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”Between normal and abnormal” is a qualitative literature study about adults with Aspergers 

syndrom. The study aims to understand how a person with Asperger syndrome understand 

himself. The study is built around two issues. These are; how does a person with Aspergers 

syndrom describe himself and how does the diagnos influence the self-image. The study 

interpreted four autobiographical books written by individuals with Asperger's syndrome based 

on a social constructive and social psychological approach. 

There is a risk that people who do not have the right or enough information about what an 

Asperger Diagnosis involves misunderstand the individual. This increases the risk that 

individuals with Asperger's syndrome may be devalued or get expectations of themselves that 

will be difficult to achieve. This may in turn have implications for self-esteem and self-

perception. The results demonstrate that all writers feel that they are misunderstood, failed and 

different. The comparison is made with the "normal" and the feeling of being different gives a 

negative association. However, it also appears that when the diagnosis is obtained, there is a 

change in their understanding of the difficulties and life experiences they have. The feeling of 

being different gets a more positive association when their behavior becomes more legitimate, 

and there arises a sense of being part of the Asperger group which strengthens their self-esteem. 

Understanding themselves as deviant and odd change to a feeling of being normal though normal 

in a different way. This is also confirmed by other research (Larsson, 2007). The study also 

demonstrates that there is a dilemma between being the diagnos and being ones own person with 

ones own personality. 
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     INLEDNING 
	  
PROBLEMFORMULERING 
 
Aspergers syndrom är ett livslångt funktionshinder som ligger inom autismspektrumet (Attwood, 

2007). Det är i första hand ett osynligt funktionshinder som främst märks i sociala interaktioner 

och det kan vara svårgripbart på flera sätt. Syndromet innebär att det är svårt att ta andras 

perspektiv och förstå deras tankevärld. Begränsningen leder till att de förväntningar som ställs i 

samhället och i sociala relationer inte uppfylls utan istället blir konflikter och missförstånd det 

vanligt förekommande. Att ha Aspergers syndrom innebär att man trots begränsningarna är 

normalbegåvad till välbegåvad (2007). Att en normalbegåvad till välbegåvad individ inte 

behärskar enkla umgängesregler kan ses som både provocerande och oförståeligt av 

omgivningen. För att inte bli betraktad som en avvikare i negativ bemärkelse kommer en stor del 

av livet hos en person med Asperger syndrom att domineras av att försöka få andra att förstå hur 

man fungerar annorlunda, menar Gerland (2010). Därför är det av vikt att öka förståelsen för 

individer med Aspergers syndrom för att dessa inte ska betraktas som avvikare i negativ 

bemärkelse.  

 

Eftersom de neuropsykiatriska diagnoserna har ökat markant i Sverige enligt statistik från 

socialstyrelsens patientregister behövs det forskning inom området för att förstå hur personer 

med neuropsykiatriska diagnoser upplever sig själva. Från 2004 till 2010 dubblerades 

diagnoserna för autism och femdubblades för Aspergers syndrom (Socialstyrelsen). Det har 

också visat sig att vuxna personer med Aspergers syndrom löper en högre risk för depressioner 

och ångest (Angela et al, 2014, Portway & Johnsson, 2005). 

 

Normer och normalitet kan verka både tilltalande och avskräckande. Det kan vara avskräckande 

att vara precis som alla andra och att ens personlighet försvinner i mängden, i kollektivet. 

Samtidigt är det viktigt att inte sticka ut för mycket. Att vara avvikare i sociala sammanhang kan 

vara jobbigt och leda till negativa konsekvenser för den avvikande (Svensson, 2007).  

Men det finns också ett gränsland mellan normalitet och avvikande. Ett gränsland där många 

med Aspergers syndrom verkar befinner sig. Att ”inte riktigt passa in” eller veta var man 

befinner sig är att vara i en gråzon som är ett förbjudet land (Mattson, 2010).  
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SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att genom studier av självbiografier förstå hur en person med diagnosen 

Aspergers syndrom förstår sig själv 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   
 
• Hur beskriver personer med Aspergers syndrom sig själva?   
 

• Hur påverkar diagnosen personens självbild?  
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       BAKGRUNDSFAKTA OCH HISTORIK	  
 
För att ge läsaren förkunskap om diagnosen Aspergers syndrom kommer detta avsnitt att 

beskriva vad det innebär att ha diagnosen liksom dess historia. Jag har valt att lägga till några 

citat ur de självbiografiska böcker jag studerat, till vissa avsnitt för att förtydliga innehållet i 

texten.  

 

AUTISMSPEKTRUM	   
 
Aspergers syndrom ingår i autismspektrumet. De tre centrala problemområdena vid autism är 

svårigheter med socialt samspel, med kommunikation samt med beteende och 

föreställningsförmåga. Beroende på begåvningsnivån kan dock dessa problem ta sig olika 

uttryck. Autism finns därmed i olika svårighetsgrader och i olika skepnader. Uppdelningen inom 

spektrumet är Autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, Hellers syndrom, Atypisk autism, och 

Retts syndrom. Det är dock Aspergers syndrom vi kommer att fokusera på. Aspergers syndrom 

kallas även för högfungerande autism vilket innebär att de personer som får diagnosen är normal 

till högbegåvade, till skillnad från de rent autistiska som har en lägre begåvningsprofil 

(www.autism.se). 

 

VAD KARAKTÄRISERAR ASPERGERS SYNDROM	   
 
Jag har inte för avsikt att beskriva diagnoskriterierna för Aspergers syndrom i detalj utan vill 

istället fokusera på vad det innebär att ha de svårigheter som diagnosen ger. Svårigheterna enligt 

kriterierna ligger främst i det sociala samspelet. Det handlar både om att förstå och att använda 

sig av icke verbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester (www.autism.se).  

 
Jag tittade nästan alltid ned i golvet när jag sade något och försökte inte ta 

ögonkontakt… Det hände att en lärare som talade med mig kunde be mig att se honom i 

ögonen. Då brukade jag lyfta blicken och se på honom men det krävde mängder av 

viljekraft och kändes konstigt och obehagligt. (Tammet 2013: 86) 

Det andra som karaktäriserar personer med Aspergers syndrom är att de ofta har ett begränsat 

beteende liksom begränsade aktiviteter och intressen. Dock kan det finnas många människor 

som detta stämmer på och kan därför ses mer som en personlighet än som en diagnos. Därför 

krävs det för att få diagnosen att svårigheterna medför allvarliga problem i vardagen 

(www.autism.se). Enligt Attwodd (2007) kan personer med Aspergers syndrom vara både 
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mycket intelligenta, klara sig bra i skolan och sköta sitt jobb på ett bra sätt men ändå inte klara 

enkla sociala interaktioner, vilket kan ställa till problem i vardagen. Det enklaste sättet att förstå 

Aspergers syndrom är att ”tänka på det som en person som varseblir och tänker kring världen på 

ett annorlunda sätt.” (Attwood 2007:14). Men hur varseblir en person med Aspergers syndrom 

världen som skiljer sig från andras sätt att se på världen? Här menar författaren att 

mentaliseringsförmågan spelar stor roll men även den centrala koherensen liksom känsligheten 

för sinnesintryck (2007). Nedan följer kort beskrivning av dessa begrepp. 

 

Mentaliseringsförmågan (Theory of mind) 
 
Forskning har visat att Aspergers syndrom handlar om att vissa funktioner avviker i hjärnan från 

majoriteten (Attwood, 2007). Funktionsavvikelsen (Theory of mind) handlar om ”förmågan att 

känna igen och förstå andra människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter för att 

förklara deras beteende och kunna förutse vad de kommer att göra härnäst” (Attwood, 

2007:131). Hos personer med Aspergers syndrom är detta ett problem då förmågan är bristande 

eller ens obefintlig. 

Men det finns två olika sätt att tillägna sig en färdighet menar Attwood (2007). Antingen via 

intuition eller via instruktioner. Dagligen känner ”vi andra” intuitivt på oss de här sakerna. Detta 

gör att vi kan fungera på ett funktionellt sätt i vår vardag. En person med Aspergers syndrom kan 

dock tillägna sig ”Theory of mind” på ett intellektuellt sätt istället för intuitivt. Men detta kräver 

en mycket större ansträngning och leder inte till en genuin känsla för hur man samspelar med 

andra utan fungerar som ett inlärt beteende istället (Attwood, 2007, Baron-Cohen et al, 1995, 

Frith & Happé, 1994). Gerland (1996) beskriver hur hon började ana att samspelet mellan 

människor faktiskt innehöll något mer än det intellektuella.  

 
Jag studerade människor och oftast talade jag bara när jag hade något att säga, att prata 

för pratandets skull förstod jag mig inte på. Jag tyckte att det verkade ytligt och dumt. 

Men när jag tittade på människorna börjad jag ana att det hade andra funktioner dem 

emellan än det jag såg på ytan, att pratet inte bara var prat.  (Gerland. 1996: 224) 

 

Central koherens 
Inom psykologin använder man sig av begreppet central koherens som handlar om hur vi sorterar 

information från omvärlden. För att begripa världen behöver vi se helheter och få en 

sammanhängande (koherent) bild (Attwood, 2007). Ett vanligt exempel på detta är när en person 

tittar på hundra träd men ser en skog. En person med Aspergers syndrom ser oftast inte skogen, 

utan bara träden och man säger att personen har en svag central koherens. Likaså signalerar 
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rynkande ögonbryn tillsammans med höjd röst ilska medan ett avslappnat ansikte tillsammans 

med ett leende betyder glädje. Att inte ha förmågan att sätta ihop informationen till en helhet gör 

att världen blir svår att förstå. I ett samtal kan bristen leda till att själva poängen missas och 

istället minns personen med Aspergers syndrom detaljer som egentligen inte var relevant för 

samtalet (2007).  Gerland (1996) beskriver hur hon bara kunde ana att något hände i samtalet 

som var utanför hennes förstånd.  

