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Abstrakt 
 
 
Detta examensarbete behandlar frågeställningen hur personer med diagnos Asperger syndrom 

betraktar och berättar om en bild i jämförelse med personer utan diagnosen. Intresset för 

ämnet har uppkommit då jag jobbat med personer inom autismspektrumet där vid Asperger 

sydrom igår och då blivit fascinerad över deras speciella sätt att uppfatta saker och ting och 

därigenom funderat över hur detta skulle ta sig uttryck när det gäller att betrakta och berätta 

om bilder. Resultaten som framkommer är att det finns vissa skillnader men att studien inte 

tillräckligt kvalificerad då det är svårt att göra en tillförlitlig undersökning med så få 

informanter. Man har dock fått tagit del av deras berättande om bilden och där igenom fått 

erfara olikheter och likheter berättelserna emellan. Även om det inte är någonting nytt att vi 

uppfattar saker och ting olika är förhoppningen att det, åtminstone för en stund, förts fram i 

ljuset.     

 Gestaltningen är en förlängning på den undersökande delen i uppsatsen. Efter att 

informanterna som ingår uppsatsens undersökande del, betraktat och berättat om en bild lät 

jag ett trettiotal andra personer göra det samma. I den gestaltande delen som helhet 

koncentrerar jag mig därigenom inte längre på hur vida personer har Asperger syndrom eller 

ej utan försöker istället att lyfta fram hur lika och olika vi alla är när det gäller att uppfatta och 

berätta vad vi ser, även om nyanserna ibland är små. Personerna som medverkar i den 

gestaltande delen är slumpvis utvalda utan hänsyn till deras vana vid att betrakta bilder, ålder, 

utbildning och så vidare men vad de säger är intressant eftersom det visar på hur stor vikt 

visuellkultur har då vi betraktar och berättar om bilder, att våra erfarenheter spelar stor roll i 

hur vi uppfattar saker, till exempel nämner en engelskalärare att denne tror att bilden 

föreställer en flygplatsterminal och att det är ett engelskspråkigt land eftersom han tycker sig 

ana avstavningarna på skyltarna. En bildpedagog återger bildens tecken, linjer, förgrund och 

bakgrund väldigt grundligt och en person som är från landet benämner att han får en känsla av 

stress när han ser bilden.  Genom att tillägna sig förståelsen av den visuella kulturens 

betydande roll i vårt sätt att betrakta bilder och att det ligger mer i det än vad som 

framkommer i uppsatsen medför att gestaltningen blir en kommentar till mig själv.  

Samtliga personer som har betraktat och berättat om bilden har dessutom efter 

de inspelade samtalen fått återberättat bilden genom att teckna den ur minnet. Jag har valt att 

inte ta med denna del i uppsatsen med anledning att kunna begränsa mig men har där emot 

låtit dessa teckningar varit tillgängliga för betraktare av den gestaltande delen.  
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Inledning 

Jag ser det här arbetet som en möjlighet att få fördjupa mig i det intresse som vuxit fram i 

kombinationen mina studier i bildpedagogik och i mitt tidigare extrajobb med personer inom 

autismspektrumet. Vi har olika sätt att ta till oss och förstå saker utan att någonting behöver 

vara mer rätt eller fel. Det råder en vedertagen syn att personer med Asperger Syndrom är 

mentalt handikappade människor med djupa kunskaper inom om ett smalt område och 

därigenom inte kan klara av någonting annat. Även om vissa drag är grundläggande för 

Asperger Syndrom är det viktigt att komma ihåg att alla personer är olika och allt inte 

stämmer in på alla. Personer med Asperger Syndrom är inte en homogen grupp. Jag förnekar 

dock inte att det finns brister i diagnosen. Finns det någonting man kan lära sig av hur 

personer med diagnos Asperger betraktar och berättar en bild?  

 

Bakgrund och syfte 

 
Människan har varit intresserad av att tolka bilder långt tillbaka i tiden och vi har varit 

bildskapande varelser sedan urminnes tider. Alla människor ser dock inte omvärlden på 

samma sätt, vi har olika erfarenheter och olika avsikter med vårt seende. En människa från 

förr såg inte på sin omgivning på samma sätt som en människa av idag, människor från olika 

länder ser på världen på olika sätt. Vår personlighet, våra erfarenheter och hur vår hjärna 

fungerar spelar in på hur vi ser och uppfattar världen.1 Grundtanken är att jag vill belysa det 

faktum att vi tillgodoser oss visuell information på olika sätt och majoritetens tolkning inte 

