. Detta gjorde vi 

i alla utom en blogg då den unga kvinnan skrev väldigt mycket i sin blogg och vi upplevde att 

vi uppnådde mättnad redan efter nio månader. I och med denna avgränsning fick vi, efter att 

ha urskiljt inlägg som handlar om parrelationer, tillgång till en stor mängd material i form av 

blogginlägg som omfattade 155 sidor. Genom att gå så långt tillbaka i bloggarna kunde vi få 

en helhetsbild av hur de unga kvinnornas levnadssituation ser ut. På detta sätt stärkte vi 

validiteten i vårt arbete då vi kopplar olika delar av materialet till en större helhet. Vi kunde 

då tydligare se på vilket sätt olika områden, som till exempel skola, familj och fritid var 

viktiga variabler för vilken betydelse parrelationerna har i kvinnornas identitetskapande samt 

hur de hanterar den eventuella problematik som uppstår i och med denna betydelse (Sjöberg 

2008:29-31, Patel & Davidsson 2003:105).  

 

Ett av problemen som den kvalitativa forskningen kämpar mot är frågan om i vilken 

utsträckning vi kan generalisera vårt resultat av studien till andra fall. Då vi är ute efter att 

beskriva de unga kvinnornas unika upplevelser av parrelationer så är generaliserbarheten av 

mindre intresse för oss. Vi vill snarare belysa så många aspekter som möjligt på de olika 

upplevelser, betydelser och hanteranden av parrelationer som unga kvinnor med Aspergers 

syndrom kan ha. Det är svårt att dra några generella slutsatser som gäller för alla unga 

kvinnor med Aspergers syndrom då det finns individuella faktorer som avgör på vilket sätt 
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parrelationer spelar roll i de unga kvinnornas identitetskapande samt hur de väljer att hantera 

den eventuella problematik som kan uppstå i och med denna betydelse. Således anser vi att 

det endast går att generalisera resultatet av vår studie utifrån de tre ytterligheter som 

kvinnorna representerar. Genom att ge en detaljerad beskrivning av de unga kvinnornas 

levnadssituation så är det upp till läsaren att avgöra om det går att överföra resultatet 

(Denscombe 2009:382-383). 

 

2.3 Analys 

Som metod för att analysera vårt material har vi använt oss av innehållsanalys. Denna metod 

är särskilt lämplig för analys av innehåll som återfinns i olika textdokument. Genom att bryta 

ner texter i mindre enheter för att sedan kategorisera och koda dessa så kan forskare på ett 

tydligare sätt urskilja det som är relevant för studiens syfte och frågor (Denscombe 2009:307-

309). Vi båda läste igenom alla bloggarna och under tiden identifierade vi inlägg som 

handlade om parrelationer. Vi kopierade och klistrade in dessa inlägg i olika dokument, ett 

dokument för varje blogg. För att vara säkra på att vi identifierat samma inlägg jämförde vi 

våra dokument med varandra, diskuterade eventuella tveksamheter för att sedan sammanställa 

gemensamma dokument som har varit vår studies grunddata. Detta har bidragit till att vi båda 

fått god kännedom om vår data vilket var värdefullt i analysarbetet. Vi skrev ut de olika 

dokumenten och tillsammans kategoriserade och kodade vi de inlägg, delar och meningar som 

beskrev de upplevelser (U) de unga kvinnorna har kring skapandet, upprätthållandet 

alternativt avsaknaden av relationer, betydelsen (B) av parrelationer samt hur de hanterar (H) 

den eventuella problematik som medföljer denna betydelse:  

”[…] och tidigt imorgon åker (pojkvännens namn) hem igen och jag saknar honom redan fast 

han inte ens åkt än:/ 
U
” 

 

”Är du singel? Yes. Jag tänkte vara det tills jag dör 
B
” 

 

”
Jag ska ladda upp mig på någon dejtingsida så får vi se om det leder till nånting. 

H
” 

 

En förutsättning för att genomföra en innehållsanalys är att vi som forskare tolkar textens 

innehåll. Bergström och Boréus skriver om olika tolkningsstrategier och en av dessa 

benämner de en avsändarorienterad tolkningsstrategi. Enligt denna ska forskaren ta vara på 

vad texten har för betydelse för avsändaren när den produceras. Detta görs genom att 

forskaren tolkar texten utifrån hur författaren använder språket och argumenterar för sig. Det 
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är därför av stor vikt för forskaren att inte vilseledas genom att lägga in sina egna betydelser i 

de uttryck som författaren använder. Ytterligare en aspekt som forskaren ska ta hänsyn till är i 

vilken kontext som texten tillkommit (Bergström & Boréus 2005: 24-27). Då vi läst de unga 

kvinnornas bloggar under ett sådant långt tidsspann har vi på något sätt lärt oss hur de unga 

kvinnorna använder språket, ironi och varför de skriver som de gör. Då vi läst alla bloggens 

inlägg har vi kunnat följa kvinnorna i deras vardag och kunnat förstå varför de uttrycker de 

känslor som de gör. Däremot har det ibland varit svårt att avgöra vad som var upplevelse, 

betydelse och hanterande då dessa tre variabler tycktes komma till uttryck i en och samma 

mening:  

”Hjärtat skriker ”Låt honom få komma hit (eget namn) allt kommer bli bra igen” medans 

hjärnan skriker ”Du klarar det här (eget namn), du klarar det här” 
U, B, H?? 

” 

 

Just detta är nackdelen med innehållsanalys, att det är svårt att urskilja underförstådda 

meningar i en text och därmed riskerar viktiga aspekter på problemet att förbises. Trots detta 

har vi genom innehållsanalysen kunnat urskilja bloggtexternas innehåll och identifierat de 

unga kvinnornas prioriteringar, värderingar och hur dessa hänger samman. Genom denna 

kodning har vi fått fram data att ställa mot våra teorier och tidigare forskning och 

innehållsanalysen har hjälpt oss att stärka reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten då det är en 

tydlig, framarbetad metod som andra forskare enkelt kan upprepa (Denscombe 2009:308-

309).  

 

I vår analys har det har varit viktigt för oss att lyfta fram det de unga kvinnorna skriver i 

bloggarna och därför präglas detta kapitel av mycket citat och referat som förstås med hjälp 

av våra teoretiska utgångspunkter. Efter kodningen och kategoriseringen ställde vi således vår 

data mot tre teorier, intersektionalitet, Svedbergs tankar kring grupprocesser samt symbolisk 

interaktionism. Vi har använt dessa teorier som verktyg i den bemärkelsen att de har 

genomsyrat vårt sätt att se på det kodade materialet. Detta har lett till att vi har fått en mer 

uppbyggd analys; istället för att endast återge innehållet i bloggarna har vi med teorierna 

tydligare kunnat förstå och redogöra för de unga kvinnornas upplevelser, vilken betydelse 

parrelationer har för dem och deras hanterande av olika problematiska situationer relaterat till 

identitetskapandet. Genom att endast koda upplevelser, betydelser och hanterande hade vi inte 

haft samma förståelse för den betydelse detta i sin tur har för identitetskapandet.  Detta bidrog 

teorierna till då de utifrån sina olika perspektiv tillsammans bildar en helhet av komplexa 
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tolkningar kring förhållanden mellan företeelser som vi kan applicera på vårt material 

(Ekström B 2003:225-226, Patel & Davidson 2003:21-23, Holme & Solvang 1997:50).  

 

2.4 Vår uppnådda kunskap 

I de unga kvinnornas bloggtexter kommer deras upplevelser till uttryck och genom detta 

skrivna språk har vi förstått de unga kvinnornas situation.  Eftersom att vi var ute efter att 

tolka deras nedskrivna upplevelser snarare än att förklara dem så har vi använt oss av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Enligt detta synsätt är det omöjligt för forskare att frigöra sig 

från sina tidigare erfarenheter och dessa ska snarare ses som en tillgång i forskningsprocessen 

än ett hinder. Människor tolkar företeelser olika beroende på den förförståelse de har. 

Nackdelen med detta är att vi inte har kunnat komma fram till en absolut sanning eller få 

säker kunskap. Trots detta så är den information vi fått genom bloggarna värdefull då vår 

avsikt var att presentera kvinnornas upplevelser och tankar utifrån deras perspektiv, detta med 

hjälp av vår egna förförståelse och känslor inför de unga kvinnorna (Patel & Davidson 

2003:28-30, Robson 2011:151). Under arbetet med att läsa igenom bloggarna så insåg vi att 

det empiriska material vi fick tillgång till inte hade kommit fram genom att använda 

intervjuer. Vi fick känslan av att bloggarna präglades av en öppenhet och ärlighet som inte 

hade uppstått på samma sätt om vi valt att intervjua unga kvinnor med Aspergers syndrom. 

Genom detta så stärks validiteten i vår studie då vi anser att vi inte hade kunnat få fram 

tillförlitligare data på ett bättre sätt än via bloggarna (Denscombe 2009:378).  

 

Vi är samtidigt medvetna om att den bild som de unga kvinnorna presenterar av sig själva och 

sin vardag är en vald bild. Trots att bloggen fungerar som en slags dagbok så är det en 

offentlig sådan och det påverkar de unga kvinnorna i valet av vad de vill ”avslöja” om sig 

själva och vad de ska dölja (Walker Rettberg 2008:11-12). Detta skriver en av våra unga 

kvinnor själv när hon besvarar en av sina bloggläsares frågor:  

”Och sen kan inte ni sitta här och ”bedöma” mitt förhållande på bloggen för jag skriver faktiskt 

inte allt här och det är mitt liv och mitt val och jag gör vad jag vill” 

 

Detta kan förstås av Goffmans dramaturgiska perspektiv som talar om att när människan 

presenterar sig själv inför andra, oavsett om det sker genom muntlig eller som i 

bloggskrivarnas fall skriftlig kommunikation, försöker hon kontrollera och styra 

informationen hon överför. Hur de unga kvinnorna väljer att presentera sig själva i bloggen 

kommer ligga till grund för läsarnas uppfattning av dem och därför är det viktigt att hon 
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framstår i så gott ljus som möjligt. I bloggen, som utgör det Goffman kallar den främre 

regionen eller ”scenen”, gör hon ett framträdande som den person hon vill framstå. 

Framträdandet påverkas av normer och förväntningar som bloggläsarna har och som 

bloggskrivaren är medveten om. När hon skrivit inlägget går hon sedan till den bakre 

regionen eller ”kulisserna”, utanför bloggen, där hon kan gå ur rollen och inte känna någon 

press på att agera (Goffman 2009:25, 97-98, 101-102).   

 

Ännu en fördel med att vi använt oss av texter som empiriskt material är att vi undkommit ett 

av de problem som kan uppstå vid transkribering av intervjumaterial; att återge det talade 

ordet i skrift så korrekt som möjligt utan att bygga in vår egen mening i det som sägs. Vårt 

material är redan nedskrivet och i och med detta så minimeras risken med att vinkla det fel 

vilket leder till att validiteten stärks. Genom detta har vi fått kunskap om de unga kvinnorna i 

dess renaste form och innehållsanalysen, våra teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning har bidragit till att vi kunnat svara på våra frågeställningar och således även att 

stärka validiteten ytterligare i vår studie då vi uppnått studiens syfte. Detta då vi fått en bild av 

hur de unga kvinnorna med Aspergers syndrom upplever skapandet, upprätthållandet samt 

avsaknaden av parrelationer, vilken betydelse de har för deras identitetskapande och hur de 

hanterar denna eventuella problematik som kan uppstå i och med denna betydelse (Patel & 

Davidson 2003:104-105, Denscombe 2009:378, 425)  

 

2.5 Etiska överväganden 

Inför en studie är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de etiska dilemman hon kan ställas 

inför. Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer och adresserar fyra krav som 

ska beaktas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Att utföra en studie utifrån webbaserad data är enkelt 

i den bemärkelsen att informationen är lättillgängig; genom en enda sökning kan vi få tag i 

mycket intressant och värdefull information. Bloggar är enskilda webbplatser med digitala 

dagboksanteckningar där de unga kvinnorna vi följt delger händelser, upplevelser och känslor 

från sitt vardagliga liv. Under vår studie har vi betraktat de bloggar vi använt oss av som 

öppna dokument. Detta grundar vi i att de unga kvinnorna själva har valt att publicera sina 

inlägg på Internet, ett forum som är tillgängligt för alla. Som vi nämnde tidigare så är de unga 

kvinnorna medvetna om att det som publiceras i bloggen är tillgängligt för alla och de väljer 

vad de vill ”avslöja” om sig själva och vad de vill dölja. De unga kvinnorna har också en 



 

13 

 

möjlighet att lösenordskydda sin blogg och på så sätt försäkra sig om att endast de personer 

som har tillgång till lösenordet kan läsa det som skrivs i bloggen. När de väljer att inte ha 

lösenord ger de indirekt sitt godkännande för allmänheten att ta del av deras inlägg och 

således bör dessa bloggar betraktas som öppna dokument där ett samtycke, som samtyckes- 

och informationskravet talar om, från de unga kvinnorna inte är tvunget. (Denscombe 

2009:202-203, Vetenskapsrådet 2002:7-11, Walker Rettberg 2008:22). 