 
Jag kände alltid att det var något jag inte riktigt förstod. Den känslan var evig och den 

följde mig överallt. Även när jag förstod mycket återstod alltid något- själva hur allt 

hängde ihop.  (Gerland. 1996:23) 

 

Annorlunda perception	   
Personer med Aspergers syndrom kan vara mycket känsliga för speciella ljud och vissa former 

av beröring liksom smaker och lukter och visuella intryck (Attwood, 2007).  Ofta minskas dock 

känsligheten med åren. Plötsliga och oväntade ljud såsom en hostning eller nysning, ljud med 

högt tonläge såsom en gräsklippare eller komplexa eller sammansatta ljud som kan förekomma i 

varuhus upplevs som mycket obehagliga. Dessa ljud uppfattas vanligtvis inte som obehagliga av 

andra människor varför det lätt kan bli obegripligt för andra (2007).  

 
… när lärarinnan pratade blev det till ett segt, monotont hav i mina öron, ett hav med 

vågskvalp av prassel och hostningar. Det fick mig att långsamt sjunka in i mig själv.   

(Gerland. 1996: 122) 

 
 
	  KORT HISTORIK OM ASPERGERS SYNDROM	  
 
Det finns idag ingen enhetlig bild av vad som orsakar Aspergers syndrom, men troligen är det en 

kombination av biologiska och genetiska faktorer (http://ghr.nlm.nih.gov/condition/aspergers-

syndrome). Den tanken har man dock inte alltid haft. De autistlika tillstånden har med all 

sannolikhet funnits betydligt längre än termen autism enligt dr Lorna Wing (1997). Hon menar 

att det finns dokumenterade fall från 1800-talet som beskriver barn med autismliknande 

beteenden, men då trodde man snarare på trolldom och besatthet än någon biologisk eller 

fysiologisk förklaring i hjärnan. När de psykoanalytiska teorierna på 60 talet kom att dominera 

menade man istället att dessa beteenden handlade om emotionella störningar där bristande 

anknytning sågs som den bidragande orsaken. Många föräldrar kände därför stor skuld över sina 

barns svårigheter (1997). 
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När barnläkaren Hans Asperger från Österrike 1944 publicerade en artikel om en grupp barn och 

ungdomar med ett avvikande beteendemönster började man dock närma sig ett annat perspektiv 

på beteenden som förut beskrivits som anknytningsproblematik. Han såg gemensamma drag som 

naivitet, opassande sociala närmandet, begränsade specialintressen, liksom god grammatik och 

ordförråd men med ett monotont tal. De var alla normal till hög begåvade enligt hans forskning. 

40 år senare kom Lorna Wing att studera barn med drag av autism i England. Hon upptäckte 

liknande svårigheter med social interaktion, ömsesidig kommunikation och 

föreställningsförmåga fast i olika svårighetsgrader och på olika begåvningsnivåer. Genom att 

jämföra Hans Aspergers forskning med hennes kom hon fram till att autism var olika tillstånd 

inom samma område, autismspektrum. Aspergerbegreppet hade därmed myntats. 

(www.autism.se) 
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     TIDIGARE FORSKNING   
 
I följande avsnitt lyfts tidigare forskning fram som belyser personer med Aspergers syndrom.  

Eftersom Aspergers syndrom är ett osynligt funktionshinder kan det upplevas som mer 

obegripligt än andra synliga funktionshinder visar Portway och Johnssons(2005) forskning på.  

En ökad kunskap om funktionshindret är därför viktig. Att öka förståelsen för hur det är att leva 

med Aspergers syndrom är det sekundära syftet med studien. Det primära syftet med uppsatsen 

är dock att förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv. Det är främst en 

forskare som närmar sig detta perspektiv. Larsson (2007) som är forskare och själv har 

Aspergers syndrom har studerat hur deltagarna i hennes studie upplever sig själva utifrån ett 

normalitetsperspektiv i vardagen. Hennes forskning visar också att själva diagnosticeringen kan 

leda till en ökad förståelse för sig själv hos individen. Även annan forskning(Kärfve, 2006, 

Börjesson & Palmbland, 2003, Johannisson, 2006) belyser hur diagnosticeringen kan påverkar 

självbilden hos personer med Aspergers syndrom. 

 

ÖKAD KUNSKAP KRÄVS 
 
Portway och Johnsson(2005) menar i sin studie ”Do you know I have Aspergers syndrom” att 

Asperger syndrom ökar risken för ett utanförskap eftersom det främst är ett osynligt 

funktionshinder. Osynligheten gör det mer svårgripbart och därför kommer vardagen att 

domineras av missförstånd. Att inte förstå andra liksom sin omvärld och att inte bli förstådd av 

omgivningen leder till mobbning, dåligt självförtroende liksom ökad risk för isolering. En större 

medvetenhet om problemen skulle leda till att personer med Aspergers syndrom skulle kunna få 

adekvat hjälp menar de i studien. Gemma et al (2011) pekar också på i sin studie ”I just don´t fit 

anywhere” ett behov av en ökad kunskap om diagnosen både hos omgivningen och hos de 

professionella. De menar att personer med Aspergers syndrom inte har brist på intellektuell 

begåvning och inte heller medicinska problem. Därför hamnar de ofta mellan stolarna istället för 

att få direkt hjälp med sina problem. Precis som titeln beskriver upplever personerna med 

Aspergers syndrom att de inte passar in någonstans. 

 

ATT UPPLEVA SIG ”NORMAL SOM ANNORLUNDA” 
 
Larsson (2007) visar i sin studie på att personer med Aspergers syndrom upplever sig som udda, 

utanför eller avvikande, framför allt före diagnosen ställts. Deltagarna gör ofta en jämförelse 

mellan de normala” och de själva. Dock skiftar definitionen av normal liksom önskan att vara 
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normal. Att den skiftar visas genom att normalitetsbegreppet påverkas av både individens egna 

normer och samhällets normer. Om någon som personen med Aspergers syndrom ser som 

betydelsefull accepterar funktionshindret på ett positivt sätt påverkar det individen att själv 

acceptera sig som mer normal. Normalitetsbegreppet har i detta fall vidgats till ”normal som 

annorlunda” enligt Larsson (2007). Intervjupersonernas uppfattning om sig själva som normal 

eller avvikande, eller normal som annorlunda beror dels på personligheten men också på tidigare 

samlade livserfarenheter. Om man fått tidigt stöd, tidig eller sen diagnosticering, föräldrarnas roll 

liksom hur omgivningen i stort har bemött dem som människor. Dessa erfarenheter påverkar 

således både självbilden och självförtroendet menar Larsson(2007). 

 

DIAGNOSENS BETYDELSE 
 
Larssons (2007) avhandling visar att upplevelsen av sig själv också påverkas av att få diagnosen. 

Flera forskare (Kärfve, 2006, Börjesson & Palmblad, 2003, Johannison, 2006) har undersökt 

diagnosens betydelse. Forskningen visar på både för och nackdelar med en diagnos. Kärfve 

(2006) beskriver risken att bli stämplad som avvikare. Till skillnad från Kärfve(2006) visar dock 

andra forskare (Johannisson, 2006) hur diagnosen kan hjälpa den diagnosticerade att öka 

självkänslan och förståelsen av sig själv. Larsson (2007) menar även hon att tillämpandet av 

diagnoser ger en ökad förståelse för den problematik det kan innebära att leva med en 

funktionsnedsättning. Det innebär att en förklaring ges till de svårigheter som upplevs vilket kan 

leda till en större förståelse och acceptans till sig själv. Det avvikande beteendet kan också lättare 

accepteras i samhället då det finns ett namn på det och omgivningen kan därmed lättare förstå 

hur de ska bemöta personen. Att få en diagnos innebär också en tillhörighet vilket kan skapa en 

känsla av innanförskap i gruppen Aspergers, istället för utanförskap menar Larsson (2007). 

Funktionshindret Aspergers syndrom innebär visserligen att en viktig del av en funktion brister 

(Theory of mind) men samtidigt visar Larssons (2007) studie på att flera av intervjupersonerna 

känner att deras intellektuella kapacitet kompenserar bristen på Theory of mind. 
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       TEORETISK REFERENSRAM  
 
 
Studiens syfte är att förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv. Utifrån detta har både 

ett socialpsykologiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv valts. Även om dessa båda perspektiv skiljer 

sig till viss del betonar bägge perspektiven att individens upplevelse av sig själv är influerat av andra. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet betonar hur individens identitet konstrueras och omkonstrueras 

genom livet.  Inom socialpsykologin menar man också att individens upplevelser av sig själv formas 

genom den symboliska interaktionen med bl.a. dess socialiseringsprocess.  

 

SOCIALKONSTRUKTIVISM 
 

”När flera människor gemensamt bestämmer sig för att bygga upp något finner vi ofta 

initialt en spontanitet, en upptäckarlust och en känsla av frihet. I takt med att man 

formar en organisation eller skapar ett nytt företag, börjar denna enhet leva sitt eget 

liv”. ( Lalander & Johansson, 2011: 71) 

 

Citatet pekar på att det som vi upplever som naturligt och objektivt faktiskt är något som är skapat 

av oss själva fast vi glömmer bort det med tiden. I samma mening skapar dock den konstruerade 

världen oss eftersom vi glömmer bort vad vi skapat (Berger & Luckman, 1996). Varje diagnos är 

enligt detta perspektiv en ”social konstruktion som föds, gör karriär och dör” enligt Johannisson 

(2006:35). Vi namnger ett avvikande beteende och därmed är det möjligt att definiera ut personer 

med dessa beteenden. Därmed blir också diagnosen ett sätt att visa var gränsen går för vad som 

uppfattas normalt, rimligt och accepterat. Det normala har därmed konstruerats och de flesta av oss 

uppfattar ett visst beteende som normalt och ett annat som onormalt.   