behöver vara den ”enda rätta”. Det finns normer för allt och uppfattningen om vad som kan 

vara normalt varierar. Normer kan innebära hur man ska klä sig, hur man ska uppföra sig, hur 

man är som person, vad man anser om vissa saker osv. Samtidigt är det som ses som normalt 

inte konstant utan ändras från tid till annan och varierar mellan kulturer, platser och vem man 

frågar. Det är dock sällan positivt att anses onormal. Idag betyder normal: 1. Det mest vanliga 

statistiskt sett. 2. Det (moraliskt) önskvärda. 3. Det som i medicinsk mening är friskt och inte 

sjukt. Detta är dock förhandlingsbart men normalitet är inte tänkbart utan föreställningen om 

                                                 
1Hansson , Hasse m.fl. (red)( 1999) Bildspråkets grunder, Karlstad: Almqvist och Wiksell, s. 9 
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att något annat är onormalt.2 Vem är då onormal? Personer med diagnos Asperger syndrom 

(benämns hädan efter AS) anses ofta som udda och ”onormala”, en av vikelse från normen. 

Jag skulle hellre vilja benämna många av personer med denna diagnos som personer med en 

annorlunda personlighet. Området jag försöker närma mig i denna uppsats är hur personer 

med diagnos AS betraktar och berättar om en bild. Intresset för ämnet har uppkommit då jag 

jobbat med personer inom autismspektrumet där vid AS igår och då blivit fascinerad över 

deras speciella sätt att uppfatta saker och tiðþBe‚aB 

‘j:œ�X5²á3þZ{3·NwkìÔ¾×‹ri_ 

�Hº)c7ü©ªR@•�{��k"`

                                                 
2 Palm Mimi ”Specialpedagogik”, Pedagogiska magasinet nr 2 maj 2008 
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åtryck när det gäller att betrakta och berätta om bilder. För ett närmande av frågeställningen 

gör jag en jämförelse mellan personer med diagnos och personer utan diagnos. 

  

Vad är Asperger syndrom? 

 

I en undersökning som denna känns det relevant att redogöra för utmärkande drag i diagnosen 

för att skapa en förståelse inför vad AS är för någonting. Även om vissa drag är 

grundläggande för AS är det viktigt att komma ihåg att alla personer är olika och få bär på 

samtliga av diagnosens alla kännetecken. Personer med AS är inte en homogen grupp.3 En 

person med AS har svårt att förstå andra människors sociala signaler o tolka icke-verbal 

kommunikation. Vanligt förekommande är att man tolkar saker bokstavligt till exempel 

uppmaningar. Specialintressen med extrema specialkunskaper på smala områden är vanligt. 

Uthållighet och noggrannhet är starka sidor som ofta hittas hos personer med AS. Förbättrad 

mental fokus, överlägsen rumsuppfattningsförmåga, högre intelligens samt en intuitiv 

förståelse för logiska system är andra förekommande positiva egenskaper.4 AS beror på 

funktionsstörningar i hjärnan men man vet inte exakt hur störningen ser ut, förmodligen 

påverkar den hur personer med AS tolkar och förstår intryck och information från omvärlden. 

Forskare har länge försökt finna en central störning som skulle kunna ge svar på de många 

svårigheter som AS utgör, man vet i dag att det inte finns en enda förklaring men olika teorier 

ger tillsammans en bra bild över de svårigheter som finns. Det är framför allt inom fem 

områden som svårigheter kan finnas men då med stor variation från person till person.  

 

 

 

Dessa fem områden är Theory of mind, Central koherens, minnet, begåvning och exekutiva 

funktioner som är ett samlingsbegrepp för många olika förmågor.5 

När det gäller forskning om AS i samband att betrakta bilder har jag inte funnit något som är 

direkt kopplat till ämnet. Enligt Sven-Olof Dahlgren,�fil.dr.leg. psyk på autismforum finns 

det inte någon egentlig forskning som är direkt inriktat på ämnet, vilket kan bero på att AS 

                                                 
3SvenOlof Dahlgren 
 http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/ 090510 
4 Gillberg, Christoffer (1998) Barn, ungdomar och vuxna. med Aspeger syndrom Normala, geniala, nördar ? 
Falun: Bokförlaget Cura. s.99.f 
5SvenOlof Dahlgren 
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/annorlunda 090510 
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som egen diagnos endast funnits i ca 15 år.6  Därigenom finns det ytterst lite svensk litteratur 

som ägnats helt år problematiken med asperger. Att arbeta med ett område där såpass lite 

relevant information finns att tillgå medför problematik men även nyfikenhet och intresse att 

fortsätta.  