 

Däremot så ska forskare, enligt samtyckeskravet, vid studier som berör ungdomar inhämta 

samtycke från de som berörs av undersökningen då dessa studier anses som etiskt känsliga 

situationer. Detta gäller även om information hämtas på Internet. En forskare ska anstränga 

sig efter att identifiera barn och ungdomar som kan tänkas vara under 15 år för att informera 

dessa samt deras föräldrar om den pågående studien. De unga kvinnor vi har följt uppger att 

de är 24 respektive 25 år. Vi är medvetna om att vi inte kan försäkra oss om deras ålder. Trots 

detta känner vi oss trygga med att det är tio års spann mellan 15 och 25 och att det således 

skulle märkas om någon uppgav sig vara äldre än vad hon egentligen är (Denscombe 

2009:201-202, Vetenskapsrådet 2002:9-11).  

 

Trots att vår studie i den här bemärkelsen inte berörs av de informationskrav och 

samtyckeskrav som Vetenskapsrådet talar om är det fortfarande viktigt att de unga kvinnorna 

och deras anhöriga hålls anonyma så långt det är möjligt, i enighet med 

konfidentialitetskravet. Detta för att respektera deras värdighet, integritet och att de inte lider 

någon skada av sitt medverkande i vår studie. De tre unga kvinnor vi har följt i vår studie har 

gjort egna val när det kommer till deras anonymitet i bloggen. En av dem går ut med sitt eget 

namn och namnen på anhöriga, en annan går endast ut med eget namn medans den tredje 

väljer att skriva helt anonymt. Vi har valt att använda oss av fingerande namn; Klara, Lena 

och Natalie för att på så sätt avidentifiera bloggarna. I de inlägg som kvinnorna nämner sina 

anhöriga vid namn har vi bytt ut namnet mot den relation som personen har till kvinnan och 

skrivit detta inom parantes, t.ex. (pojkvännens namn) (Vetenskapsrådet 2002:12-13).   

 

Vi är samtidigt medvetna om att det är svårt att garantera att bloggarna inte går att spåras upp. 

Vid alla typer av kommunikation via Internet är det lätt för dem som vill söka upp olika 

källor, hur mycket forskaren än anstränger sig för att garantera anonymiteten. Detta har lett 

till ett stort krav på oss att förhålla oss på ett professionellt sätt till informationen före, under 

och efter vår studie samt i vår text. Genom att endast använda den data vi har fått fram inom 



 

14 

 

ramen för vår forskning har vi försäkrat nyttjandekravet. Utifrån dessa överväganden anser vi 

att vi har utfört vår studie i enighet med forskningsetiken (Denscombe 2009:204-205, 

Vetenskapsrådet 2002:14).  

 

2. 6 Sammanfattning 

Vi har nu presenterat och argumenterat för de arbetssätt vi har använt oss av i vår studie. 

Under vår sökning av litteratur och tidigare forskning uppmärksammade vi avsaknaden av 

studier kring vårt forskningsområde men tillslut fann vi fem studier som var förenliga med 

vårt syfte. Ett hermeneutiskt förhållningssätt har genomsyrat vårt arbete så tolkning och 

förståelse har varit centralt i arbetet med bloggarnas texter. Med hjälp av innehållsanalys och 

vår teoretiska referensram har vi fått en förståelse för deras upplevelser av parrelationer, dess 

betydelse och hanterande av eventuell problematik. Internet har bidragit till att vi har fått 

tillgång till ett stort material, ett material som vi bemött som öppna dokument men som ändå 

kräver en avidentifiering och försäkran om anonymitet och professionalitet gentemot de unga 

kvinnorna och deras anhöriga som lyfts i bloggarna. Vidare vill vi nu presentera den tidigare 

forskning som bedrivits inom området och som ligger till grund för vår studie.   
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3. Tidigare forskning  

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som utgör basen för vår studie. Detta 

kapitel väljer vi att inte se som ren tidigare forskning utan även som en vidareutveckling av de 

problem vi beskrev inledningsvis i studien samt en brygga till vårt kommande teorikapitel. 

Inledningsvis presenterar vi kort studier som talar om kvinnors behov av parrelationer i 

dagens samhälle där tvåsamheten förespråkas av normer. Vidare ges en beskrivning av 

funktionsnedsättningen Aspergers syndrom (AS)
1
. Under resterande tre rubriker 

problematiserar vi behovet av parrelationer relaterat till Aspergers syndrom utifrån identitet, 

problematik och hanterandet av problematik.  

 

3.1 Unga kvinnors behov av att vara två i den nya tiden 

Att ha hela världen framför sina fötter, leva i nuet och tänka att man just nu befinner sig i sina 

bästa år - det är ungdomstiden som för de allra flesta uppfattas som någonting bra och som 

präglas främst av frihet och skapandet av nya vänskaps- och kärleksrelationer. 1998 gav 

Ungdomsstyrelsen ut en utredning kring ungdomar och deras fritid i ett nationellt och 

kontextuellt perspektiv skriven av Per Nilsson, dåvarande fil.dr i pedagogik och 

forskarassistent vid Lärarhögskolan och Idrottshögskolan i Stockholm och idag professor och 

generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Nilsson skriver om hur ungdomar idag befinner sig i 

en ny tid i och med globaliseringen; ökad emigration och immigration, stora möjligheter att 

resa, utbyta information via medier, förändrade villkor när det kommer till skola, arbete och 

fritid. Med hjälp av enkäter och kompletterande djupintervjuer har Nilsson kartlagt svenska 

ungdomars upplevelser och värderingar när det kommer till fritid under mitten på 1900-talet 

(Nilsson 1998:14-19, 54-55). 

 

I Nilssons omfattande utredning har vi valt att redogöra för hans resultat om i vilken 

omfattning ungdomar umgås med pojk-/flickvän. Studien visar att ca hälften av ungdomar i 

åldern 13-25 år umgås med pojk-/flickvän någon gång i veckan under sin fritid. Nilsson visar 

även på att detta är mer utbrett hos ålderskategorin 19-25 år där 66 % uppger att de umgås 

med pojk-/flickvän i jämförelse med ålderskategorin 13-15 års 22 %. Märkbart för vår studie 

är att det är flest kvinnor som uppger umgänget med sin pojk-/flickvän och vidare visar 

resultat i studien på att unga kvinnor bland annat värderar kärlek högre i jämförelse med de 

unga männen. På frågor kring vad flickorna uppskattar hos det motsatta könet svarade 

                                                 
1
 Fortsättningsvis förkortar vi i regel Aspergers syndrom med AS i texten 
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flickorna att de vill att killarna bryr sig, visar känslor och inte alltid sätter kompisarna i första 

hand utan vill umgås med deras flickvän. Det tydligaste resultatet visar att flickorna vill 

kunna lita på pojkarna, att de är någon som flickorna kan se upp till och kan blotta sina 

känslor för i vetskap om att det stannar mellan dem. Nilsson skriver att detta kan förstås som 

ett resultat av kvinnlig underordning men också som ett behov hos flickorna att i deras ålder 

blotta sitt inre och yttre i kärleksmöten (Nilsson 1998:78-79, 98-99, 161). Oavsett hur man ser 

på det är kontentan densamma enligt Nilsson:  

”Hur man än väljer att förstå dessa utsagor om vad flickor uppskattar hos pojkar förefaller bilden 

vara att flickor (både bokstavligt och bildligt) ska kunna vila tryggt i pojkars famnar.” (Nilsson 

1998:161)   

 

Således finns ett behov hos flickor av att ha en partner. Vad händer då när detta behov inte 

kan tillgodoses, när den unga kvinnans förväntningar inte är förenliga med verkligheten och 

dess normer som förespråkar tvåsamhet? I teoriavsnittet berör vi Svedbergs teorier kring 

relationen mellan inre värd och yttre verklighet och om dessa inte är förenliga kan ångest 

uppstå (Svedberg 2007:83-84). Någon som pekar på att unga kvinnor oftare drabbas av 

liknande inåtvänd problematik är Anton Lager, utredare och doktorand i folkhälsovetenskap. I 

sin forskningsöversikt ”Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression” skriver 

Lager att förekomsten av psykiska besvär har ökat kraftigt de senaste 20 åren, särskilt bland 

unga. Den inåtvända problematiken såsom oro, ångest och depression är dessutom 1,5-3 

gånger vanligare bland kvinnor. Vad denna könsskillnad beror på är inte helt enkel att svara 

på. Lager presenterar olika studier för att förklara skillnaderna socioekonomiskt, biologiskt 

och som ett resultat av könsroller. Lager lägger främst fokus på kvinnor och mäns skillnader 

gällande biologi och könsroller där han presenterar studier som visar att kvinnor biologiskt 

har större chans att drabbas av depression i och med puberteten. Gällande könsroller pekar 

Lager på studier som visar på att flickor i större utsträckning oroar sig för relationer i 

jämförelse med pojkar. När relationen till jämnåriga förändras reagerar flickorna kraftigare 

och de hamnar i flera stressfyllda övergående situationer i relationen till sin pojkvän. Allt 

detta märks tydligt bland annat genom att flickorna vänder sig till vänner och familj för att få 

stöd och ventilera olika problem (Lager 2009:4-5, 9-14).  
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3.2 Aspergers syndrom  

Tony Atwood, praktiserande klinisk psykolog från England, skriver att Aspergers syndrom är 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
2
 som har sitt ursprung i den österrikiska barnläkaren 

Hans Aspergers beskrivningar av barn under mitten av 1940-talet. Han identifierade liknande 

personlighetsdrag och beteenden på en del av barnen som besökte hans klinik, barn som ofta 

hade blivit avstängda från skolan på grund av uppförandeproblem. Han uppmärksammade att 

dessa barn hade bristande social förmåga i den bemärkelsen att barnen hade svårt att få 

kompisar och blev istället retade och var utanför. Barnen hade svagheter i kommunikation, 

vare sig det handlade om vardagliga samtal eller beskrivning av känslor och upplevelser. Till 

sist uppmärksammade han att barnen kunde bli helt uppslukade i ett speciellt intresse och att 

de därför kunde uppfattas som självupptagna. Hans Asperger ansåg att dessa barn behövde 

extra stöd i vardagen för att få den att fungera med hjälp av organisation och planering. 

Istället för att likställa detta syndrom med psykisk sjukdom menade Asperger att tillståndet 

berodde på genetiska eller neurologiska faktorer, det vill säga en personlighetsstörning som 

inte kunde bli botad utan skulle följa barnen livet ut (Atwood 2011:14-16, 23). 

 

Atwood skriver att benämningen Aspergers Syndrom inte började användas förrän efter Hans 

Aspergers död 1980 men att beskrivningen av en person med AS än idag är densamma, denna 

enligt DSM-IV:  

Nedsatt förmåga till social interaktion – exempelvis har svårt att tolka och använda sig av 

kroppsråk, ansiktsutryck, fysisk närhet och etablera relationer. Mer om detta symptom 

kommer beröras längre ned.  

Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter - personer 

med AS har ofta ett eller några få specialintressen som kan te sig överdrivet när det kommer 

till intensitet och fokusering inför intresset. Detta symptom kan även ge sig i uttryck av att 

personen har ett tvångsmässigt rörelsemönster.  

Nedsättning av funktionsförmåga i arbete, socialt eller andra avseenden – att personen på 

grund utav sina störningar får nedsatt funktionsförmåga inom olika områden 

Ingen försenad språkutveckling – personer med AS har ofta ett välutvecklat ordförråd som 

ibland kan uppfattas komplicerat och byråkratisk.  

                                                 
2
 Med funktionsnedsättning menar vi någonting en människa faktiskt har, i detta fall en nedsatt förmåga. Detta 

kan ställas i jämförelse till funktionshinder som vi snarare ser som någonting kopplat till miljön omkring, 

exempelvis om en rullstolsbunden person hindras att gå på bio för att det inte finns en ramp att rulla upp på 

(Grönvik & Söder 2008:19). 
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Ingen försening av den kognitiva utvecklingen, vardagliga färdigheter, adaptivt 

beteende/förmåga att anpassa sig till inre och yttre krav (förutom social interaktion) och 

nyfikenhet av omgivningen i barndomen – personer med AS har ofta ingen försenad 

utveckling, förutom när det kommer till social interaktion (Atwood 2011:38-41, 47-48).  

 

Att diagnostisera AS är inte helt okomplicerat. Idag finns åtta screeningformulär och det 

nyaste är DSM-IV, ett dokument med diagnoskriterier för AS med tillhörande texter för att 

komplettera dessa kriterier. Atwood menar att endast använda sig av detta dokument är 

otillräckligt för att kunna ställa en diagnos. Som utredare behöver man göra bedömningar 

kring personens sociala kompetens, förmågan att anpassa sig till inre och yttre krav, språkliga 

och kognitiva förmågor, förmågan att förmedla känslor, intressen, motorik samt bedömning 

om personen har en perceptionsstörning. Dessutom behövs information kring medicin-, 

utvecklings och familjehistoria. Genom att se till alla dessa aspekter får utredaren en 

helhetsbild av personens tillstånd och kan på så sätt göra en tillförlitligare bedömning. 