Genom språket kategoriserar vi in världen och till sist blir språket en mental struktur som faktiskt 

också begränsar vad vi ska tycka och tänka om saker. Hur vi ska se på vad som är normalt och inte.  

Den frihet vi tror oss ha kan därför ses som enbart en illusion eftersom den endast sker inom ramen 

för de sociala och mentala strukturer vi skapat.  

 

Normalitet och kategoriskapande 
Vad som är normalt är alltså en social konstruktion som i andra kontexter och sammanhang 

kanske inte alls är så normalt. Att vara normal kan därför inte ses som något naturligt eller 

objektivt. Men vad som dock är naturligt är de dikotomier (normal- avvikande, vi – dom) vi 

skapar, menar Mattsson(2010). Hon menar att vi skapar dikotomier för att kunna kategorisera in 

människor i fack. Genom att vi spegla oss i varandras olikheter utgör det därmed en grund för 
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hur vi uppfattar världen. ”Tanken är att normalt och icke normalt upprätthålls genom att det 

skapas tabun kring gränsland, mellanting och gråzoner. Att vara mitt emellan två kategorier som 

utgör ett dikotomipar rubbar strukturen och grunderna” (Mattsson, 2010: 39)  

Elias (1999) talar också om dikotomin mellan ”vi och dem”. Han menar att kategorisering skapar 

i sig olika typer av människor. Det kan ske genom att dessa kollektiva sociala processer lätt 

omvandlas till individuell skam. Den individuella skammen handlar inte om det individuella 

beteendet utan snarare om kollektiva dynamiker. Dynamiker som bestämmer vad som ska vara 

normalt och inte. Känslan av att göra fel ska och bör leda till att man skäms. Denna känsla av 

skam leder då till att man försöker passa in och bli en del av olika sociala miljöer. Skamkänslan 

påminner hela tiden om individens otillräcklighet. Om individen ständigt misslyckas med att 

passa in och nå upp till de förväntningar som finns på henne uppstår skammen återigen. Precis 

som jag sa i början av avsnittet att ”den konstruerade världen skapar i sin tur oss” kommer dessa 

grupper enligt Elias (1999) att formera sig själva. På detta sätt skapas också en slags elitism. 

Norman Cohn (1975) menar att vi grupperar historiskt sett efter en inneboende moralisk standard 

där den egna gruppen utnämns till moraliskt överlägsen den andra. Utefter denna överlägsenhet 

bygger vi sedan våra strukturer och därmed vårt samhälle. Genom att värdera det normala och 

det avvikande skapas antingen en negativ eller positiv attityd   

   

SOCIALPSYKOLOGI 
 

Precis som ordet låter är socialpsykologi både en del av sociologin och psykologin.  En person 

med Aspergers syndrom lever som vi alla i en värld full av sociala interaktioner. Alla dessa 

situationer och handlingar som sker mellan människor i ett samhälle går inte att förstå utan att se 

dem som helheter menar Lalander & Johansson (2011). Jag förstår mig själv i relation till andra. 

I alla dessa relationer och möten finns strukturer och mönster som styr menar Goffman(2008). 

Det är sociala koder som vi med tiden lär oss tolka. En person med Aspergers syndrom som har 

svårigheter att se och förstå dessa underliggande mönster och koder i möten pga. sitt 

funktionshinder, kan lätt missförstås och ses som obegriplig eller provocerande. Men genom att 

se på de strukturer vi människor bygger upp våra möten med, blir det lättare att förstå att en 

person med Aspergers syndrom inte alltid har sig själv att skylla då konflikter och missförstånd 

uppstår. Det handlar istället om osynliga normer och informella regler som ständigt finns där 

som en osynlig väg vi alla bör följa. Men alla kan inte upptäcka dessa osynliga förväntningar.  
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Symbolisk interaktion 
Socialpsykologin för med sig vissa begrepp som jag har för avsikt att beskriva lite närmare.  

Symbolisk interaktion är en grund för att förstå det sociala livet. Genom att vi kommunicerar 

med hjälp av symboler och koder som är både det talande språket liksom det kroppsliga kan vi 

spegla oss i varandra och därmed påverkar vi även varandra. Detta leder till en självmedvetenhet 

menar man inom den symboliska interaktionismen. Jag blir medveten om vem jag är genom den 

andre. Detta kallas för ett rollövertagande. När en person möter en annan agerar man utifrån vad 

man tror att den andre förväntar sig. Goffman (2008) menar att ett rollövertagande utgör grunden 

för vårt känsloliv och menar att denna sociala förmåga möjliggör ett liv tillsammans utan alltför 

mycket kaos, och oförutsägbarhet. För att utveckla ett rollövertagande krävs dock att människan 

har utvecklat förmågan att se sig själv i den andres blick under socialisationsprocessen genom de 

signifikanta andra och den generaliserade andre. Nedan följer en förklaring till dessa begrepp. 

 

Socialisationsprocessen innebär den grund som människan föds in i. Ett visst sammanhang där 

individen möter de signifikanta andra. Genom de signifikanta andra, de mest närstående 

personerna, lär sig barnet förstå sig själv och sin omvärld, och att agera på det sätt som de 

kulturella normerna säger. Barnet börjar också relatera till sig själv utifrån denna grupp som blir 

en mall eller norm för individens självuppfattning och jagskapande. När barnet lärt sig 

spelreglerna kommer individen att utveckla den generaliserande andre. Den generaliserade 

andre är en internalisering av samhällets föreställning av hur individen förväntas vara.  Den 

generaliserade andre skapar därmed också vägen till individens självbild, men även till hennes 

känsloliv. Mead(1976) talar om ”me” och ”I” som två sociala produkter av jaget och 

medvetandet. ”I” är den impulsiva, barnsliga och kreativa delen av oss medan ”me” är 

samhällets normer som internaliserats i oss, som den generaliserade andre. I 

socialisationsprocessen finns det alltså en dualitet mellan hur väl vi anpassar oss att vara som 

”den generaliserad andre” liksom hur vi utvecklar vårt egna jag, ”I” delen. Först efter denna 

socialisationsprocess har de flesta av oss utvecklat förmågan till ett rollövertagande.     

 

Personer med Aspergers syndrom som har en bristande mentaliseringsförmåga innebär också en 

begränsad förmåga till ett rollövertagande. Attwood(2007) beskriver dock att personer med 

Aspergers syndrom kan lära sig detta fast på ett intellektuellt sätt istället för intuitivt som även 

beskrevs i avsnittet tidigare forskning. Det kan också handla om en försenad utveckling enligt 

Attwood (2007), vilket innebär att en person i vuxen ålder mycket väl kan har utvecklat 

förmågan till ett rollövertagande även om förmågan är bristande.  Förmågan kan också finnas 
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mer eller mindre närvarande beroende på i vilken kontext personen befinner sig i och hur mycket 

energi som för närvarande finns hos personen.  

 

Stigma och avvikelser 
Så länge allt fungerar tycker vi allt är normalt, men när detta ändras försöker vi hitta sätt att reda 

ut kaoset. Det kan vara att skylla på någon, sätta diagnoser, eller kategorisera in någon som 

avvikande. Om jag ser någon som avvikande kommer mitt perspektiv också att påverka denna 

individ enligt rollövertagandet. Goffman(2008) kallar detta för stigma eller stämpling. Han 

menar även att ett avvikande beteende även är något som skapas av samhället. Individen 

konstruerar sig själv genom betraktarna.  

 

Ett dolt stigma kan enligt Goffman(2008) vara en avvikelse som inte direkt syns men som blir 

synligt i sociala sammanhang. Han menar att det finns en stark önskan hos alla människor att bli 

accepterad, därför strävar alla människor efter att få passa in i den sociala gemenskapen. Att 

misslyckas med att passa in leder till ”påtagliga effekter som påverkar personers psykiska 

integritet ”(Goffman, 2008:132). Charles Taylor (1995) menar även han att vi alla strävar efter 

denna acceptans eller som han benämner erkännande. Han ser detta som ett grundläggande 

mänskligt behov. Genom att inte bli erkända menar han att vår uppfattning om oss själva 

förändras på ett negativt sätt. Även Mead (1976) talar om vikten av att bli accepterad eller 

erkänd som den man är. Genom att bli erkänd som den man är, som ”I” genereras en sund 

självuppskattning. ”I” kan ses som en unik person med de mer särpräglade aspekterna av oss 

själva, till skillnad från ”me” som är samhällets internalisering. Att bli erkänd trots ouppfyllda 

förväntningar eller ett avvikande beteende är således en grundläggande förutsättning för att hen 

ska kunna utveckla en sund självuppfattning  

 
       METOD  
 
I följande avsnitt beskrivs den kvalitativa ansatsen som valts till studien. Vidare beskrivs hur 

studien genomförts utifrån dess syfte. Etiska aspekter nämns i slutet av avsnittet.  

 

KVALITATIV ANSATS  
 
För att besvara syftet i studien har en kvalitativ ansats valts. För att komma närmare och förstå 

en människa menar jag att det främst är den kvalitativa ansatsen som lämpar sig för ändamålet. 