Symptomen uppmärksammas vanligtvis under barndomen men det är inte helt ovanligt att 

diagnostiseras som ungdom eller vuxen. Av dem som diagnostiseras är majoriteten pojkar. 

Trots detta är det ingenting som säger att pojkarna har större chans att drabbas av 

funktionsnedsättningen. Atwood skriver om hur det är svårare att identifiera symptomen hos 

flickorna då de bland annat döljer sina symptom med hjälp av olika mekanismer som att lära 

sig hur man bör uppträda i olika situationer eller medvetet ställa sig utanför kompisgrupperna 

i skolan. I och med detta är mörkertalet större hos denna målgrupp då ett av de viktigaste 

symptomen blir svår att uppräcka; en oförmåga att etablera kamratrelationer (Atwood 

2011:45-50, 52-56, 60-61).  

 

Atwood väljer att inledningsvis i kapitlet kring social förståelse och vänskap citera Hans 

Asperger:  

”Dessa barns egenart visar sig tydligast i deras beteende gentemot andra människor. Deras 

beteende i det sociala sammanhanget är i själva verket det tydligaste tecknet på deras störning.” 

(Atwood 2011:65).  

 

Således är personernas låga utveckling gällande social förståelse ett av de huvudsakliga 

symptomen hos en person med AS. Atwood skriver om hur personer med AS många gånger 

drar nytta av att vara ensam; så länge de är ensamma är deras funktionshinder inte lika 

uppenbart. När de istället är bland andra människor uppstår problem, problem som blir 
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tydligare ju fler människor det finns att interagera med. Atwoods egna erfarenheter är att det 

fungerar relativt bra för personer med AS att interagera med en person. När det istället 

tillkommer flera och det skapas en grupp får personer med AS svårt att sortera den sociala 

information som framkommer under samspelet. Personen hamnar ”efter”, förstår tillslut inte 

vad gruppen pratar om och ställs istället utanför konversationen (Atwood 2011:65-66).  

 

Atwood har under flera decennier arbetat med barn och vuxna med AS och uppmärksammat 

fem olika faser när det kommer till att skaffa sig sociala relationer. I den första fasen urskiljs 

små barn som ännu inte funnit intresse för den sociala världen utan istället vill upptäcka den 

materiella världen. I den andra fasen befinner sig barnet i de första skolåren och ett intresse 

för att leka med andra barn finns men den grad av ömsesidighet som leken kräver är 

någonting som fattas hos barnet med AS på grund av barnets försenade utveckling. I 

mellanstadiet kommer barnet in i den tredje fasen och de har erövrat en förmåga att skaffa sig 

vänner, trots att relationen har en tendens att bli konfliktfylld och kortvarig då barnet med AS 

upplevs som dominant. Är barnet som hon blir vän med däremot snäll, medgörlig och öppen 

för barnets problematik kan en god och långvarig vänskap utvecklas. Under tonåren kommer 

barnet in i den fjärde fasen som präglas av en längtan och sökandet efter en parrelation i form 

av pojk- eller flickvän. En frustration kan uppstå när den unge med AS, då de i jämförelse 

med jämnåriga, har svårt att veta hur de ska gå tillväga i skapandet av parrelationer och 

rädslan för att bli avvisad kan leda till att den unge istället isolerar sig från relationer. I den 

femte fasen har personen med AS utvecklats till en emotionellt och socialt välfungerande 

människa vilket resulterar i att hon kan skapa fungerande relationer och med stöd finns 

potential för ett äktenskap som håller livet ut (Atwood 2011:71-73). Detta tyder på det Hans 

Asperger myntade redan under 1940-talet; att personer med AS i rätt miljö och med hjälp av 

deras koncentration vid specialintressen kan erövra ovanliga talanger och bli framgångsrika, 

socialt fungerande människor (Atwood 2011:16).  

 

3.3 Att finna sig själv 

Som vi tidigare redogjort för så är problematiken med social interaktion central för personer 

med Aspergers syndrom. Detta får i sin tur konsekvenser för identitetsskapandet då den 

sociala kontexten har betydelse för hur personer utvecklar sin identitet. Delar av den 

legitimerade psykologen Gunvor Larsson Abbads avhandling ”Aspergern, det är jag”- en 

intervjustudie om att leva med Aspergers syndrom” från 2007 handlar om identitet och AS. 
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Hon har intervjuat 33 personer med AS, 23 män och 10 kvinnor, varav 13 personer var yngre 

än 20 år. Syftet med studien är att öka kunskapen om individer med AS och få deras 

perspektiv på sin livssituation samt öka förståelsen för deras syn på livskvalitet. Studien vill 

även visa på individernas självbild och om diagnosen påverkar deras syn på normalitet 

(Larsson Abbad 2007:12, 74).            

                                                                                                                                                         

Larsson Abbad har valt att tolka begreppet identitet som att individen är medveten om sig 

själv och hur andra betraktar henne samt hur hennes erfarenheter har format personligheten. 

Vidare betraktar hon identitet utifrån ett psykosocialt och sociokulturellt perspektiv. Det 

psykosociala perspektivet utgår ifrån Erikssons utvecklingsteorier där identitet är något som 

formas och omformas i alla stadier, särskilt under tonårstiden som till stor del handlar om val; 

att välja vem du ska bli, vad du ska arbeta med och valet av en partner. Dessa val påverkas av 

den bild individen har av sig själv. Eriksson menar att identiteten är avgörande för om 

individen ska kunna skapa intima förhållanden.  Först när identiteten är stabil kan skapande 

av en parrelation med en annan människa ske utan att rädslan för att "förlora sig själv" blir för 

stor. Det sociokulturella perspektivet ser istället på identitetsskapandet utifrån samhället och 

kulturen som påverkande faktorer och vilket utrymme det finns för individen att skapa sin 

egen identitet samt möjlighet till att identifiera sig med andra (Larsson Abbad 2007:34-36). I 

sina intervjuer belyser Larsson Abbad identitetsskapandet för personer med AS utifrån dessa 

två perspektiv. Resultatet av studien visar på att få en diagnos var betydande för samtliga 

deltagares skapande av en identitet. Det underlättade för dem att förstå sig själva och varför 

de upplevt ett utanförskap samt setts som avvikande från resten av samhället. Genom att få en 

diagnos har det blivit lättare för dem att förklara sitt beteende för omgivningen samt vilka ens 

starka och svaga sidor är. Deras syn på dem själva har förändrats och i och med detta har 

deltagarna blivit mer stärkta i sig själva (Larsson Abbad 2007:97-98). 

 

Några av deltagarna förklarar att familjen har haft ett stort ansvar i att träna individen i social 

kompetens och på så sätt hjälpt deltagarna att finna vänner. I och med att de fick diagnosen 

AS och började identifiera sig med diagnosen så kom också möjligheten att välja vem de vill 

ha som vän, som får dem att må bra och därmed välja vem de själva ska vara: 

 
”Ja, jag känner alltså att, jag känner mig mycket mer ha rätt att vara mig själv och efterfråga de 

relationer som jag efterfrågar. Och strunta i att efterfråga de relationer som andra tycker att jag 

ska efterfråga, respektive ägna mig åt ytliga relationer som jag inte är ett dyft intresserad av 

(Birgitta)” (Larsson Abbad 2007:105). 
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Ett genomgående tema i intervjuerna som återkommer gång på gång är de tankar och känslor 

som deltagarna har kring normalitet och avvikelse. Deltagarna har olika erfarenhet av att 

känna sig och ses som en del av samhällssystemet. Vissa har positiva upplevelser av skola och 

arbete medan andra har mindre bra. Specialklasser för personer med AS är något ganska nytt 

och de flesta av de yngre deltagarna i studien går/har gått i specialklass medan de äldre 

deltagarna har gått i ordinarie skola. De deltagare som har gått i specialklass är också de som 

uppger att de trivs/har trivts i skolan, de berättar om känslan av att identifiera sig med 

likasinnade vilket i sin tur har gett dem en bättre självbild. Två tredjedelar av deltagarna säger 

att de utsattes för mobbing under tiden i ”vanlig” skola, innan de fått diagnosen, vilket lett till 

att de setts som avvikande från resten av klassen och därmed identifierat sig som annorlunda 

(Larsson Abbad 2007:115-118). Trots detta känner de flesta av deltagarna som har fått 

diagnosen att de duger som de är: 

”Aspergern är jag. Hade jag inte haft Asperger skulle jag inte varit jag. … Jag gillar att vara 

annorlunda. Vilket gjorde att jag under en lång period efteråt [efter diagnosen satts] nästan 

överdrev mina drag. Nästan blev mer Asperger. (Björn)” (Larsson Abbad 2007:140). 

 

Larsson Abbad menar att det är som om diagnosen legitimerar ett annorlundaskap. Det är 

lättare att acceptera känslan av annorlundaskap och skapa sig en identitet där utefter om den 

har ett namn, som Aspergers syndrom (Larsson Abbad 2007:143). 

 

3.4  Att söka kärlek i svår terräng  

Hur ter sig den sociala problematiken hos personer med AS? För att återgå till Larsson 

Abbads studie så tog hon vid intervjuerna reda på ifall deltagarna hade eller hade haft någon 

kärleksrelation och i sådana fall hur denna såg ut. Vid intervjuerna framkom det att två 

deltagare hade sambo. Elva deltagare hade aldrig haft en romantisk relation medan sex 

kvinnor och sju män hade för tillfället eller hade haft en romantisk relation. Två tredjedelar av 

deltagarna önskade att de hade fler vänner och/eller en partner (Larsson Abbad 2007:79-80). 

Deltagarna berättar om de svårigheter som diagnosen medför i och med skapandet av 

parrelationer. De främsta svårigheter som nämns är att kommunicera, förstå kommunikation 

samt bristande förmåga i social kompetens. En kvinna berättar om det ointresse som hon 

känner för ”småprat” eftersom hon inte förstår meningen med dessa konversationer. Hon vill 

ha djupa, långvariga relationer och detta upplever hon att andra har svårt att förstå.  Det är inte 

bara deltagarna själva som vill ha en partner utan en annan kvinnlig deltagare berättar att hon 
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känner press från sin familj att träffa någon. Längtan efter att ha en kärleksrelation, men 

känslan av oförmåga till detta, är något som en del av deltagarna berättar om. En man uppger 

att han har svårt att förstå när en person är intresserad av honom samt hur han ska visa att han 

är intresserad av någon. Han har försökt att observera hur andra gör men säger att det inte 

fungerar för honom. Rädslan för att bli besviken har gjort att han intalat sig själv att han aldrig 

kommer att träffa någon. Att gå ut på krogen och träffa någon, som många andra gör, fungerar 

inte för alla av deltagarna. På uteställen befinner sig många människor på en och samma plats 

och för en person med AS blir det problematiskt att sortera alla intryck. Personen med AS kan 

lätt hamna i en avvikande position ute på krogen då han/hon inte följer de sociala reglerna 

(Larsson Abbad 2007:131-132).  

 

Dessa svårigheter som deltagarna berättar om visar även en studie från 2004, gjord av Gunilla 

Gerland, föreläsare och debattör. 12 personer med AS i åldrarna 19-56 år har intervjuats samt 

föräldrar och personal med syftet att försöka beskriva de intervjuades verklighet med fokus på 

vänskap, parrelationer, föräldraskap och sexualitet. Vi har även här valt att lyfta fram del delar 

av studien som är centrala för vårt syfte och frågor. En kvinnlig deltagare berättar bland annat 

om de erfarenheter hon har av relationer och hur de påverkas av hennes svårigheter med att 

vara social. Hon hade svårt att veta hur ofta man skulle träffas, vad man förväntas göra och 

hur mycket man skulle anpassa sig till partnern (Gerland 2004:7-9, 38).     

         

Att, likt deltagarna i Larsson Abbads avhandling, känna att man inte klarar av att ha en 

relation och att man intalat sig att det aldrig kommer fungera är något som en ung kvinna med 

AS berättar om i Gerlands studie: 

”Jag har på sätt och vis alltid vetat att jag kommer att leva själv. Om jag skulle leva tillsammans 

med någon måste det vara en mycket stadig person, någon utan problem. Jag behöver så mycket 

stöd själv så jag kan inte stödja någon annan. Och mitt humör är svårt att leva med!  Ung kvinna 

med Asperger syndrom” (Gerland 2004:30). 

 

Problem med att veta hur man ska tyda signaler och om någon är intresserad berättar en 

medelålders man om: 

”Jag har inte förstått signaler. För fem år sedan stod jag och pratade med en kvinna i en taxikö, 

plötsligt började hon visa mig brösten. Jag tänkte varför gör hon så? Jag fattade inte att det var 

något slags signal.” (Gerland 2004:39). 
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Fler män än kvinnor uppger att de har svårt att hitta en partner och Gerland menar att det 

antagligen beror på att i samhället så förväntas männen ta initiativet eller första steget till en 

relation. Kvinnor kan vara mer passiva. Dock har några av de intervjuade kvinnorna uppgett 

att de blivit sexuellt utnyttjade då de inte visste vad en pojkvän var och förstod inte vad som 

hände utan insåg långt efter att de hade blivit utnyttjade. Personerna i Gerlands studie redogör 

för liknande erfarenheter som de personerna i Larssons Abbads avhandling hade om 

förväntningarna på att ha en partner att leva tillsammans med. De säger att det är påfrestande 

att kontinuerligt få frågor från familj och vänner om man har träffat någon (Gerland 2004:33). 

 

3.5 Att ta tjuren vid hornen 

Personer med AS tvingas hitta olika vägar för att hantera sin problematik. Vi väljer här att 

återigen ta upp Larsson Abbads avhandling där flera av deltagarna, både kvinnor och män, 

berättar att de upplever att kvinnor med AS har lättare att finna en partner utan en diagnos. En 

kvinna uppger att hon, utifrån sina erfarenheter av att vara tillsammans med män utan AS, 

känner sig mer likasinnad med dem. Exempelvis uppskattar båda rak kommunikation 

(Larsson Abbad 2007:157). Gerland har däremot intervjuat ett par, 18 respektive 19 år gamla 

som båda två har AS. De har varit tillsammans i två och ett halvt år och ser fördelarna med att 

båda har AS, de vet varandras styrkor och svagheter. Dock behöver de personlig assistans för 

att till exempel kunna ses ute och komma i tid om de har bestämt att träffas en viss tidpunkt 

(Gerland 2004:35-36). Ett sätt att hantera problematiken med verbal kommunicering är 

Internet och e-post, att använda sig av olika chatforum, dejtingsidor och kontaktannonser. På 

detta sätt slipper deltagarna den fysiska närheten och för vissa personer med AS som har 

lättare att uttrycka sig i skrift än i tal är internet en utmärkt plats att hitta en partner. De 

deltagare som istället känner pressen från omgivningen att hitta en partner har hittat en 

lösning för att komma undan tjatet, de låtsas att de har en pojk- eller flickvän. För att hantera 

svårigheterna med att se saker ur andras perspektiv och förstå hur andra känner så tränar de in 

olika beteenden med hjälp av rollspel (Larsson Abbad 2007:128-136).   

    

I både Larsson Abbads avhandling och Gerlands studie har vi kunnat urskilja den varierande 

problematik som diagnosen medför för deltagarna. Ingen är den andra lik eftersom diagnosen 

bara är en del av deras personlighet. Studierna visar på olika sätt som deltagarna hanterar 

problematiken för att inte hamna i ett samhälleligt utanförskap, till exempel hur de tillägnar 

sig social kompetens. Larsson Abbad skriver att detta motbevisar tidigare studier som visar på 
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att personer med AS har bristande förmåga i socialt samspel. Många av deltagarna är 

motiverade till att lära sig de sociala koder som finns i samhället så länge de har förmågan till 

det. Vissa av deltagarna är däremot inte intresserade av detta då de inte förstår meningen med 

social interaktion. De anser att de inte behöver utsätta sig för något som de tycker är 

obehagligt eller inte ser någon mening med. Därav har de inget behov av att passa in i resten 

av samhället, de är nöjda med sin livssituation och ser inte sin funktionsnedsättning som 

något större hinder (Larsson Abbad 2007:163, 166-167). 

 

3.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi lyft andras forskning och resultat inom vårt forskningsområde. Nilsson 

pekar på att det finns ett behov hos unga kvinnor att skaffa en partner där hon kan vila tryggt 

och få bekräftelse. Genom att ställa detta behov mot en person med Aspergers syndrom, vars 

huvudsakliga problematik är social interaktion, så blir det uppenbart att det kan bli 

problematisk för dessa personer i sökandet och upprätthållandet av dessa relationer. Detta är 

dessutom något som Larsson-Abbads och Gerlands studier visar på och i deras studier berättar 

personer med AS om hur de finner vägar för att hantera denna problematik. I denna 

redogörelse av tidigare forskning har vi berört problem som är centrala i vår teoretiska 

referensram som vi nu vidare ska presentera. 
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4. Teori 

I vårt arbete har vi använt oss av både sociologiska och psykologiska teorier som verktyg då 

vi analyserat vårt material. Detta för att hjälpa oss att få svar på vårt syfte och våra frågor 

samt för att belysa vår data från flera perspektiv (Patel & Davidson 2003:21-23, Holme & 

Solvang 1997:50). I förra kapitlet redogjorde vi för tidigare forskning som även utgjort 

bryggan till detta kapitel där vi inledningsvis presenterar teorier kring intersektionalitet, ett 

perspektiv som syftar till att få en helhetsbild av människors situation. Våra bloggskrivare är 

unga kvinnor med funktionsnedsättningen Aspergers syndrom och detta påverkar hur de ser 

på sig själva, samhällets förväntningar samt deras förmåga att leva upp till dessa 

förväntningar. Dessa förväntningar följer dem vid alla tillfällen, oavsett om de är ensamma 

eller tillsammans med andra. För att se vikten av att vara själv alternativt vara två har vi valt 

Lars Svedbergs teorier kring inre värld och yttre verklighet i relation till en person eller dyad 

för att förstå vilken betydelse dessa aspekter har för identitetskapandet. Slutligen återfinns den 

symboliska interaktionismen som talar om den tolkande och reflekterande människan som 

agerar utifrån dessa förväntningar för att förhindra kaos i interaktionen.  

 

4.1 Intersektionalitet  

Lars Grönvik, filosofie doktor i sociologi och Mårten Söder, professor i sociologi skriver att 

det intersektionella perspektivet växte fram ur kritiken av 1970-talets feminism och är ett 

begrepp som syftar till att få en helhetsbild av människors situation. Alla människor tillhör 

kategorier som klass, sexualitet, kön, ålder och etnicitet. Intersektionaliteten hjälper oss att 

förstå hur samverkan mellan dessa kategorier bidrar till att forma människors identitet samt 

hur olika diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle och bidrar till människors 

över- och underordning. Kategorierna är hierarkiskt ordande där vissa grupper värderas högre 

än andra (Grönvik & Söder 2008:9-15). I frågan om maktordningar så omnämns sällan 

funktionsnedsättningar som en kategori. Grönvik och Söder menar att detta antagligen beror 

på att alla människor inte har en funktionsnedsättning eller för den låga status som det 

tillskrivs att ha en funktionsnedsättning. Ofta ser samhället bara till funktionsnedsättningen 

och den problematik som detta medför men bakom funktionsnedsättningen finns det till 

exempel en ung kvinna, det ligger någonting mer bakom funktionsnedsättningen som också 

påverkar skapandet av en identitet och som ska tas hänsyn till (Grönvik & Söder 2008:17-23).  
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Barron redovisar intersektionalitet utifrån relationen mellan kön och funktionsnedsättning och 

hur kvinnor och män ser på att leva med detta. Hon menar att kön är något som är socialt 

konstruerat, man är inte man eller kvinna. Det är normerna i samhället som upprätthåller 

förväntningarna på hur en kvinna eller man ska vara. För kvinnor med funktionsnedsättningar 

har detta lett till att de också strävar efter att passa in i normen av och identifiera sig som den 

typiska kvinnan som tar hand om hem och familj. Samhället utövar således en form av makt 

över de kvinnor som inte passar in i normen. Denna makt kan även göra sig synlig i relationen 

mellan kvinnor och män där kvinnor hamnar i underordning. Är du dessutom kvinna med en 

funktionsnedsättning som AS så blir denna maktasymmetri ännu tydligare (Barron 2008:31-

32). Likt det vi redogjort för i tidigare forsknings kapitlet så visar Nilssons utredning att det 

finns ett behov hos unga kvinnor av att ha en partner och att dessa värderar kärlek högre i 

jämförelse med männen och Lager som menar att kvinnor oroar sig mer för relationer än vad 

männen gör och att när relationen förändras till pojkvännen blir de lätt stressade. Detta kan 

ses som ett resultat av den makt män har över kvinnor; de unga kvinnorna vill vila tryggt i 

männens famnar och skulle kunna göra nästan vad som helst för att få göra det. Detta gör att 

de rättar sig i ledet och placeras in i underordningen. Således upprätthålls samhällets normer 

(Nilsson 1998:78-79, 98-99, 161, Lager 2009:12). Förhoppningen som kvinnor med olika 

funktionsnedsättningar har, att ses som en ”äkta” kvinna, kan raseras då de upptäcker att de 

inte har samma förutsättningar som kvinnor utan en funktionsnedsättning. Under tidigare 

forskning skriver vi om att tonårstiden handlar om skapandet av parrelationer och att personer 

med AS kan bli frustrerade när de inte vet hur de ska göra för att skaffa sig en partner. De vill 

inte riskera att bli sårade vilket kan leda till att personer isolerar sig från relationer (Barron 

2008:33-35).  

 

Sandvin behandlar intersektionalitet mellan ålder och funktionsnedsättning och menar att 

ålder kan ses utifrån tre olika perspektiv, kronologisk, som anger tiden hur länge personen har 

levt, fysiologisk, som handlar om den fysiska kroppens åldrande och social ålder där åldern 

ses som en social konstruktion som omskapas genom sociala processer. De olika 

ålderskategorierna avgör vilken plats personen får i samhällsstrukturen och i vilken grad de 

får tillgång till en social identitet. Sandvin ger ett exempel på att vara vältränad och smal är en 

norm i dagens samhälle och eftersträvansvärt för många, särskilt hos ungdomar. De som inte 

passar in i idealet betraktas som avvikande och detta har betydelse för kategoriseringen av 

personer med funktionsnedsättningar (Sandvin 2008:65-68, 71-73). Avvikelse och normalitet 

belyser Larsson Abbads avhandling då intervjupersonerna med AS berättar om hur 
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ungdomsåren präglats av mobbing vilket har lett till att de setts som avvikande och 

identifierat sig som annorlunda (Larsson Abbad 2007:115-118). Just skapandet av en identitet 

är centralt i ungdomsåren, att bli en självständig person som fattar sina egna beslut. Sandvin 

skriver att för ungdomar med funktionsnedsättningar kan identitetskapandet bli problematiskt 

då många av dessa ungdomar stängs ute från arenor som är viktiga för identitetskapandet, 

exempelvis olika fritidsaktiviteter som ungdomen inte kan medverka i på grund av sin 

funktionsnedsättning. Personer med AS har som vi redogjort för i tidigare forskning nedsatt 

förmåga till social interaktion, något som i sin tur ställer till problem för identitetskapandet. 

Det är just valmöjligheten som skiljer ungdomar utan från ungdomar med 

funktionsnedsättningar och det är här intersektionen, mellan kategoriseringen av ålder och 

funktionsnedsättning, blir tydligast. Det som är viktigt för vår studie och som vi vill belysa 

utifrån intersektionalitetsperspektivet är hur skapandet av en identitet ser ut för personer som 

tillhör tre kategorier av samverkande maktasymmetrier: (1) ung, (2) kvinna med en (3) 

funktionsnedsättning som Aspergers syndrom. Dessa tre kategorier adderas inte utan förstås 

utifrån sin samlade helhet (Sandvin 2008:71-74). 

 

4.2 Från ”jag” till ”vi”
3
  

Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog, skriver om hur personer och grupper har en 

inre värld, som man kan påverka till viss del, och yttre verklighet, som är desto svårare att 

påverka. Dessa verkligheter ser olika ut beroende på om man är en person eller dyad (två 

personer). Med en person menar Svedberg en person som är ensam i sin kammare. Personen 

har vetskap om hennes förutsättningar, viljor, vad som anses lämpligt att göra och inte göra 

eller liknande. Frånvaron av andra människor bidrar till att hon i denna kammare kan utföra 

saker som blygsamhet eller osäkerhet skulle ha hindrat henne från. I personens inre värld 

bidrar hennes världsbild till att skapa trygghet men också hennes identitet. Således blir det 

viktigt för henne att behålla den världsbild hon tagit till sig för att inte hennes mening ska 

riskeras att rasera. Världsbilden tar personen till sig mer eller mindre omedvetet och är enligt 

objektrelationsteorin ett resultat av att människan är en social varelse som påverkas av den 

kontext hon befinner sig i (Svedberg 2007:75-77).   

 

Människan vill ständigt hitta en mening mellan dess inre värld och yttre verklighet. Svedberg 

skriver att:  

                                                 
3
 Rubrik i Svedberg (2007:69) 



 

28 

 

”Meningsskapande handlar således om att etablera en dialog mellan inre värld och yttre 

verklighet – en ständigt pågående process som har sin existentiella grund i behovet av att skapa 

och vidmakthålla en socialt fungerande identitet.” (Svedberg 2007:80).  