Den kvalitativa ansatsen ”söker förståelse, innebörd, begreppsutveckling eller teoretisk 
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generalisering” (Meuwisse et al, 2008: 38). Den kvantitativa ansatsen handlar främst om att hitta 

orsakssamband och förklaringar. Jag söker inte efter svar på varför frågor utan istället söker jag 

en livsberättelse som talar om hur något upplevs och förstås.  Hur förstår en person med 

Aspergers syndrom sig själv, och hur ser personens liv och erfarenheter ut? Jag söker efter en 

berättelse av personens upplevelser för att förstå.  

 

Hermeneutik  
Hermeneutik betyder tolkningslära och är en kvalitativ ansats som syftar till att nå förståelse 

enligt Thurén(1991). För att kunna förstå sammanhang och hur förhållanden hänger ihop är det 

viktigt att både delarna och helheten kan ses i samma bild. Detta kallas för den hermeneutiska 

cirkeln. Detta innebär att jag som forskare behöver se olika delar för att kunna förstå en persons 

upplevelse. Allt hänger samman och de olika perspektiven är just enbart olika perspektiv. Ju fler 

perspektiv desto närmare kan jag komma en förståelse för någon annan persons upplevelser.  

Hur vi förstår och tolkar något är beroende av både tid, rum och social miljö menar Thomassen, 

(2007). Det sker hela tiden förändringar i hur vi i samhället värderar olika saker och vilken 

kunskap vi har. Att leva i den här tiden innebär också att jag kan ta till mig den kunskap som 

finns tillgänglig idag. För 40 år sedan fanns inte ens diagnosen Aspergers syndrom och den 

rådande kunskapen var att ”beteendestörningar” som det då hette, var konsekvenser av ett dåligt 

föräldraskap. Idag utgår jag från att det finns biologiska och genetiska orsaker till Aspergers 

syndrom som påverkar både perception och förståelse för upplevelsen av den värld vi lever i. 

 
Den som gör tolkningen har alltså en egen förförståelse till problematiken. Precis som alla 

påverkas jag av min tid, mitt samhälle och mina erfarenheter, min familj och även av det jag 

läser och de jag möter. Enligt Becker (2010) inleder vi grundläggande studier med en 

föreställning om något, och vi slutar även vår studie med en föreställning. I mitt fall har jag en 

förförståelse i den bemärkelsen att jag har en bror med Aspergers syndrom. Genom att ha sett 

hur min bror påverkas av utanförskap, hur han kämpat igenom skolan, o kampen att bli 

accepterad och respekterad som ”alla andra”, har min förståelse formats. Men samtidigt har en 

bild av mig växt fram som dock ställer mer frågor än ger svar. Man kan också fråga sig vad 

känslan av att betraktas som mer normal än han har gjort mig till? Känslan av att fortfarande 

vilja försvara eller stå upp för min brors rättigheter att få vara som alla andra, respekterad och 

accepterad. Detta är troligen ett av skälen till att jag gör det här uppsatsen. Man kallar det här för 

horisontsammansmältning inom hermeneutiken, som egentligen säger mer om forskaren själv än 

om fenomenet som vill beskrivas (Thomasson, 2007). Om ingen förstahandskunskap funnits är 
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det dock möjligt att hitta andra ledtrådar i texter, böcker och intervjuer som används för att få en 

förstahandsföreställning om problematiken. I dessa fall är det enligt Becker (2010) dock lätt att 

stereotypa föreställningar kommer in och tar kontrollen. På så vis kan min förförståelse ändå 

vara en tillgång. 

 

MATERIALINSAMLING OCH URVAL  
 
Studiens syfte att förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv, har formats 

genom litteraturstudiet av fyra självbiografier skrivna av personer med diagnosen Asperger 

syndrom. Ett annat alternativ till analys av självbiografier skulle kunna vara att intervjua 

personer med Aspergers syndrom. Men eftersom personer med Aspergers syndrom lätt kan tolka 

mina signaler på ett annat sätt än jag har för avsikt, vilket kan leda till missförstånd och därmed 

ge ett missvisande resultat, finner jag det mer angeläget att använda mig av självbiografier 

skrivna av personer med Aspergers syndrom.  
 
Två kriterier användes vid sökningen efter självbiografier skrivna av personer med Aspergers 

syndrom. Flera författare har en kombination av andra diagnoser tillsammans med Aspergers 

syndrom. För att vara säker på att det är just funktionshindret Aspergers syndrom som påverkat 

upplevelsen av sig själv har jag valt att sortera bort biografier med personer som har 

tilläggsdiagnoser. Det andra kriteriet var att det både skulle vara kvinnliga som manliga 

författare. En sökning på lämpligt material på bibliotekets sökmotor Libris gjordes för att 

avgränsa materialet till fyra biografier vilka redovisas nedan. Även om samtliga författare är 

vuxna var detta inget kriterium från början. Därutöver kommer de från olika länder och har olika 

familjebakgrunder. 

 

”En riktig människa” av Gunilla Gerland som är född i Stockholm 1963. På 60-talet fanns inte 

diagnosen Aspergers syndrom. Den okunskap som rådde inom detta område, fick stora 

konsekvenser för Gunilla liksom för hennes familj. Hon beskriver kampen att försöka vara som 

alla andra, som ”en riktig människa” men att ständigt misslyckas. Hon blev diagnosticerad i 

vuxen ålder. Det blev en vändpunkt då hon också började acceptera sig själv. Trots en destruktiv 

uppväxt, skolgång liksom stora svårigheter i vuxenlivet har hon klarat sig bra. Idag är hon både 

författare och föreläsare inom området.  
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”På ett annorlunda sätt” av Paula Tilli. Hon föddes 1979 i Finland och fick diagnosen 2003. 

Boken handlar om hennes uppväxt i Finland och hennes vuxna liv i Sverige. Hennes skoltid var 

fylld av mobbing och vuxenlivet kantades av svårigheter att klara av studier, jobb och 

hushållsarbete. Även Tilli föreläser idag om Aspergers syndrom.  

 

”Mozart and the whale” är en självbiografi av två författare. Mary och Jerry Newport som fann 

varandra på 90-talet i USA och där blev ett par. Jerry är född 1948 och Mary 1955. Både Mary 

och Jerry fick diagnosen i vuxen ålder. De förälskar sig och efter ett liv tillsammans med både 

upp och nedgångar skrev de boken tillsammans som beskriver deras uppväxter och svårigheter i 

skola och vuxenliv. Men också de svårigheter relationen innebär, särskilt med tanke på deras 

diagnos.  

 

”Född en blå dag” av Daniel Tammet. Han föddes 1979 i England. Han fick sin 

Aspergerdiagnos vid 25 års ålder.  Han kommer från en stor familj med flera syskon och han 

beskriver sin uppväxt och sin relation med övriga familjemedlemmar mycket varmt. Hans skoltid 

kantades av svårigheter och övergången till vuxenlivet kändes mycket svårt för honom. Tack 

vare sina matematiska färdigheter har han fått mycket uppmärksamhet i vuxenlivet. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
 
 Eftersom det är självbiografier som studien utgår ifrån kommer de etiska dilemman att bli 

förhållandevis små. Vetenskapsrådet(2002) ställer fyra kriterier att förhålla sig till vid forskning.  

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

texter som använts för studien är dock offentligt material som redan är publicerat med 

godkännande av författarna själva. Dessa självbiografiska böcker har skrivits för att ge en bild av 

författarens liv och upplevda verklighet. Den tolkning som jag gör av materialet utifrån syftet att 

förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv är inte en sanning på hur något är, 

utan just min tolkning av någon annans berättelse.  

 

Det etiska övervägandet för att använda mig av självbiografierna handlar därför om att 

respektera författarna och ge mig på analysarbetet med en ödmjuk inställning och att förhålla 

mig till materialet på ett sanningsenligt sätt.  
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       RESULTAT OCH ANALYS 
 
I följande avsnitt presenteras resultatet från de biografier som lästs. Avsnittet redovisas med 

utgångspunkt i syftet och de frågeställningarna som ligger till grund för studien. Avsnittet är 

indelat i två huvudrubriker: Upplevelsen av sig själv och Diagnosens påverkan 

 

UPPLEVELSEN AV SIG SJÄLV  
 
Gemensamt för samtliga författare är en beskrivning av sig själva som missförstådda, 

misslyckade och annorlunda. Dessa upplevelser av sig själv har vuxit fram genom olika sociala 

interaktionerna och genom att det sker en jämförelse med andra ”normala” i omgivningen.  

 

Missförstådd och misslyckad 
 
Känslan av att vara missförstådd börjar för samtliga författare redan från barndomen. Deras 

annorlunda sätt att fungera leder till missförstånd om inte kunskapen om funktionshindret finns. 

Diagnosen Aspergers syndrom kom så sent som på 80- talet och därför har ingen av författarna 

fått diagnosen i barndomen. Detta har påverkat hur de har blivit bemötta. Lika svårt som det är 

för en person med Aspergers syndrom att förstå ”andra” är det för ”andra” att förstå en person 

med Aspergers syndrom, särskilt utan information och kunskap om funktionsnedsättningen. 

Jerry känner behovet av närhet men upplever sig oförmögen att ta emot det. 

 
Omfamningar fick mig att darra och rygga tillbaka… Jag knuffade bort mamma varje 

gång hon försökte hålla om mig. Hon gav aldrig upp sina försök att få ”kontakt” med 

mig, men när jag var två år kastade hon in handduken och slutade försöka. Det ironiska 

var att jag innerst inne hade en förtvivlad längtan efter att bli berörd, att bli hållen. Inte 

bara fysiskt. (Newport J, 2007: 34) 

 

Liknande svårighet med att förstå både sig själv och andras bemötande beskriver Gunilla. 