 

Svedberg menar att dialogen mellan den inre världen och yttre verkligheten är i den här 

bemärkelsen viktig för meningsskapandet och en förutsättning för att finna mening. Om den 

inre världen inte kan länkas samma med personens yttre verklighet kan personen uppleva 

meningslöshet, en meningslöshet som efter en längre tid kan leda till ångest. Ångesten i sin 

tur kan leda till att personens identitet äventyras, att livet känns meningslöst och att ens 

existens ifrågasätts (Svedberg 2007:80-84).  

 

Vidare skriver Svedberg att det i dyaden återfinns två personer som tillsammans bildar ett jag, 

du och ett vi. I och med den dynamiska spänning som finns interagerar personerna utifrån 

deras respektive världsbilder. Svedberg menar att det i dyadens inre värld finns omedvetna 

faktorer. En central del är makten och han pekar på två sorters relationer; komplementär eller 

symmetrisk. I den symmetriska relationen är parterna jämbördiga i den bemärkelsen att 

initiativtagande och drivkraft finns hos dem båda och att de turas om att vara aktiva 

respektive passiva. Den komplementära relationen är däremot ojämnbördig då den ena parten 

har rollen som initiativtagare och den andra i huvudsak är passiv. Befinner sig en person i en 

underordnad position ställs hon inför ett val att antingen aktivt motarbeta den andra partens 

beteende eller att fortsätta vara passiv i relationen (Svedberg 2007:88-91).  

 

Den världsbild en människa har, skriver Svedberg, bidrar till att människan omedvetet strävar 

efter exempelvis kärlek för att få sin världsbild bekräftad. Likväl kan en person omedvetet sky 

undan kärleken för att hennes världsbild är en annan. Frågan som uppstår är att vara 

tillsammans eller vara sär-skild, att definiera sig som ett vi eller som enskilda individer. Inför 

eller i en parrelation blir detta dilemma centralt; vill jag sky undan kärleken och på så sätt 

bevara min identitet och mitt egna space? Eller vill jag satsa på relationen med min partner? I 

det senare alternativet bevaras identiteten i den bemärkelsen att den i huvudsak livnär sig på 

intimitet (Svedberg 2007:91-95).  

 

4.3 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett begrepp som skapades av den amerikanske sociologen 

Herbert Blumer (1900-1987). Den symboliska interaktionismen talar om människan som en 
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tolkande och reflekterande individ som agerar olika beroende på vilket objekt som befinner 

sig framför henne. Med objekt menar Blumer inte bara påtagliga saker som exempelvis stol 

och boll utan även sociala objekt som pojkvän/flickvän, familj, studentgrupp eller mer 

abstrakta objekt som moralprinciper, idéer kring rättvisa, medkänsla etcetera. Hur människor 

sedan interagerar med objektet har sin grund i tidigare sociala interaktioner med liknande 

objekt. Utifrån vad Blumer kallar för tolkningsprocess (a process of interpretation) identifierar 

människan först meningsfulla egenskaper hos det aktuella objektet för att sedan tolka dessa 

betydelser utifrån tidigare erfarenheter och den specifika situation hon befinner sig i, detta för 

att veta hur hon ska interagera med objektet mitt emot henne. Med andra ord agerar hon 

utifrån vad hon tror objektet förväntar sig för att förhindra den oreda som annars kan uppstå. 

Betydelserna är inte skrivna i sten utan objektens olika betydelser förändras då människan 

genom ständig social interaktion får nya erfarenheter (Blumer 1969:2-11).  

 

Thomas Johansson och Philip Lalander, professorer inom socialpsykologi, beskriver tydligt 

den symboliska interaktionismens centrala delar. De menar, med utgångspunkt ibland annat 

Blumers resonemang, att den symboliska interaktionismen ställer frågor om hur individen 

upplever sig själv, hur hon tror att andra upplever henne samt hur hon utvecklas i olika sociala 

situationer gällande tänkande och handlande. Att som människa lära sig hur man ska hantera 

olika situationer är en inlärningsprocess från tidig ålder och genom socialisationen lär 

människan sig att leva i samhället, tolka och förstå dess olika situationer för att kunna handla i 

dess olika kontexter. Genom spegeljaget, som är ett tidigare begrepp av Blumers 

tolkningsprocess och det Johansson och Lalander väljer att kalla för rollövertagande, kan 

människan föreställa sig vad andra människor har för bild av henne och agera utifrån dessa 

förväntningar (Johansson & Lalander 2010:25-27, 29-30). Som vi tidigare redogjort för i 

kapitlet om tidigare forskning har personer med AS svårt med social interaktion och ligger på 

en lägre nivå utvecklingsmässigt i jämförelse med jämnåriga. Här pekar den symboliska 

interaktionismen på en viktig aspekt; trots att en 20 åring med AS sägs befinna sig i en lägre 

ålder gällande sin utveckling i social interaktion så får man inte glömma att personen 

fortfarande har levt i 20 år. Detta innebär att hon har under dessa år interagerat med samhället 

och utifrån dess normer lärt sig hur hon förväntas vara och uppföra sig i olika situationer och 

kan därför hantera dessa. Således utgör den symboliska interaktionismen en möjlighet för 

personer med AS att delta i det teorin benämner som det viktigaste i våra liv: sociala möten 

och situationer där jaget kan speglas, en interaktion som är en betydelsefull del i människans 

identitetskapande (Johansson & Lalander 2010:26-27).  
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4.4 Sammanfattning 

Efter en utveckling av problemformuleringen i form av tidigare forskning, som även utgjort 

bryggan till vår teoretiska referensram, har vi i detta kapitel knutit ihop säcken genom att ge 

en beskrivning av de teorier vi har använt oss av i studien. Vi har uppmärksammat att dessa 

teorier inte utesluter varandra utan snarare går in i och kompletterar varandra; 

intersektionaliteten hjälper oss att se hur maktasymmetrier samverkar med varandra, 

Svedbergs tankar ser vidare hur dessa maktasymmetrier är med och påverkar vilken betydelse 

parrelationer har för de unga kvinnornas identitetskapande. Oavsett om betydelsen innebär att 

de unga kvinnorna klamrar sig fast eller skyr undan kärleken kan eventuell problematik 

uppstå och den symboliska interaktionismen bidrar till att förstå hur de unga kvinnorna väljer 

att hantera problematiken. I kommande analyskapitel vill vi nu applicera den tidigare 

forskningen och teorierna på vår samlade data för att förstå de unga kvinnornas situation med 

hänsyn till dess upplevelser, betydelse och hanterande.  
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5. Analys  
 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi vår data med hjälp utav våra teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Detta gör vi under rubriker som berör makt, 

parrelationers betydelse och slutligen hanterande av problematik. Under den första rubriken, 

Att leva upp till samhällets normer, använder vi oss av intersektionaliteten för att förstå de 

unga kvinnornas situation och hur de olika kategorierna de tillhör bidrar till över- och 

underordning. Makten från över- och underordningen är avgörande för vilken betydelse 

parrelationer har för de unga kvinnornas identitet och under den andra rubriken, Vem är jag? 

Parrelationers betydelse för de unga kvinnornas identitet, använder vi Svedberg för att förstå 

vilken betydelse parrelationer har för de unga kvinnorna. Avslutningsvis under den tredje 

rubriken, Klamra sig fast eller sky undan? De unga kvinnornas tillvägagångssätt för att 

bevara sin identitet, beskriver vi utifrån Svedberg och den symboliska interaktionismen hur 

de unga kvinnorna hanterar den problematik som kan uppstå i och med den betydelse 

parrelationer har i deras liv.  

 

Under varje rubrik analyserar vi Klara, Lena och Natalie, tre unga kvinnor med Aspergers 

syndrom. Nedan följer en kort presentation av dessa kvinnor:   

Klara – 24 år. Bor i ett litet samhälle, i en egen lägenhet och har ett långdistansförhållande. 

Klara och hennes pojkvän har varit ett par i drygt ett år och de hälsar på varandra på helger, 

lov eller när tillfälle ges.  Hon skriver i sin blogg att pojkvännen, som hon även är förlovad 

med, är mannen i hennes liv och trots förhållandets upp- och nedgångar tycks de alltid hitta 

tillbaka till varandra.  

Lena – 25 år. Lena skriver i sin blogg att hon är besatt av tanken att skaffa en pojkvän. Hon 

provar allt; dejtingsidor, relationsseminarium, går ut på krogen men hon tycks aldrig lyckas 

hitta den rätta. Istället får hon flyktiga relationer som slutligen rinner ut i sanden.  

Natalie – 25 år. Natalie bor hemma hos sina föräldrar och hon skriver att kärlek och relationer 

inte är någonting för henne. Natalie har aldrig haft en pojkvän men detta är ingenting hon är 

ledsen över. Hon trivs med att vara för sig själv, då får hon göra det hon tycker om i lugn och 

ro som att sitta vid datorn, pyssla med bloggen och lyssna på musik.  

 

Dessa unga kvinnor kan te sig som tre ytterligheter; en ung kvinna i en relation, en är singel 

som söker kärlek och en som är singel men som inte är intresserad av att ingå i ett förhållande 

med någon. Trots detta återfinns såväl likheter som olikheter mellan de unga kvinnorna i 
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upplevelser, betydelse för identitetskapande och hanterandet av den problematik de ställs 

inför i och med denna betydelse.  

 

5.1 Att leva upp till samhällets normer 

Intersektionaliteten talar om vikten av att se människan ur ett helhetsperspektiv i den 

bemärkelsen att forskare måste ta hänsyn till flera dimensioner för att förstå hennes 

levnadssituation. Detta gör vi genom att se hur olika kategorier samverkar, exempelvis som i 

våra bloggskrivares fall då de är unga kvinnor med funktionsnedsättningen AS. Således måste 

vi ta hänsyn till deras ålder, kön och funktionsnedsättning. Vidare kan vi förstå att det inom 

dessa kategorier finns över- och underordningar som bestäms utifrån samhällets normer. 

Tillhör människan kategorier som är förenliga med samhällets normer hamnar hon i 

överordning. Passar hon däremot inte i normen placeras människan i en underordning 

(Grönvik & Söder 2008:9-15). 

 

Klara skriver en av de bloggar vi har valt att följa i vår studie. Hon har pojkvän sen drygt ett 

år tillbaka och beskriver sig som lycklig tillsammans med honom:  

”Fan vad jag älskar den här mannen jag har aldrig känt som jag känner för han det är helt sjukt 

jag blir bara mer och mer kär för varje dag <3” 

 

Trots att Klara är lycklig tillsammans med pojkvännen så har de sina upp- och nedgångar och 

som i de flesta relationer uppstår ibland konflikter. För att förstå dessa konflikter krävs det 

alltså, enligt intersektionaliteten, att vi inte bara tar hänsyn till att Klara är ung och kvinna 

utan även att hon har en funktionsnedsättning (Grönvik & Söder 2008:10). Som vi beskrev 

med hjälp av Atwood i vår tidigare forskning så har många personer med AS svårt med 

snabba förändringar och är i behov av struktur för att få ordning i vardagen (Atwood 2011:14-

16). Klara beskriver själv i bloggen att hon har ett behov av framförhållning och planering. 

Detta är någonting som ibland leder till konflikter mellan henne och pojkvännen:  

”Jag ringde honom för att fråga när han kommer på fredag och då säger han att han inte kommer 

för att han ska vara med sin bror och då skriker jag ”Fy fan för dig” och börjar stor grina för vi 

bestämde för över en vecka sen att vi skulle ses denna helgen och han vet att jag inte klarar 

sådana förändringar och grejen att han hellre är med sin bror än mig gjorde mig bara ännu mer 

besviken. […] Jag och (pojkvännens namn) är väldigt olika när det gäller att planera, jag vill 

helst planera in saker långt i förväg och han gör vad han känner för och är väldigt impulsiv och 

de funkar inte för mig när han glömt att han lovar något och sen helt plötsligt har andra planer.” 
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När Klara bråkar med pojkvännen blir hon lätt orolig och stressad. Att unga kvinnor oroar sig 

för sina relationer är inget ovanligt och något som Lager lyfter i sin studie kring kvinnors 

psykosociala hälsa. Han menar att när relationen till jämnåriga försämras uttrycker de unga 

kvinnorna en starkare oro i jämförelse med männen och kvinnorna kan uppleva stress och 

ångest (Lager 2009:12). Trots de konflikter relationen ibland brottas med älskar Klara sin 

pojkvän och vill få det att fungera med honom. I Nilssons studie visar resultat på att 

parrelationer är viktiga för unga kvinnor i den bemärkelsen att de i större utsträckning uppger 

att de umgås med pojk-/flickvän och att de värderar dessa relationer högre i jämförelse med 

de unga männen. Nilsson skriver själv att detta bland annat kan förstås genom kvinnlig 

underordning (Nilsson 1998:78-79, 98-99, 161). Denna vikt av parrelationer för Klara och 

andra unga kvinnor vill vi se som ett resultat av samhällets normer som talar för tvåsamhet 

och bildandet av en familj. Det blir viktigt för Klara att leva upp till dessa normer för att 

vidmakthålla sin identitet som kvinna. Med kvinnlighet kommer även underordning. I 

samhällets struktur är mannen det dominerande könet och detta gör sig tydligt även i Nilssons 

studie där de unga kvinnorna beskriver hur de vill vila tryggt i pojkarnas famnar. I relationen 

till sin pojkvän är Klara i en underordnad position; hon vill inte släppa taget om honom och 

tillåter sig då att befinna sig där för att ordningen ska bli återställd. Således upprätthålls 

samhällets normer och det ges makt till pojkvännen att kunna påverka Klara, vilket får 

betydelse för hennes identitetskapande (Nilsson 1998:161, Barron 2008: 31-33).  

 

Liksom hos Klara går det behov av parrelationer som Nilsson talar om i sin studie att urskilja 

även hos Lena. Hon har för tillfället inte någon parrelation men däremot uttrycker hon en stor 

längtan efter att ha en partner: 

”Jakten på kärlek gör mig galen! Det enda jag tänker på är att jag vill träffa ”rätt” kille NU! 

 

Denna nästan besatthet ses alltså som ett resultat av den tvåsamhet samhällets normer 

förespråkar (Barron 2008:33). Detta kan leda till att Lena nästan gör vad som helst för att få 

en partner. Lena är väldigt medveten om de normer som finns i samhället. Hon försöker på 

olika sätt förhindra att hamna i den underordning som blir resultatet av om hon inte passar in i 

dessa normer. Sandvin beskriver att en av dessa normer är att som ung kvinna vara smal och 

vältränad. Som många unga kvinnor i samhället känner Lena pressen av att passa in i denna 

idealtyp, hon tänker att genom att anpassa sig till dessa normer och bli smal så kommer hon 

att finna kärleken (Sandvin 2008:73): 

”Jag hoppas kilona fortsätter att rasa så att jag blir smalare och kan träffa en kille” 
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Lena har inte bara funderingar kring hur vikten påverkar henne i jakten på en partner utan 

även hur hennes funktionsnedsättning, AS, påverkar hennes förhållanden. Lena beskriver i 

bloggen det intersektionaliteten talar om; hon tar hänsyn till alla kategorier hon tillhör i 

samhället (Grönvik & Söder 2008:10-13). Nackdelen är att Lena har dåliga erfarenheter och 

ser hur dessa olika kategorier och normerna kring dem påverkar relationerna negativt. Lena 

förklarar att hon i alla förhållanden under ett tidigt skede berättat för killen om att hon har AS 

men att det har slutat olyckligt i alla fall: 

”[…]och fick ofta som svar typ ”Det är lugnt, vad bra att du berättade”, det har jag ju tolkat som 

att de har förstått det jag sagt och att det inte är något hinder för dem. Men det har ändå slutat 

med att killen dragit sig undan” 

 

Lena upplever att hennes AS sätter käppar i hjulet för hennes relationer samtidigt som hon är 

medveten om att det är sådan hon är och att hennes AS är någonting som inte kommer att 

förändras. Istället väljer Lena att gå ner i vikt för att komma närmare den bild av den smala 

kvinnan hon vill vara (Sandvin 2008:73) När hon dessutom får komplimanger för sitt 

utseende, för vad hon upplever är på grund av hennes viktnedgång, så bekräftas den bild Lena 

har:  

”[…]de va två män som raggade på mig, men båda va för gamla för min smak. Men ändå kul att 

få uppmärksamhet och höra att man är fin:) har ju gått ner 8 kilo nu med LCHF-kost.” 

 

På detta sätt så är de män Lena träffar med och upprätthåller samhällets normer om den unga, 

smala kvinnan. När de gör detta utövar de även makt; de får Lena att gå ner i vikt för att hon 

ska komma nära denna idealtypiska bild som den smala kvinnan med en partner (Sandvin 

2008:73, Barron 2008:33).   

 

Till skillnad från Klara och Lena menar Natalie att hon inte har något behov av en parrelation. 

Hon skriver att hon inte alls är intresserad av detta, att hon trivs bäst själv och att hon aldrig 

har varit kär. En annan anledning till detta är att hon har svårt för närhet och inte gillar när 

andra människor tar i henne: 

”Förhållanden är inte min grej. Har aldrig varit i ett, men det känns inte rätt. Man måste vara 

social, kramas, mysa och sådant. Tycker inte om att folk tar på mig. Gillar inte en kram eller en 

klapp på axeln. Jag är sådan av naturen. Jag gillar inte den sociala biten.” 
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Som vi beskrev under tidigare forskning med hjälp av Atwood så har personer med AS svårt 

för social interaktion och fysisk närhet. Detta behöver inte gälla alla personer med AS utan 

syndromen kan se annorlunda ut från person till person (Atwood 2011:38-41) Trots detta 

finns det en bild i samhället av hur en typisk person med AS bör vara. Bidragande till denna 

bild är media som målar upp hur en person med AS är; en person med låg social utveckling, 

som inte tycker om när någon vidrör henne och med ett extremt kontrollbehov. Ekvationen att 

en person med AS skulle kunna ha en relation, där fysisk kontakt med partnern är en av de 

centrala delarna, går därför inte ihop och detta upplever även Natalie. Vi anser att det är svårt 

att säga om det verkligen är så att Natalie inte gillar närhet som hon skriver då vi har kunnat 

läsa i andra inlägg att hon kramas med sin familj. Vi förstår att detta inte är samma typ av 

närhet som med en pojkvän. Vi tänker dock att det kan vara så att Natalie försöker leva upp 

till de förväntningar som finns i samhället och passa in i rollen av hur en person med AS bör 

vara, trots att hon kanske inte upplever social interaktion eller fysisk närhet som något större 

problem. Istället för att ta tjuren vid hornen och hantera sina problem intalar Natalie sig själv 

om att relationer inte är något för henne och isolerar sig därför från dem. Till skillnad mot de 

andra två unga kvinnorna, där normen upprätthålls genom männen de träffar och makten 

således ligger hos dem, så kommer makten till uttryck i Natalies fall genom att hon begränsar 

sig och gömmer sig bakom sin funktionsnedsättning. Vad får denna makt för betydelse för 

hennes identitetskapande? (Barron 2008:31-33) 

 

5.2  Vem är jag? Parrelationers betydelse för de unga kvinnornas identitet 

De olika maktasymmetrierna avgör alltså vilken betydelse parrelationer får för 

identitetskapandet. Svedberg menar att människan omedvetet strävar efter det som har 

betydelse enligt och i hennes inre värld. Vad denna inre värld innehåller och vad människan 

därför strävar efter är olika, exempelvis karriär, familj eller kärlek. Människan omges även av 

en yttre verklighet. Denna är svårare att påverka och den återger den faktiska verkligheten. En 

sammankoppling mellan inre värld och yttre verklighet är en förutsättning för 

meningsskapandet och således även identitetskapandet. Stämmer människans inre värld och 

yttre verklighet överens upplever hon mening med sig själv och identiteten vidmakthålls. 

Återfinns inte denna sammankoppling eller att avståndet mellan dessa blir för långt kan 

människan istället känna meningslöshet och ångest (Svedberg 2007:80-84, 91-95).  
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Relationen till sin pojkvän har stor betydelse i Klaras liv. I bloggen skriver hon om hur 

mycket hon älskar honom, att hon är lycklig när de är tillsammans och att han är mannen i 

hennes liv. Betydelsen märks inte allra minst även vid deras upp- och nedgångar i relationen:  

”Jag frågar mig själv, hur länge kommer jag orka? Men ändå vill jag inte leva utan honom för 

utan de här små missförstånden som blir jätte stora för mig så är han så jävla underbar” 

 

Det blir tydligt att Klara i dessa situationer inte finner den mening mellan hennes inre värld 

och yttre verklighet som Svedberg talar om; i hennes inre värld finns en vilja att ha en 

fungerande relation men i den yttre verkligheten är det inte alltid så enkelt. När dialogen 

mellan dessa inte finns upplever hon meningslöshet och vid parets upp- och nedgångar 

kommer Klara ofta in i depressioner. I bloggen skriver hon öppet om hur ångesten gör sig 

påmind (Svedberg 2007:80-84):  

”Det är på kvällarna som det är värst det är ddå (sic) ångest kommer krypande och lägger sig och 

gnager under huden på mig. Och mitt i allt ringer såklart (pojkvännens namn) och tjatar och jag 

känner hur bristningsgränsen kommer allt närmare.”  

 

I och med att det i hennes inre värld är viktigt med relationer livnär sig hennes identitet i 

huvudsak på närhet och intimitet. För att inte avståndet ska bli alltför stort står hon inför ett 

val. Svedberg menar att människan här antingen måste sky undan kärleken för att skapa ett 

större avstånd eller närma sig för att minska avståndet. För att få den närhet som Klaras 

identitetskapande behöver strävar hon efter att få hennes relation till pojkvännen att fungera 

och trots flera bråk väljer hon att gå tillbaka till honom (Svedberg 2007: 94-95).  

 

För att återgå till Lenas liv som präglas av den ständiga jakten på kärlek och den rätta 

partnern så kan Lenas och Klaras verklighet förefalla sig som raka motsatser. Trots detta delar 

de samma, inre värld av att de vill ha en parrelation och att detta är avgörande för att de ska 

finna trygghet i sig själva. Det märks tydligt i bloggen att det är viktigt för Lena att hitta 

någon. Hon skriver i ett inlägg att hon är stolt över den utveckling hon har genomgått de 

senaste åren i och med att hon börjat vid universitet och tagit körkort. Hon väljer dock att 

avsluta inlägget med: 

”Det enda som jag känner fattas i mitt liv nu så är det en partner, jag är så trött på att vara 

singel!” 

 

Det finns olyckligt nog flera exempel på att Lena inte finner den koppling som krävs mellan 

hennes inre värld och yttre verklighet för att hon ska finna mening. Svedberg anser att detta 
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meningsskapande är en process som pågår ständigt för att människan ska kunna bevara en 

socialt fungerande identitet. När vi läser Lenas blogg förstår vi att denna process inte alltid 

fungerar för henne och det bidrar till att hon, i kombination med sin funktionsnedsättning, 

många gånger har svårt att identifiera sig själv (Svedberg 2007:80):  

”Är det möjligt att få kärleksrelationer att fungera fast man har asperger? Ända sen jag fick min 

diagnos har jag haft svårt att definiera vem jag är. Är jag mig själv? eller är jag en tjej med 

asperger? Jag har mycket kärlek att ge och vill få kärlek tillbaka.” 

 

Svedberg menar att om avståndet som återfinns hos Lena växer sig tillräckligt stort kan det 

leda till meningslöshet och ångest. Vid ett tillfälle ger Lena exempel på det Svedberg 

benämner som det mest skrämmande men förmodligen tydligaste exemplen på förekomsten 

av ett sådant avstånd (Svedberg 2007:80-84):  

”[…]det känns inte heller som att jag någonsin kommer träffa en kille som passar mig och tar 

mig för den jag är, jag tror även att den dagen jag försvinner så kommer det att vara 

självförvållat…”  

 

Meningslösheten som skildras i detta citat är talande för den betydelse kärlek och relationer 

har för Lena. Trots hennes motgångar ger hon inte upp utan finner olika sätt att hantera de 

olika problem hon ställs inför. 

 

Som vi skrev i tidigare avsnitt anser Natalie att relationer inte är någonting för henne. Det 

som är intressant med detta är att när vi gått tillbaka ett år i bloggen så har vi urskiljt inlägg 

där Natalie skriver om att hon vill ha en partner och att hon är kär:  

” Någonting jag önskar mig: Finna kärleken i mitt liv.” 

 

”Dikt jag skrivit till dig 

 Tänk att få ha dig snygging i min famn, tänk att få krama dig som bara jag kan, tänk att få känna 

ditt hjärta slå, tänk att du är så svår att nå, du är långt borta ifrån mig, men du ska veta att jag 

börjar gilla dig.” 

 

Detta får oss att fundera över om det har hänt något i Natalies liv som fått henne att se på 

kärleken ur ett annat perspektiv. Vad som bidrog till att hon idag skyr undan kärleken är 

ingenting vi tydligt har kunnat utläsa i bloggen. Svedberg skriver om hur människor gör detta 

för att bevara sin identitet. När en person är ensam har hon kontroll över situationen i den 

bemärkelsen att hon vet hennes förutsättningar, viljor, vad som anses lämpligt och inte. Det 

blir viktigt för människan att bevara den meningsfulla bild hon har av sig själv och världen 
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utanför för att inte meningsskapandet ska komma i gungning och således även hennes 

identitet (Svedberg 2007:75-77, 94-95). Natalie skriver i bloggen att hon trivs att vara sig 

själv, enligt henne är den bästa känslan att få vara sig själv och ingen annan. På frågan om 

hennes civilstatus svarar hon självsäkert:  

”Civilstatus? Singel som fan” 

 

Denna till synes bestämda ståndpunkt från Natalie ger ett intryck av att parrelationer har 

relativt liten betydelse för henne idag. Att hon drar sig tillbaka bidrar till att hon bevarar sin 

identitet och som vi berört tidigare så identifierar sig Natalie vid sin funktionsnedsättning. 