Samspelet mellan Gunillas mamma och henne själv leder till missförstånd och otillfredsställda 

behov. Genom att härma sin syster tror hon att hon ska få samma bekräftelse och erkännande 

som sin syster.  Följande historia belyser detta. Gunillas syster Kerstin leker Maria och 

Jesusbarnet tillsammans med en kamrat. Föräldrarna som tittar på utropar förtjust hur gulligt det 

var. Gunilla la detta på minnet och försökte härma sin systers lek efter en stund, i hopp om att få 

samma positiva erkännande från mamman. Hon satt länge vid dockan (Jesusbarnet) stilla 

väntandes på att mamma skulle komma och uttrycka samma glädje och gillande. När mamman 
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äntligen kom utbrast Gunilla – ”det här är Jesusbarnet alltså” (Gerland 1996:44)! Mamman 

skrattade lite tyst och gick snabbt vidare.  

 
 Jag ville inte vara lustig, jag ville bli som min syster genom att göra som hon. Jag 

 ville att mamma skulle titta på mig på samma sätt, nu blev allt bara fel… Jag hade 

 misslyckats med att vara barn och människa ännu en gång. Det misslyckandet var 

 en gigantisk känsla för mig att bära. Det var en känsla för stor att rymmas i min 

 fyraåriga kropp och den svämmade över. Mitt utbrott var helt obegripligt för dem. I 

 deras värld blev jag plötsligt, utan anledning, okontaktbar och började kasta saker 

 omkring mig. I deras värld ägde mina känslor ingen giltighet.(Gerland,1996:44) 

 

Gunillas känslor ägde ingen giltighet beskriver hon. Det kan tolkas som att hon inte upplevde sig 

bli erkänd. Kvar blev en känsla av att vara misslyckad. Att inte bli erkänd menar Taylor (1995) 

får negativa konsekvenser eftersom det är ett grundläggande mänskligt behov.  

Hur en människa uppfattar sig själv menar man inom socialpsykologin är en process som börjar 

samma dag som vi föds. Genom socialisationsprocessen utvecklas barnets självförståelse genom 

den sociala interaktionen som uppkommer med barnets signifikanta. Gunillas relation till sina 

föräldrar genomsyras av missförstånd. Denna negativa självbild som Gunilla förmedlar beskrivs 

även av Mary och Jerry redan från barndomen. De beskriver hur de upplevs av de närmaste som 

både lata, hopplösa och ouppfostrade. Genom att ständigt få höra hur man upplevs av andra 

konstrueras bilden av sig själv som just sådan. Gunilla beskriver vidare hur hon inte fick sina 

känslor bekräftade någonstans och därför antog hon att alla andra hade rätt.  

 
 Jag var väl tramsig, egensinnig, envis, ouppfostrad, lat och bortskämd.

 (Gerland, 1996:30) 

 

Samma sak gällde för Mary som alltid uppfattades som konstig och hopplöst missanpassad. 

Även hon började se sig själv och uppföra sig som sådan andra uppfattade henne. 

 
För nästan alla jag träffade som barn verkade jag vara hopplöst borta. Alltså försökte jag 

vara okontrollerad eller vara gripen av raseri som förvandlade mig till en skrikande 

psykopat i miniatyrstorlek. (Newport, M: 2010:28) 

 

Både Mary och Gunilla upplever sig som fel. De drag som upplevs som provocerande eller 

obegripliga blir bekräftade av barnet genom kategoriseringen. Barnet hör och tror på dem till slut 
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även om de känner att det inte stämmer. På detta sätt relaterar de till sig själva genom de 

signifikanta andra. De kommer att se sig själva som misslyckade.  

 

En person med Aspergers syndrom har problem att förstå sina känslor redan från barndomen 

enligt Attwood(2007). Denna oförståelse inför både sina egna känslor men även för andras är 

dock något som kan utvecklas, genom en trygg och förstående omgivning. Tammet liksom Tilli 

skiljer sig från övriga tre eftersom deras socialisationsprocess dominerades av en accepterande 

omgivning. Tammets beteende upplevdes visserligen lika obegriplig för omgivningen och de 

signifikanta andra som för honom, men han blev inte kategoriserad i ett fack som värderades 

som moraliskt negativt. Istället sågs han vara extra stort behov av omsorg av sin mamma. 

 
 Det var en mycket känslig fråga för henna att jag på något sätt alltid hade varit 

 annorlunda, sårbar och i behov av särskilt mycket omsorg, stöd och kärlek. 

 (Tammet: 2008:45)  

 

Känslan av att vara sig själv har i detta fall inte lett till en negativ självbild. Han erkändes för den 

han var och kunde därmed utveckla förmågan att så småningom se sig själv i den andres blick i 

sin egen takt. Attwood(2007) menar att mentaliseringsförmågan visserligen brister vilket leder 

till svårighet att se sig själv i den andres ögon, men att förmågan kan utvecklas med tiden både 

intuitivt men främst intellektuellt hos personer med Aspergers syndrom. Mead talar om ”I” som 

personligheten, som den särpräglade delen av individen. Han menar att det är viktigt med ett 

erkännande av ”I” för att kunna utveckla en sund självbild. Att endast bli erkänd för de delar som 

inte speglar ”I”, de förväntningar som omgivningen har på individen genererar en dålig självbild. 

Att nå upp till omgivningens förväntningar och krav visar sig i författarnas fall vara svårt 

eftersom personer med Aspergers syndrom fungerar på ett annorlunda sätt. Tammet blev inte 

utsatt för samma krav som Gerland, Mary och Jerry, av sin närmaste omgivning under 

barndomen, dvs. innan skolans inträde.  

 

Annorlunda 
 
En gemensam upplevelse som delas av samtliga författare genomgående i livet är känslan av att 

vara annorlunda. Beroende på individens association med att vara annorlunda får det olika 

konsekvenser för självbilden. Under denna rubrik redovisas hur författarna beskriver känslan av 

att vara annorlunda med en negativ association.  
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Annorlunda med en negativ association 
När skolåren börjar upplever samtliga författare känslan av att vara annorlunda extra tydligt. Att 

funktionshindret är dolt gör att det också blir mer svårgripbart både för individen som för 

omgivningen menar Portway och Johnsson(2005).  Denna obegriplighet beskrivs hos flera 

författare. 

 
 Jag var helt säker på att jag avvek från andra barn på något sätt men jag kunde   

 inte riktigt sätta fingret på vad det var som gjorde mig annorlunda.  

 (Tilli, 2013:29) 
 

Denna osynlighet leder till ökad risk för både mobbning, dåligt självförtroende liksom ökad risk 

för isolering(Portway & Johnsson, 2005). Känslan av att vara annorlunda utan att förstå varför 

domineras hos samtliga författare i början av skolåren. Till en början med associeras dock inte 

denna känsla av att vara annorlunda med en negativ känsla. Men när samtliga författare i min 

studie blir mobbade under skolåren får känslan av att vara annorlunda en negativ association 

utan att de förstår vad orsaken är.  

  
 För mig var mobbning något helt normalt… Dessutom trodde jag på allvar att  

 allt var mitt eget fel. Det var ju jag som var annorlunda så självklart var det  

 okej att mobba mig. Trodde jag.  (Tilli 2010:31) 

 

Aspergers syndrom är ett osynligt funktionshinder som enligt Goffman(2008) kan leda till ett 

dolt stigma. Ett avvikande beteende som inte syns i första hand, men som gör sig gällande i 

främst sociala interaktioner. En skolmiljö möjliggör otaliga sådana sociala interaktioner och det 

förväntas att alla är med i dessa interaktioner. Goffman(2008) menar vidare att det just är vid 

skolans inträde som ett stigma tydliggörs. Barnet tvingas nu bli medvetet om vad det innebär att 

ha ett stigma. Om barnet visar sig ha en egenskap som gör hen olik övriga och som ses som 

mindre önskvärd egenskap är det lätt att hen i andras ögon reduceras i vårt medvetande. Detta 

blir tydligt i följande citat av Tammet där han beskriver sig själv i relation till de andra barnen.  

 
 Jag minns hur jag står ensam i skuggan under träden längs skolgårdens sidor och från 

 åskådarplats betraktar de andra barnen som stojande springer omkring och leker. Jag är 

 tio år och vet att jag är olik dem på ett sätt som  jag inte kan förklara eller förstå. 

 Barnen är högljudda och rör sig kvickt, krockar  och knuffas. Jag är hela tiden rädd att 

 bli träffad av någon av alla de bollar som kastas eller sparkas genom luften, vilket är ett 
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 av skälen till att jag föredrar att stå i kanten av skolgården, långt borta från mina 

 klasskamrater. Jag gör likadant varenda rast, så det har snabbt blivit föremål för 

 återkommande skämt och alla tror sig veta att Daniel är knäpp och står och pratar med 

 träden. (Tammet, 2008: 85) 

 
Egenskaper eller intressen som majoriteten har kommer också att premieras av majoriteten. 

Cohn(1975) talar om att det görs en moralisk värdering efter en moralisk standard. Jag menar att 

detta resonemang passar väl in även i skolmiljön. Det görs en positiv värdering av det som 

majoriteten ägnar sig åt och hur de är. Även Elias(1999) talar om denna indelning i ”vi och 

dem”, där ”vi” konstruerar en elitism genom att utnämna ”dem” som sämre. Tammets 

klasskamrater hade en förväntning på att han skulle vara som dem och när han inte passar in sker 

det snabbt en kategorisering av honom. Goffman(2008) menar att vi människor är mycket 

snabba på att sätta epitet på människor som avviker. Enligt Mattssons(2010) resonemang beror 

detta på att vi behöver förhålla oss till allt och alla och därmed snabbt kategoriserar in människor 

i fack. Tilli beskriver hur hon hela tiden blir uppmuntrad av andra i klassen att tycka som dem 

men hur detta påverkade hennes självbild. Hon börjar misstro sig själv.   