Larsson Abbad skriver i sin avhandling att deltagarna i hennes studie berättar att det har varit 

av stor betydelse för deras identitet att få diagnosen AS. Diagnosen har hjälpt deltagarna att 

förstå varför de definierats som avvikande och med en ökad medvetenhet om sin problematik 

har de upplevt det lättare att förstå sig själva (Larsson Abbad 2007:97-98). Natalie skriver i 

bloggen att hon inte gillar fysisk närhet och att relationer inte är någonting för henne. Trots att 

detta är huvudproblematiken för personer med AS så har vi även skildrat detta som ett resultat 

av samhällets normer och dess medkommande makt (Grönvik & Söder 2008:10-15) Oavsett 

vad är denna betydelse avgörande för hur Natalie ser på sig själv. Trots detta så verkar hon 

inte helt nöjd med tillvaron. Hon kan bli ledsen när hon tänker på sitt liv och drömmer då om 

att slå sig fri och bli självständig:  

”Jag har börjat fundera på livet, om jag någonsin kommer bli kär? Jag brukar inte bli kär, jag 

tycker liksom att det inte är något för mig […] Jag har också börjat fundera på livet som sådant. 

Vad som kommer hända det här året och hur länge till jag kommer bo hemma. Jag vill ju inte bo 

hemma i all evighet […] Jag ska säga upp kontakten med den ena och den andra, bara för att 

klara mig själv och kunna göra det jag vill på mina egna villkor. […] Jag skulle vilja vara någon 

[...] Skulle vilja bli uppskattad och älskad. Älskad av den stora världen. Jag sitter fast här […] 

Fast, jag har det nog bra som jag har det. Varför ändra på någonting som funkar egentligen?” 

 

Inlägget tyder på en ambivalens hos Natalie; viljan att prova någonting nytt samtidigt som 

vanor ger känslan av trygghet i den bemärkelsen att hon, i enighet med Svedbergs tidigare 

resonemang, har kontroll över situationen. Just nu väljer hon tryggheten i flickrummet. Där 

hindras hon inte av blygsamhet, hennes bristande sociala förmåga, riskerar inte att bli sårad 

eller vad det nu kan vara som hon är rädd för (Svedberg 2007:75-77).  
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5.3 Klamra sig fast eller sky undan? De unga kvinnornas tillvägagångssätt för att 

bevara sin identitet  

Svedberg menar att människan ställs inför ett val för att hantera avståndet mellan hennes inre 

värld och yttre verklighet. Antingen skapar hon ett större avstånd genom att sky undan och 

bevarar därmed sin identitet. Eller närmar hon sig och nästan krampaktigt håller fast vid vad 

det nu kan vara som hennes identitet livnär sig på (Svedberg 2007:80-84, 94-95).  

 

Parrelationer betyder mycket för Klara i den bemärkelsen att hennes identitetskapande är 

beroende av närhet och intimitet. Därför blir det viktigt för henne att få relationen till 

pojkvännen att fungera och när de ställs inför olika problem har hon olika tillvägagångssätt 

för att hantera situationen, hålla relationen och således även identiteten i schack. Ett exempel 

på ett sådant tillvägagångssätt är att hon eftersträvar att tillgodose pojkvännens önskemål. 

Svedberg skriver att dyadens inre värld ger utrymme för makt och beskriver två sorters 

relationer. En relation kan vara symmetrisk då parterna är jämbördiga och har ett växelspel 

mellan aktivitet och passivitet. En relation kan också vara komplementär, relationen är då 

ojämnbördig och en av parterna är initiativtagare medan den andre är passiv. Den passive 

partnern kan antingen aktivt motarbeta den initiativtagande parten eller fortsätta vara passiv 

och således ge vika för den andre partens viljor (Svedberg 2007:88-91). Den uppfattning vi 

har fått efter att ha läst Klaras blogg är att hennes relation till pojkvännen är komplementär; 

pojkvännen är den initiativtagande parten och Klara både motarbetar och förehåller sig passiv 

inför de olika initiativ han tar. Någonting som Klara skriver mycket om är hennes utseende 

och hennes olika försök till att gå ner i vikt. När vi läser bloggen förstår vi att pojkvännen till 

viss del påverkar Klara i hennes strävan efter att bli smalare. Detta gör han allt ifrån att 

uppmuntra hennes viktnedgång, köpa träningskläder till att kalla henne saker som är 

associerat till hennes kroppsform:  

”Jag har fått för mig att ajg (sic) ska gå ner mina 10kg till maj men jag tar bara 5kg så är inte de 

dåligt men (pojkvännens namn) har lovat att går jag ner 10 till dess så bjuder han mig på en 

resa+fickpengar höhö så han kan nog börja boka resan snart;)”  

 

”SMS från (pojkvännens namn): ”jag kollar på träningskläder till dig, vad har du för stl?” Jag: 

”du behvöer (sic) inte köpna (sic) nått och tror inte att de har knubbsälsstorlekar” Han: ”de är 

lugnt är på elefantavdelningen så de ska nog ha nått som passar även dig” ”  

 

Dessa företeelser kan till synes te sig som ren uppmuntran och ömsesidiga skämt dem 

emellan. Däremot finns exempel på när denna påverkan får en allvarligare innebörd och då 
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Klara väljer att trotsa deras, i Svedbergs mening, komplementära relation och motarbeta 

pojkvännens förslag:  

”Ja vi har gjort slut för att han ställde ett ultimatum att jag skulle gå ner x antal kilo på 2 

månader annars skulle han göra slut för han kunde inte ha en tjej som såg ut som jag så jag 

informera honom om att om han inte kan älska mig för den jag är så kan de kvitta och löste 

problemet åt honom genom att göra slut själv”  

 

Att Klara på detta sätt motarbetar pojkvännen slutar alltså med att de gör slut. Upp- och 

nedgångarna är som vi tidigare beskrivit jobbiga för Klara och någonting hon måste hantera. 

För henne är det viktigt att försöka få vardagen så normal som möjligt:  

”[…] jag har lärt mig under årens lopp att hur dåligt man än mår så är det viktigt att inte stänga 

inne sig man ska försöka leva på som vanligt även om det inte är som vanligt.” 

 

Den symboliska interaktionismen talar om hur människor agerar utifrån vad andra förväntar 

sig. Genom att interagera med människor i enighet med vad människan framför förväntar sig 

förhindrar hon att obehag i interaktionen uppstår, ett obehag som Klara är väl medveten om. 

Hon vet hur jobbigt det kommer att bli när hon möter omvärlden och avslöjar att det är 

problem med pojkvännen och därför väljer hon ibland att inte berätta hela sanningen för 

människor hon träffar (Blumer 1969:2-5):  

”Ännu mer jobbigt kommer de bli på lördag när släkten kommer som inte häller vet något och 

de tror att (pojkvännens namn) ska komma och då kommer de ställa massa frågor.” 

 

”[…]sen ringde min kusin och sa grattis och passade även på att gratulera för förlovningen, ja 

hon hade såklart ingen aning om det som hänt så hon börja fåga (sic) massa frågor om ringen 

och jag låssades som ingenting och berättade hur den såg ut samtidigt som jag kände hur ögonen 

tårades”  

 

Att försöka leva vidare som vanligt är inte lätt för Klara och hon skriver om hur hon tar hjälp 

av psykakuten, lugnande mediciner och sin kontaktperson. Tillslut tycks inte detta vara 

tillräckligt för henne och hon väljer att gå tillbaka till pojkvännen. Den symboliska 

interaktionismen menar att människor speglas i möten med andra och att detta bidrar till 

människans identitetskapande i den bemärkelsen att det påverkar hur hon ser på sig själv 

(Johansson & Lalander 2010:25-27). Detta tillsammans med Svedbergs tankar om relationen 

mellan inre värld och yttre verklighet kan hjälpa oss att förstå Klaras situation; hennes inre 

värld är inte förenlig med den yttre verkligheten när inte hon och hennes pojkvän är 

tillsammans. När Klara speglas i mötet med andra blir det tydligare hur det fattas någon i 
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hennes liv, sin pojkvän. För att hantera och undvika den ångest hon känner går hon tillbaka 

till pojkvännen så att hennes identitetskapande kan återupptas. Genom att återgå in i en passiv 

roll i den komplementära relationen är hon trygg igen (Svedberg 2007:80-84, 88-91). 

 

I föregående avsnitt skrev vi om hur Lena i sin inre värld gärna vill ha en parrelation men att 

denna bild inte stämmer överens med den yttre verkligheten då hon aldrig tycks få en stabil 

relation. Lena är fast besluten om att finna en partner och för att hantera det avstånd Svedberg 

talar om befinner hon sig på ständig jakt. Hon använder sig av olika tillvägagångssätt för att 

få sin inre värld bekräftad, exempelvis genom att vara aktiv på olika dejtingssidor på Internet 

(Svedberg 2007:80-84). Att personer med AS använder sig av Internet är något som även 

Larsson Abbad uppmärksammade i sin studie. Hon skriver hur Internet är ett effektivt sätt för 

personer med AS att träffa en partner på då de kommer ifrån deras problem med verbal 

kommunikation (Larsson Abbad 2007:135). Lena försöker även gå ut på puben och deltar i 

relationsseminarium för att lära sig hur man ska hitta en partner. Dock är det sällan som 

hennes tillvägagångssätt leder till någon relation:   

”Jag har lagt ut mig på dejtingsidor för att försöka få lite nya bekantskaper men där har det inte 

blivit nåt heller, bara fått enstaka mail så lite besviken är jag…” 

 

”I dag var jag på gruppsamtal om samlevnad och relationer. Det var sådär, kändes inte som ”my 

cup of tea” så jag tänker inte fortsätta i gruppen. Kärleken får helt enkelt komma av sig själv och 

jag ska sluta tänka på det så mycket” 

 

Lena skriver att hon har svårt att säga nej och att killar utnyttjar detta. Att bli utnyttjad är en 

känsla som känns igen från deltagarna i Gerlands studie. Där uppgav några av de kvinnor hon 

intervjuade att de blivit utnyttjade tidigare då de inte kunde avgöra om killen i fråga var en 

pojkvän eller inte. När de idag ser tillbaka på detta inser de att de blev sexuellt utnyttjade 

(Gerland 2004:33). Vi kan inte genom att läsa bloggen avgöra om det Lena beskriver som 

utnyttjande handlar om någon form av sexuell utnyttjad eller om killarna leker med hennes 

känslor. Det Lena skriver är att hon vet om att hon blir behandlad på fel sätt men väljer ändå 

att gå tillbaka till killar som hon träffat tidigare. För att hänvisa tillbaka till Svedberg så 

förstår vi att detta kan vara ännu ett försök från Lenas sida att få hennes inre värld att stämma 

överens med den yttre verkligheten. Hon tillåter sig att ge killarna en sista chans och hoppas 

att de ändrat sig. Dessvärre slutar det oftast med att Lena blir utnyttjad igen. Det uppstår en 

ond cirkel där än en gång avståndet mellan hennes inre värld och den yttre verkligheten gör 

sig påmind och hon blir ledsen (Svedberg 2007:80-84): 
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”Det som skrämmer mig när jag sitter och skriver ner mina tankar här att jag är så medveten om 

hur andra behandlar mig men ändå så gör jag ingenting åt det” 

 

”Jag har tidigare umgåtts med en kille som inte har varit bra för mig… efter en periods uppehåll 

från honom så har jag börjat må mycket bättre, min kompis och jag har diskuterat min relation 

med killen och vi har båda insett att jag inte mått bra. Men för några dagar sen hörde denna kille 

av sig och sa att det var tråkigt att vi inte har någon kontakt och inte träffats på ett tag, så i 

onsdags åkte jag hem till honom. […] Nu får jag skylla mig själv att jag mår som jag mår igen. 

Jag trodde aldrig att jag skulle vara den tjejen som blir behandlad som skit och sen fortfarande 

tycker om killen och fortsätter umgås.”  

 

För att finna en partner försöker Lena, som många andra kvinnor, att leva upp till normerna i 

samhället. Detta är inte alltid så enkelt och som vi beskrev tidigare försöker Lena på olika sätt 

arbeta mot att inte befinna sig i denna underordning. Hon jämför sig med andra som dejtar 

eller har pojkvän för att på så sätt försöka förstå hur hon ska göra för att skapa och 

upprätthålla en relation. Detta är förenligt med den symboliska interaktionismen som menar 

att människan genom socialisationen, att umgås med andra, lär sig hur hon ska agera i olika 

kontexter (Johansson & Lalander 2010:29). I ett inlägg syns detta tydligt då Lena berättar om 

en kille hon träffar: 

”Jag har tagit mod till mig och sagt till den där kille jag träffat att jag måste veta om vi ska vara 

seriösa eller inte, men han vet inte riktigt hur han känner. Men har man träffats i ett halvår så 

tycker jag att man borde kunna säga om man vill ha ett förhållande eller inte?” 

 

Utifrån vad hon har lärt sig tidigare så vet hon vad hon kan förvänta sig av honom men även 

hur hon förväntas vara av honom (Johansson & Lalander 2010:26). Lena lever med tanken att 

om hon går ner i vikt så kommer killar vilja ha henne. Lena kämpar därför med att gå ner i 

vikt i ett försök att bortse från sin funktionsnedsättning, leva upp till och identifiera sig med 

den unga ”äkta” kvinnan: 

”Jag vill inte längre känna mig som en gris, så i måndags så började jag med LCHF igen, när jag 

åt så förut så gick jag ner 10 kg på 10 veckor”. 

 

”Det bästa är nog att jag slutar att se på mig själv som en tjej med funktionsnedsättning och 

istället ser på mig själv som den jädra bra och trevliga personen jag är! Jag vill bara kunna få 

kärlek och närhet från någon annan bortsett från min familj…” 

 

Alla de tillvägagångssätt Lena använder, vare sig det handlar om dejtingsidor, 

relationsseminarium eller viktnedgång, grundas alltså i viljan av att skapa mening mellan 
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hennes inre värld (där längtan efter en partner är central) och hennes yttre verklighet (där en 

potentiell partner kan finnas). Hon jagar kärleken då en partner är avgörande för hennes 

meningsskapande, som i sin tur är avgörande för hennes identitetskapande. I den här 

bemärkelsen är det inte längre en jakt efter kärlek utan även en jakt efter att finna sig själv 

(Svedberg 2007:80-84, 94-95).  

 

Avslutningsvis återgår vi till Natalie som vi genom Svedberg har förstått att hon skyddar sin 

identitet genom att sky undan kärleken (Svedberg 2007:94-95). Natalie gör detta på olika sätt. 

Hon skriver själv att hon absolut låter bli att flirta och ragga. Mer underförstått så har vi märkt 

att hon stänger in sig i flickrummet och gör sådant som hon tycker är kul, exempelvis pysslar 

med bloggen och chattar på olika forum. Natalie ser sig själv som en person som ska vara 

själv. Däremot har hon en önskan att en dag bli gift och hon har tänk hur hon ska gå tillväga:  

”I alla fall, så önskar jag mig att få gifta mig med någon. Såg på säsong 2 av Glee, där Sue 

Sylvester gifte sig med sig själv. Det kanske är så jag ska göra? Du vet, gifta mig med mig själv. 

Då skulle det bli rättvisa här i livet. Jag tycker inte alltid om mig själv, men så pass bra att jag 

kan gifta mig med mig själv. I ett förhållande, tycker man alltid om den man är gift med? Svaret 

är NEJ. Du ser, det är lätt ordnat att gifta mig med mig själv.” 

 

De olika förväntningarna som kommer med att vara kvinna menar Barron är att skaffa familj 

och bygga upp en framtid tillsammans. Att finna kärleken och gifta sig blir därför en viktig 

del i en kvinnas liv (Barron 2008:33). Natalie är medveten om dessa förväntningar om 

giftermål men dessa är inte förenliga med den bild hon har av sig själv. Som vi redogjorde för 

när vi beskrev Klaras situation så speglas människor i möten enligt den symboliska 

interaktionismen och att detta är avgörande för hur vi ser på oss själva. Vidare påverkar detta 

hur vi väljer att agera i olika situationer (Johansson & Lalander 2010:25-27). I möten har 

Natalie speglats som en person som inte vill eller ska ha relationer. Vi har tidigare skrivit om 

möjligheten att Natalie intalar sig själv att hon inte tycker om social interaktion eller fysisk 

kontakt för att passa in i bilden av en person med AS. Detta kan nu förstås som ett resultat i 

att hon agerar i enighet med den symboliska interaktionimsens tankar. Natalie ger en bild i 

bloggen av att hon absolut inte är intresserad av relationer. Det blir tydligt att detta är en fasad 

då det i ett inlägg brister för Natalie:  

”Jag gömmer mig bakom ett skal, bara en annan person. Ska man behöva låssas vara någon 

annan för att bli accepterad och uppskattad? Jag kan ju inte vara den jag är, för det är ingen som 

tar mig på allvar. Det är tråkigt men sant.” 
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Natalie är medveten om samhällets normer och hennes delaktighet i samhället. Trots detta 

avslutas detta textavsnitt om Natalie där vi började. Bekvämligheten i det trygga flickrummet 

är tilltalande i den bemärkelsen, som i enighet med Svedberg, att hon tillåts vara sig själv och 

att hennes världsbild inte riskerar att raseras (Svedberg 2007:75). Hoppet finns dock kvar om 

att Natalie en dag ska kunna bryta sig loss från sitt mönster, ett hopp som grundas i den 

medvetenhet hon har om hennes eget inflytande i sitt liv: 

”Hemma är alltid hemma och det är här jag känner mig trygg. Det är här jag känner mig levande, 

det är här jag bor. Det här är mitt liv och det är såhär det för evigt kommer vara, varje dag. Mitt 

liv, det skapar jag” (vår kursivering) 
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6. Avslutning 

I denna avslutning vill vi knyta ihop vår analys genom att redogöra för vår studies resultat 

samt förslag till vidare forskning. Avslutningsvis förs en diskussion kring huruvida vi har 

kunnat dra slutsatser kring vad som är ett resultat av att vara ung, kvinna eller ha Aspergers 

syndrom.  

 

6.1 Resultat  

Vi hade som aviskt i vår studie att belysa hur unga kvinnor med Aspergers syndrom upplever 

skapandet, upprätthållandet alternativt avsaknaden av parrelationer. Detta hade sin 

utgångspunkt i studier som visar att parrelationer är särskilt viktiga för unga kvinnor och att 

personer med Aspergers syndrom ofta upplever svårigheter med social interaktion. 

Upplevelserna har genomsyrat hela analysen och det vi kan konstatera efter studien är att 

parrelationer är högst aktuellt hos de tre unga kvinnorna. Alla lyfter mer eller mindre tankar 

och upplevelser relaterat till parrelationer i sina bloggar. Upplevelserna varierar och detta kan 

förstås utifrån de ytterligheter var och en representerar men även utifrån deras personlighet, 

tidigare erfarenheter och det faktum att de blir indelade i olika kategorier i samhället.  

Något vi uppmärksammade under analysarbetet var det svåra i att applicera teorier på rena 

upplevelser i form känslor, exempelvis när de unga kvinnorna beskriver hur mycket de älskar 

sin partner eller hur mycket de saknar en parrelation. Detta anser vi är något som bör 

utvecklas inom fortsatt samhällsvetenskaplig forskning för att få en ökad förståelse kring 

dessa rena känslor och upplevelser.  

 

Vidare ville vi se vilken betydelse parrelationerna har i de unga kvinnornas liv i relation till 

deras identitetskapande. Med hjälp av Svedberg har vi förstått att utifrån de unga kvinnornas 

tidigare erfarenheter och upplevelser får parrelationer större eller mindre betydelse, detta 

beroende på om önskan om en partner är en del av deras inre värld eller inte. Hur denna bild 

sedan stämmer överens med den yttre verkligheten är i sin tur avgörande för 

identitetskapandet; kan den unga kvinnans önskan länkas samman med verkligheten? 

Exempelvis är Klaras önskan att ha en fungerande relation och gör således allt för att detta ska 

stämma överens med hennes verklighet. Hos de unga kvinnor där denna länk är otydlig eller 

rentav obefintlig har vi uppmärksammat att de har svårt att identifiera sig själva, vilket har lett 

till ångest och en känsla av meningslöshet hos de unga kvinnorna. Som exempel kan vi se 

Lena, som känner hopplöshet då hon trots flera försök inte lyckas finna kärleken. Hur gör de 
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då för att hantera denna ångest? Vår studies sista fråga syftade till att ta reda på hur de unga 

kvinnorna hanterar den eventuella problematik som kan uppstå i och med parrelationers 

betydelse för identitetskapandet. När vi har läst bloggarna har vi sett exempel på hur de unga 

kvinnorna både väljer att klamra sig fast vid tanken på en partner och att välja bort kärleken 

för att bevara sin identitet. I det sistnämnda igenkänns Natalie, som själv beskriver hur hon 

gömmer sig bakom en mask och i och med detta bevarar den bild hon själv samt samhället har 

av henne.   

 

Således varierar betydelserna och sättet de väljer att hantera de problem som följer med denna 

betydelse mellan de unga kvinnorna. Precis som vi skrev om upplevelserna så kan man förstå 

variationerna dels utifrån de ytterligheter de unga kvinnorna representerar men även utifrån 

att deras personlighet, tidigare erfarenheter och samhällets förmåga att kategorisera. I det 

sistnämnda ges stort utrymme för makt. I vår studie har vi märkt att oavsett om det är 

pojkvänner, potentiella partners eller samhället i stort som utövar makten så är den avgörande 

för vilken betydelse parrelationer får för de unga kvinnornas identitetskapande och hur de 

väljer att hantera eventuell problematik som uppstår i sökandet efter kärleken eller i språnget 

från den.  

 

6.2 Ung, kvinna eller Aspergers syndrom?  

Det orosmoln vi har haft under studiens gång är att inte göra de unga kvinnornas verklighet 

rättvisa. I beskrivandet av de olika problem de brottas med i eller utanför relationer är det inte 

alltid helt enkelt att säga vad som är ett resultat av deras funktionsnedsättning eller vad som 

kommer med att vara ung eller kvinna. Vi har i arbetet med de olika bloggarna flertalet gånger 

känt igen oss i de unga kvinnornas upplevelser; Natalies bestämda åsikt utåt om att vara själv 

men som ändå bottnar i en längtan efter kärlek, Lenas nästan besatthet av att hitta den rätta 

eller för att inte tala om Klaras frustration över snabba förändringar i saker man planerat. I 

och med att vi kan identifiera oss med dessa unga kvinnor har vi frågat oss själva om dessa 

företeelser är resultatet av att vara ung och kvinna eller om vi istället borde diagnostiseras 

med Aspergers syndrom?  

 

Detta faktum kunde ha blivit tydligare för oss om vi hade genomfört en korsanalys med hjälp 

av information från flera fall. Att öka mängden information genom att dels se längre tillbaka 

samt läsa flera bloggar skrivna av unga kvinnor med Aspergers syndrom hade kanske gjort att 
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vi kunnat uttala oss mer om vad som påverkar vad. Merriam skriver att 

flerfallsundersökningar syftar till att bygga upp generella förklaringar och att förstå hur 

processerna inom dessa påverkas av de omständigheter som finns runt fallet. Genom att ställa 

upp ett schema där vi kunde sett likheter, skillnader och kontexter hade vi lättare kunnat dra 

slutsatser och fått ett mer generaliserbart resultat. Dock är detta en fråga om tid, resurser och 

omfattningen på ett sådant arbete är inte förenligt med de förutsättningar vi har haft under vårt 

examensarbete (Merriam 1994:164-167).  

 

Det som har varit av vikt för oss under studien är således intersektionaliteten i den 

bemärkelsen att vi har tagit hänsyn till tre kategorier som de unga kvinnorna med Aspergers 

syndrom tillhör. Detta har inte gjort att vi har förstått att de har en dubbel eller tredubbel 

problematik utan snarare en annorlunda problematik. Denna annorlunda problematik är något 

de lärt sig och kommer att fortsätta lära sig att hantera då deras syndrom kommer att följa 

dem livet ut. Genom lärandet i möten med betydelsefulla personer skapas och återskapas 

deras identitet. Denna process kan även ske i mötet med den professionella socialarbetaren. 

Således är det viktigt för de som arbetar inom socialt arbete att ha förståelse för de olika 

kategorier klienten mitt emot henne tillhör. Först då kan personen bakom 

funktionsnedsättningen träda fram.  
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Bilaga 1  

Arbetsfördelning  

Samarbetet mellan oss har fungerat bra, detta mycket tack vare vårt gemensamma intresse för 

studien. Detta har bidragit till att vi båda varit ambitiösa och arbetat för att uppsatsen ska bli 

så bra som möjligt. Vi har suttit tillsammans under hela arbetet men har delat upp arbetet så 

långt det varit möjligt. Vi båda har läst alla bloggarna, valt ut inlägg som vi sedan jämfört 

med varandra och fört en diskussion kring vilka inlägg som ska ligga till grund för vår data. 

Detta har bidragit till att båda har haft god kännedom om vår data vilket har varit värdefullt i 

analysarbetet. I skrivarbetet har vi delat på allt utom resultat och avslutande diskussion som vi 

skrev gemensamt. Under det individuella skrivandet har det underlättat att vi suttit 

tillsammans då vi hela tiden fört en diskussion kring exempelvis vad vi skrivit och vad vi ska 

ta med. Efter hand som de olika delarna blivit klara har vi suttit gemensamt och läst igenom, 

korrigerat och skrivit om för att få ett flyt i textens utformning och språk. Vi upplever inte att 

någon av oss bidragit mer eller mindre till studien utan att det har varit en jämn 

arbetsfördelning mellan oss.  

 