 
 Hon kanske kunde tolka mina känslor bättre än vad jag själv kunde om hon visste 

 att jag tyckte om bollspel. Jag kanske inte visste vad jag gillade och inte gillade och 

 hon visste allt. (Tilli, 2013:46 ) 

 

 Dessutom verkade alla andra veta vad som var roligt att göra och vad som var 

 tråkigt. Det kanske var så att jag inte visste att det var roligt att spela 

 bollspel. (Tilli,2013:47)   

 

Men det är inte bara på rasterna med alla dess sociala interaktioner som det ställs förväntningar 

utan även under lektionstid av lärarna. Det finns en förväntning på att inlärningen av kunskap 

ska ske likadant för alla under samma förutsättningar. Men för en person med Aspergers 

syndrom kan det leda till alltför höga krav. Det är viktigt att här förstå att det inte handlar om 

inlärningssvårigheter eller om dåligt uppförande, utan om ett annat sätt att lära sig. Gunilla 

beskriver hur hon försöker att anpassa sig till kraven men hur svårt det är och hur hon känner att 

hon gör andra besvikna.  

 
 Jag kände hela tiden att jag inte levde upp till de förväntningar man hade på mig. 

 Jag kände att jag gjorde andra besvikna och jag försökte verkligen kämpa emot.  Men 

 de hade ju satt mig i en situation som var som eter för mitt nervsystem och krävde 

 av mig att jag skulle vara alert, vaken och närvarande. Dessutom krävde de att jag 
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 skulle vara tyst och sitta stilla, jag fick varken använda min röst eller min kropp som 

 hjälpmedel för att hålla mig kvar i rummet. De kunde lika gärna ha bett mig stå på 

 händer och skala apelsiner. (Gerland, 1996:123)  

 

Att inte lyckas fullgöra omgivningens normer, krav och förväntningar får konsekvenser på 

hennes psykiska integritet. Enligt Elias(1999) bör sådana misslyckanden leda till en individuell 

skam som fungerar som ett slags kollektiv uppfostran. Även läraren kan känna sig misslyckad i 

sin ”roll”. Gunilla beskriver hur hon försökte att kämpa emot känslan av att göra andra besvikna. 

På det här viset projiceras andras känslor på Gunilla, och hon känner sig fel och annorlunda med 

en negativ association. Detta kan hämma utvecklingen av självet. Det är lätt att fastna i oron att 

inte fullgöra omgivningens förväntningar och därför läggs det ner stor kraft och energi att 

försöka passa in istället för att tillfredsställa självets egna behov. Även inlärningen kommer på 

detta vis att försvåras ytterligare då mycket energi kommer att läggas till att försöka anpassa sig 

och försöka förstå omgivningen. Genom mobbningen och lärarnas oförståelse för att författarna 

fungerar annorlunda, kommer det hela tiden att ske en återkonstruktion av sig själva som 

annorlunda med en negativ association. Känslan av att vara annorlunda visar sig dock förändras 

med tiden hos samtliga författare till att få en mer positiv association. Här spelar diagnosen stor 

roll.  

 

Annorlunda med en positiv association 
Känslan av att känna sig annorlunda med en negativ association är något som upplevs tydligast 

från skolåren hos författarna. Denna upplevelse av sig själv kan dock omkonstrueras genom 

olika sociala interaktioner och genom de olika förväntningar som ställs på personerna med 

Aspergers syndrom. Genom att få en diagnos kan nya insikter och nya förväntningar ställas av 

både omgivningen och av individen. Det sker någonting med samtliga författares självbild när de 

får diagnosen.  

 
 För första gången hade jag energi över att ordentligt titta på mig själv. Jag upptäckte  

 att det inte kunde vara normalt att vara konstant utmattad och att jag hela tiden hade  

 levt på gränsen för vad jag orkade med. (Gerland, 1996:236) 

 

Det sker en självacceptans vilket skapar utrymme och energi över att titta på sig själv. När 

kraften finns till att lära sig att förstå sig själv blir det också möjligt att få en positiv association 

till känslan av att vara annorlunda. Här spelar det dock stor roll att diagnosen i sig upplevs på ett 

positivt sätt. Larssons(2007) studie visar att de närmaste i personens omgivning påverkar denna 
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uppfattning av diagnosen. Författarnas mer säregna drag kan nu genom diagnosen upplevas som 

mer positiva än som negativa. Några författare lyfter fram det faktum att flera framstående 

vetenskapsmän troligen har haft diagnosen Aspergers syndrom. Detta är något som media 

speglat och som påverkat författarna till att värdera sin känsla av att vara annorlunda på ett 

positivt sätt. Flera författare beskriver sig senare i livet som annorlunda men unika på flera sätt. 

Mary Newport speglar också senare i biografin känslan av att vara annorlunda med en positiv 

association.    

 
 Jag har börjat höra prat om att vi autistiska personer är prototyper för ett nytt slags 

 människa- vi är den senaste grenen på evolutionens träd… Några få ändringar i DNA 

 skulle inte skada, eftersom vi har lyckats trassla till det så kapitalt under de senaste 

 tusen åren.(Newport, M; 2010: 259) 

 

Denna positiva association leder också till en känsla av att inte längre eftersträva den normalitet 

som ”de andra” har, vilket både Tilli och Gerland beskriver mycket tydligt.  
 

 Aldrig någonsin skulle jag vilja vara någon annan. Jag trivs nämligen med att  

 vara unik och annorlunda. Jag älskar helt enkelt med att vara jag! (Tilli, 2010:119) 

 

 Jag kan känna- ”jag vill inte vara som ni”!  Och tycka att jag har rätt att vara 

 annorlunda, tycka om att vara annorlunda. (Gerland, 1996: 249) 

 

DIAGNOSENS PÅVERKAN 
 
Samtliga författare beskriver sig själva som annorlunda.  Känslan av att vara annorlunda 

förändras dock från att ha en negativ association till en mer positiv association. 

Diagnosticeringen innebär dels en större förståelse till sig själv men även en känsla av 

upprättelse. Det framkommer även i resultatet att Aspergerdiagnosen ger en social tillhörighet. 

Detta redovisas under rubriken möjligheterna. 

Det visar sig även att författarna upplever en viss ambivalens till hur de ska förhålla sig till 

diagnosen. Att ha en diagnos kan också ses som att avvika från det normala vilket i sin tur kan 

innebära att bli stigmatiserad (Goffman, 2008). Detta redovisas under rubriken hinder. 
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Möjligheterna 
 

Förståelse och upprättelse 
Flera författare beskriver hur de genom diagnosen får en slags förståelse liksom en upprättelse. 

Det ofta moraliska dömandet upplevs nu som högst orättvist. Alla kategoriseringar som lata och 

hopplösa upplevs inte längre som en sanning. Tilli beskriver hur hon nu istället upplevde sig som 

mer rätt än fel.  

 
 Lärarna som hade kallat mig lat hade alltså haft fel. Jag kunde knappt tro att det  var 

 sant.  Jag var varken lat, dum eller dålig människa utan jag hade faktiskt en 

 neuropsykiatrisk funktionsnedsättning! För första gången i hela mitt liv kände jag 

 att det inte var något fel på mig och det var en underbar känsla. (Tilli, 2013: 106 ) 

 

Denna upprättelse gav henne möjlighet att tänka i nya banor. Genom diagnosen kan hon förstå 

sig själv på ett annat sätt. Hon kategoriserar in sig själv i ett fack som mer rätt än fel. Mattson 

menar att det är naturligt för oss att kategorisera eftersom det endast är på det viset vi kan förstå 

och tolka varandra, oss själva och livet i sig (Mattsson 2010: 37).  Elias(1999) talar om en 

civilisationsprocess där skammen över att inte vara rätt, eller bete sig rätt är i ett slags 

uppfostringssyfte. Hela livet har de flesta författarna upplevt sig annorlunda med en negativ 

värdering och känt att de gjort andra besvikna. Att ständigt försöka anpassa sig för att vara så rätt 

som möjligt kan därmed ses som ett uppfostringssyfte hos omgivningen. Att få diagnosen 

Aspergers syndrom innebär med detta i bakhuvudet att det har skett en upprättelse, och de har 

dessutom blivit accepterade eftersom diagnosen gör beteendet legitimt. Detta befriar energi till 

att utvecklas i riktning mot sig själv istället mot enbart omgivningens förväntningar.  

 
 Jag härmar inte längre andras personlighetsdrag. Det släppte jag helt i samma stund 

 som jag började förstå lite om mitt handikapp. Och det var en stor lättnad att slippa 

 härma - jag känner mig inte alls som en falsk kopia av en människa längre. Jag känner 

 mig inte längre tvungen att vara så flyktig att andra människor inte kan märka att jag 

 inte är på riktigt. Och jag har inte längre så många diffusa problem som jag känner att 

 jag måste dölja. Det har befriat energi och jag känner att jag orkar mer nu än förut. 

 (Gerland, 1996: 248) 

 

Tillhörighet och social gemenskap         
Att bli erkänd som människa är enligt Taylor(1995) ett grundläggande mänskligt behov för att vi 

ska kunna utvecklas och få en positiv självförståelse. Att ha tillgång till social gemenskap och 

känna tillhörighet kan vara ett steg på vägen att nå erkännande visar det sig i studien. Att inte få 
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tillgång till en social gemenskap ger upphov till skam menar Goffman(2008) Samtliga författare 

har upplevt denna brist på mänsklig nära kontakt och flera citat antyder att de inte alltid känt sig 

som människor och att det var en tung känsla att bära. 

 
 Jag verkade ju inte passa in någonstans, det var som om jag var född på fel planet. 

 Att aldrig känna sig helt trygg, och väl till mods, att alltid vara annorlunda och liksom 

 vid sidan av var en tung känsla att bära. (Tammet 2010:86) 

 

Det är först genom diagnosen författarna hittar en social gemenskap där de känner en 

tillhörighet. Marys citat beskriver en underliggande längtan efter denna gemenskap.  

 
 Att bara vara tillsammans med någon som såg världen som jag var mer än tillräckligt.

 (Newport, M. 2010:170)  

 

Även Tilli beskriver hur hon äntligen känner sig som en människa efter att hon fått diagnosen. 

 
 Det var första gången jag kände att jag faktiskt var en människa, inte en 

 utomjording. Jag skulle alltså inte behöva flytta till en annan planet för att bli 

 förstådd och accepterad som jag var. Jag var alltså inte ensam på den här planeten 

 utan det existerade faktiskt människor som förstod mig och fungerade som jag! Nu 

 hörde jag hemma någonstans. (Tilli, 2013:110) 

 

Denna känsla av gemenskap blir till en särskild grupp, där man definierar och upprätthåller en 

egen definition av normalitet. Den likhet sinsemellan som upplevs kan enligt Goffman(2008) ge 

både stöd och acceptans. Genom att känna igen sig hos andra, och genom att se världen på 

ungefär samma sätt gör att det skapas en sammanhållning. Goffman(2008) menar vidare att i ett 

möte kan vi stärka vår egen självkänsla och på gruppnivå stärks grupptillhörigheten. Jerry 

beskriver känslan av att äntligen höra hemma någonstans.  

 
 … jag lärde känna andra som hade utkämpat i stort sett samma strider som jag. På kort 

 tid blev vi en fast sammanhållen grupp bröder och systrar. (Newport, J, 2010: 142) 
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Hinder 
 
Dilemmat mellan personlighet och diagnos 
Även om det visar sig efter diagnosticeringen att författarna beskriver sig som mer positiva och i 

vissa fall som unika framkommer hos både Gerland och Tilli en ambivalens. En önskan att ha 

rätt att vara som hon är, och önskan att ändå kunna nå upp till omgivningens förväntningar, dvs. 

”vara en riktig människa”.   

 
 Jag kan känna- ”jag vill inte vara som ni”!  Och tycka att jag har rätt att vara 

 annorlunda, tycka om att vara annorlunda, och samtidigt vill jag fortfarande bli en riktig 

 människa, och kan önska att jag kunde förvandlas eller att jag fötts som någon annan. 

 (Gerland, 1996:249) 

 

Tilli beskriver hur hon önskade att hon fick bli accepterad för den hon var, och inte endast bli 

legitimerad genom en diagnos. Som om det fanns ett rätt och ett fel sätt att vara på.  

 
 Jag önskade att världen förstod att jag inte vill bli botad utan jag ville bli accepterad 

 för den jag var. (Tilli, 2013: 111) 

 

Mead(1976) talar om ”me” och ”I” som två sociala produkter av jaget och medvetandet där ”I” är 

den mer kreativa delen av oss medan ”me” är samhällets normer som internaliserats i oss, som den 

generaliserade andre. Det finns en viss dualitet till hur väl vi kan anpassa oss till att vara som ”den 

generaliserade andre” liksom till hur väl vi anpassar oss till att vara vårt egna jag. Tilli beskriver 

en stor önskan att få vara hennes egna jag, precis som Taylor(1995) menar att vi alla eftersträvar 

som ett grundläggande mänskligt behov. Hon har en längtan efter att förstå sig själv som den hon 

är utan att reduceras till en diagnos.  

 

Men att försöka anpassa sig till normerna och de förväntningar som ställs i omgivningen kan 

också leda till att personligheten försvinner i mängden (Svensson, 2007). Det fanns en tid då de 

flesta av författarna försökte anpassa sig till sitt yttersta för att vara som alla andra, vara normala. 

Gerland beskriver hur hon la bort sina egenheter för att vara så lite annorlunda som möjligt.  

 
 Jag blev något mer accepterad i skolan men det innebar tråkigt nog en 

 början till en  långsam förändring av min syn på mig själv, ett slags 

 förgiftning av min självrespekt. (Gerland.1996: 127)  
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Gerland upplevde att en del av hennes personlighet försvann till fördel för acceptansen i skolan. 

Att få en diagnos som sätter ett namn på dessa egenheter som hon tidigare försökt dölja eller 

anpassa kan lätt uppfattas som en diagnos på personligheten istället för en bristande funktion. 

Även Jerry beskriver hur han upplevde att det var hans personlighet som det var något 

annorlunda med.  
 

 Jag levde i fruktan för att min kufiska personlighet skulle avslöjas i nästa 

 mening. (Newport, J. 2007: 37) 

 

Stigmatisering 
Att bli stämplad som avvikare är en risk vilket Goffman(2008) tar upp, som kan hända genom att 

få en diagnos. Ett namn sätts på något som samhället har bedömt som avvikande från det 

normala. En diagnos ger dock större acceptans i samhället vilket kan leda till ett mer adekvat 

bemötande av omgivningen. Men risken att bli stigmatiserad kan också leda till att alltför låga 

förväntningar sätts på individen. Tilli beskriver hennes rädsla när hon fick diagnosen, vilket 

antyder rädslan för att bli stigmatiserad.  

 
Mitt mål var att bli så normal som möjligt, inte att jag skulle vara handikappad. Hur skulle 

alla andra se på mig om jag hade ett handikapp? Skulle jag kunna leva ett normalt liv? 

Sådana funktionsnedsättningar gick ju säkert inte att bota. (Tilli, 2013:100)  

 

Visserligen leder det till att det annorlunda beteendet legitimeras men också att andra får en 

förväntning på vad diagnosen innebär. Det kan vara förväntningar som inte nödvändigtvis 

speglar rätt information om diagnosen. Det är lätt att missuppfatta information, inte förstå den, 

och det är även lätt att påverkas av mediers sätt att spegla funktionshindrade. Detta skapar 

förväntningar som inte säkert stämmer överens med verkligheten. Oavsett på vilket vis man 

erhållit kunskapen och oavsett om den stämmer med verkligheten eller inte kan det leda till att 

det sker en särbehandling av personen med Aspergers syndrom. Tilli beskriver hur hon hade läst 

att Asperger innebar att vara känslokall och asocial vilket inte alls stämde in på henne. Hon 

började tvivla på sig själv återigen.  

 
            Hade jag fel och andra människor rätt eftersom jag hade en   

              funktionsnedsättning och de var normala. (Tilli, 2013:107)   
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På detta vis kan en redan stigmatiserad individ få för låga förväntningar på sig vilket i sin tur 

kan leda till skamkänslor och dålig självbild. Tilli börjar funderar på sig själv som fel. Detta 

hindrar henne mot en väg mot självförverkligande (Taylor, 1995). 

 

Om man ser till Mattsson(2010) resonemang om hur viktiga dikotomier är för oss människor 

behöver vi de avvikande för att vi andra ska känna oss normala. Cohn(1975) talar om att en 

kategorisering efter en moralisk standard där de normala sätts högre på skalan än de avvikande. 

På det viset är det möjligt att uppleva sig som att man är mindre värd som avvikande än som 

normal som en inbyggd historisk norm. Genom en diagnosticering blir det avvikande bekräftat, 

det får ett namn och därmed blir det också mer kännbart. Gerland beskriver hur det kändes att bli 

stämplad, att få ett namn på sig som på något sätt representerar henne på en normalitetsskala.    

 
 Det där var inte jag! Jag hade inte gått med på att kallas så… Mitt 

 namn passade helt enkelt inte ihop med orden högfungerande autism och 

 kunde inte stå i samma mening. Det konstiga var att jag egentligen tyckte att 

 ordet högfungerande var värre än ordet autism. Högfungerande. Det lät så 

 nedlåtande på något vis. Som något man skulle säga om en sak som var lite 

 defekt - den är trots allt högfungerande. (Gerland, 1996:239 )  
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    AVSLUTNING 
 
I följande avsnitt förs en kort sammanfattning och sedan en slutdiskussion. Avslutande 

reflektioner och tankar om eventuell fortsatt forskning inom ämnet får avsluta denna studie.  

 

SAMMANFATTNING 
 
Resultatet från studien visar att flera författare förstår sig själva som både misslyckade och 

missförstådda men även som annorlunda jämfört med de ”normala”. Upplevelsen av att inte nå 

upp till omgivningen krav och förväntningar skapar dels en misstro till sig själv men också en 

känsla av att vara annorlunda med en negativ association. Att upplevelsen av sig själv som 

annorlunda får en negativ association beskrivs främst som att andra värderar det vanliga, det 

normala högre. Att tycka om bollsporter, att gilla modet, osv värderas högt. Det finns en önskan 

att nå upp till denna normalitet, att vara som alla andra främst under skolåren. Men att försöka 

anpassa sig till denna ”normalitet” får negativa effekter på självkänslan hos personen med 

Aspergers syndrom. Samtliga författare i studien får diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder, 

vilket innebär att flera av författarna upplevt att deras svårigheter tidigare i livet har 

missuppfattats eller negligerats.  Diagnosen visar sig dock förändra upplevelsen av sig själv. 

Diagnosen fungerar som en förklaring till de svårigheter de upplevt. Det sker dels en upprättelse 

men även en känsla av att det blir legitimt att få vara som individen är. Diagnosen ger även en 

känsla av tillhörighet genom att de delar diagnosen med andra individer. Det sker fortfarande en 

jämförelse med de ”normala” men istället för att uppleva sig som annorlunda med en negativ 

association, sker en ny definition av normalitet i denna grupp av individer, att uppleva sig mer 

normal men som annorlunda med en positiv association. Men det finns också en viss ambivalens 

när det gäller diagnosen vilket Tilli uttrycker när hon beskriver den direkta känslan av att få 

diagnosen. ”Hade jag rätt och alla andra människor fel eftersom jag hade en 

funktionsnedsättning och de var normala” (Tilli, 2013:107).  

 

 

 

 

 



 

31 
 

SLUTDISKUSSION 
	  
Att förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv har inte visat sig vara helt 

enkelt. Att förstå sig själv är just ett av de problem som Attwood(2007) menar en person med 

Aspergers syndrom har svårigheter med. Samtliga författare har dock skrivit sina självbiografier 

som vuxna vilket gör att de har dels nått en viss mognad liksom en viss utveckling vad det gäller 

självförståelsen. Det är också möjligt att det skett en ökad förmåga till rollövertagande för 

författarna vilket Attwood(2007) menar är möjligt antingen på ett intuitivt sätt eller på ett 

intellektuellt sätt. Deras beskrivelser av sig själva som misslyckade, missförstådda och 

annorlunda visar sig förändras efter diagnosticeringen. Begreppet annorlunda ändras från att ha 

haft en negativ association till en positiv association.  

 

Som vi sett finns det en stark önskan att nå upp till en normalitet hos författarna, främst under 

skolåren. Detta ändras till viss del också efter att de fått diagnosen. Begreppet normal får en 

annan betydelse för individerna med Aspergers syndrom.  Larsson(2007) menar i sin studie att 

normalitetsbegreppet skiftar beroende av både individens egna normer liksom samhällets 

normer. Genom att samhället accepterar beteendet (funktionsnedsättningen) påverkas individens 

bild av sig själv. Att bli erkänd trots ouppfyllda förväntningar eller ett avvikande beteende är 

enligt Mead (1976) en grundläggande förutsättning för att hen ska kunna utveckla en sund 

självuppfattning. De har därmed lättare att se sig själva som normala fast på ett annat sätt.  

 

Det har alltså visat sig i studien att diagnosen har en central plats för att individen med Aspergers 

syndrom ska kunna förstå sig själv lika väl som för att bli accepterad av omgivningen. Men det 

finns ett dilemma här som både Gerland och Tilli beskriver. Aspergers syndrom kan ses enbart 

som ett sätt att vara annorlunda på men också som enbart en funktionsnedsättning. Att se det som 

en funktionsnedsättning innebär att det är något som inte går att ändra eller bota menar Tilli På 

det viset kan diagnosen bli en stämpel som låser fast individen. Gerland uttrycker hur namnet 

högfungerande fick henne att känna sig nedvärderad. Det finns en risk att helt identifiera sig med 

diagnosen om man ser det som att det är något obotligt. Men det finns även en risk att andra i 

omgivningen missar människan bakom individen. Som tidigare visats beskriver samtliga 

författare sig själva efter diagnosen dock som mer normala fast på ett annat sätt vilket tyder på 

att diagnosen endast används som ett verktyg för att förstå sig själva, sin omgivning och 

samtidigt få en större acceptans i omgivningen. 
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Man kan tänka sig de yttersta gränserna på skalan normal och avvikande, där de mest normala 

försvinner i mängden som Svensson(2007) menar, och de mest avvikande är de som absolut inte 

accepteras i samhället och blir betraktade som avvikande i negativ bemärkelse. En individ med 

Aspergers syndrom verkar befinna sig mittemellan. Gränslandet mellan att vara avvikare och 

normal verkar här närma sig varandra från båda hållen. Det normala blir mer ”ett annat sätt att 

vara på” som Tilli beskriver. Det avvikande blir också mer accepterat då en större acceptans till 

beteendet finns i omgivningen. Det gränsland som Mattsson(2010) talar om mellan normal och 

avvikande som ett förbjudet gränsland, blir på detta sätt mer legitimt att befinna sig i.  

 

Att förstå en person med Aspergers syndrom menar jag handlar inte bara om att sätta på sig ett 

par teoretiska glasögon för att analysera utifrån ett eller två perspektiv. Jag menar att det handlar 

om att försöka få med så många dimensioner och aspekter som möjligt för att nå en så god 

förståelse som möjligt. Larsson(2007) menar att det är många faktorer som spelar in på hur en 

person med Aspergers syndrom upplever och förstår sig själv. Tidigt eller sent stöd, individuell 

mognad, hur andra ser på personen och hur andra upplever diagnosen. Det är dock inte möjligt 

att nå en fullkomlig förståelse eftersom alla dimensioner inte kan tas in i en sådan här studie.  

 

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
 

För att vi ska kunna bemöta personer med Asperger syndrom på ett förstående sätt behöver vi i 

omgivningen inte bara få kunskap om diagnosen och hur de upplever världen. Vi behöver också 

bli medvetna om de mentala strukturer vi själva har byggt upp. För det är i relation till varandra 

vi också förstår varandra. De som inte kan uppfylla samhällets och de sociala krav som ställs 

fungerar kanske helt enkelt på ett annat sätt.  Det behöver inte betyda ett hot mot vår civilisation 

som Elias(1999) menar och därmed ska leda till en individuell skam. Tillis känsla efter att fått 

diagnosen, att känna sig fel, eller tom. vara fel har en historisk bakgrund om man tittar på Elias 

och Cohns(1995) resonemang. Det finns ett syfte med att kategorisera in människor i fack. Det 

ligger något moraliskt bättre i att tillhöra de ”normala” och något sämre när man avviker från det 

normala. Denna känsla förmedlas till oss alla, om vi avviker från det normala. Det sker genom 

språket. Genom att sätta ett namn på det avvikande begränsas vi hur vi ska tycka och tänka om, i 

det här fallet, Aspergers syndrom.  
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Mattsson(2010) menar att socialt arbete är en disciplinerande praktik där syftet är att inordna 

människor i samhället och anpassa dem till de normer som finns istället för enbart hjälpa den 

enskilda individen. Gerland(2010) menar dock att det leder till negativa effekter för självkänslan 

att försöka normalisera någon som inte själv har en strävan efter det. Ska vi kunna hjälpa den 

enskilda individen är det istället en öppen syn för förändring som krävs om vi inte ska fortsätta 

att återskapa de gamla maktstrukturerna (Mattsson, 2010:167-171).  

 

Det är också intressant att tänka, om miljön hade varit mer anpassad till dessa personer är det 

inte ens säkert att deras diagnos hade blivit synlig. Vårt skolsystem skulle kunna se annorlunda 

ut där varje individ fått utrymme för inlärning utifrån hens förutsättningar. Det är inte säkert att 

det då skulle finnas något funktionshinder. Det är också möjligt genom att inta en person med 

Aspergers perspektiv få ytterligare nya perspektiv. Vi ”normala” kanske upplevs ha en bristande 

funktionsförmåga vad det gäller att tänka rationellt eftersom vi så mycket styrs av andras och 

våra egna många gånger orationella känslor (Kahneman, 2013). Gerland medger att hon känner 

lite sorg över vårt sätt att hela tiden vilja bli älskade av alla.  

 
Jag kan inte låta bli att tycka att människor är lite fjuttiga i sitt behov av att bli älskade 

av alla, att de är naiva som inte kan bortse från sina egna känslor och som inte kan hålla 

isär sak och person. Men oftast tycker jag synd om dem när de inte kan det. (Gerland, 

2013:245)  

 

Dock krävs det att det ställs en diagnos för att få den hjälp som är adekvat för individen. 

Samtidigt kan en avsaknad av diagnos leda till att det avvikande beteendet ändå stigmatiserar 

individen med risk att individen med funktionshindret heller inte får en förklaring till de 

svårigheter som individen möter genom livet. Att ha en diagnos kan alltså innebära att man blir 

accepterad pga. av sin funktionsnedsättning snarare än för den man är. Det finns även en risk att 

diagnosticeringen kan leda till för låga förväntningar. Om en person med Aspergers syndrom får 

gå i särskola tillsammans med barn med utvecklingsstörning kan det få mycket negativa 

konsekvenser för självkänslan och förståelsen för sig själv (Kärfve, 2006). Dessa 

funktionsnedsättningar skiljer sig mycket åt. Risken att barnet med Aspergers syndrom blir 

bemött eller betraktar sig själv som avvikare blir då ännu större (2006).  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  
 
Aspergers syndrom har i senaste DSM-5 ersatts med namnet Högfungerande Autism. Att ha en 

Asperger diagnos kan som vi sett upplevas vara i gränslandet mellan normal och avvikande, i 

den där gråzonen som blir så svår att kategorisera och förhålla oss till. Att istället ha 

Högfungerande autism skulle kunna innebära att dessa människor får en större fast avvikande 

placering. Ren Autism karaktäriseras idag med en svagare begåvningsprofil än en person med 

Aspergers syndrom. Hur upplevs detta hos en person med Aspergers syndrom? Mer forskning 

om detta namnbyte krävs för att vi ska kunna förstå vad det innebär för de personer som det 

omfattar och vilken betydelse det har för personens självbild.  
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