 Vad gäller området bildtolkning och att betrakta bilder finns det däremot stora 

mängder undersökningar, vetenskapliga traditioner, teorier mm. Visuell kultur är det som 

ligger närmast till hands i ett undersökningsområde som detta eftersom  visuell kultur är något 

man förvärvar det vill säga att det är kulturellt präglat och inlärt och där igenom påverkar vårt 

sätt att uppfatta och tolka det vi ser.7  

Siktpunkten är att finna fragment ur de två fälten diagnos AS samt visuell kultur 

som kan kopplas ihop för ett närmande av min frågeställning och där igenom se om det kan 

finnas något av intresse hur personer med diagnosen AS betraktar och berättar om bilder. 

Intentionen är dock inte att finna några konkreta svar eftersom jag inte vet om det är möjligt 

utan syftet är att föra fram ett resonemang grundat på empiriska erfarenheter.  

 

Frågeställning 

 
Hur betraktar och berättar bildintresserade personer med diagnos AS om en bild i jämförelse 

med bildintresserade personer utan diagnosen?  

 

 

 

 

 

Urval och avgränsning 

 
 Som tidigare nämnt vill jag undersöka hur personer med AS betraktar och berättar om en bild 

genom att göra jämförelse med personer utan diagnosen. Jag preciserar mitt arbete genom att 

undersöka diagnos AS samt bildtolkning, för att finna fragment som kan kopplas ihop med 
                                                 
6Gillberg (1998) s.11                                                                                                                                                 
7 Sparrman,Anna (2006 ) Barns visuella kulturer- skolplancher och idolbilder. Danmark: Studentlitteratur. s.10  
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min frågeställning.      

 Jag avgränsar mitt arbete för att ha en chans att hålla det inom rimligt omfång 

genom att endast undersöka diagnos AS och inte autism trots att AS ingår i autismspektrumet. 

AS skiljer sig från det autistiska syndromet genom att begåvningen inte är sänkt utan ligger 

inom normalområdet, ibland långt över och det får där igenom inte finnas generell 

utvecklingstörning.8 Den stora skillnaden mellan autistiskt syndrom och AS är att det vid AS 

inte får finnas några brister inom kommunikationskriteriet, vilket innebär att det talade 

språket utvecklas normalt. AS är en beteendemässigt definierad diagnos och är därmed 

beroende av en subjektiv bedömning. Det finns inga speciella tester som h!lt/�äkert kan visa 

om en person har AS {�±er inte men för att få diagnosen ska personen uppfylla vissa 

diagnoskriterier.9  De huvudkriterier man går efter handlar om huruvida man har allvarligt 

begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel, begränsade repetitiva och stereotypa 

beteendemönster, intressen och aktiviteter. Dessa symptom ska orsaka betydande problem i 

vardagslivet.       

 En del av avgränsandet sker även genom att jag endast fokuserar på vissa delar  

av de inspelade berättelserna om bilden. Den del av berättelserna som valts ut för bearbetning 

och analys är från och med det att informanterna började berätta om bilden till dess att de på 

ett eller annat sätt inte visste vad de mer skulle säga.  När detta skedde ställde jag frågor vilka 

ledde till att vi började diskutera bilden. Påföljden blev dock att det var oundvikligt att jag på 

ett eller annat sätt påverkade informanten om vad den skulle säga härnäst. Där av anledningen 

att jag koncentrerat mig på den första delen av samtalen.  

 

 

 

Empiriskt material och Datainsamling 

 
Jag har använt mig av litteratur som känts relevant att koppla till ämnet för att kunna närma 

mig frågeställningen. Det har i första hand handlat om läsning av litteratur med anknytning 

till hur vi tolkar bilder samt diagnos AS.  Jag har även gjort inspelade intervjuer och detta 

urval av material förklarar jag med att jag fann det bästa sättet att undersöka det valda 

                                                 
8SvenOlof Dahlgren 
 http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/ 090519 
9SvenOlof Dahlgren 
 http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/    090510 
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området var genom att låta mina informanter betrakta och berätta om en given bild och utifrån 

dessa berättelser göra en jämförelse. Informanterna består av sex personer varav tre med 

diagnosen AS. För att kunna göra en rättvisande jämförelse ville jag ha lika många personer 

med AS som utan, antalet förklaras med att det var de personer som hade möjlighet att ställa 

upp som informanter vid den tidpunkt inspelningen skulle äga rum. Informanterna som 

medverkar i undersökningen ingår alla i en bildproducerande kultur, alla jobbar dagligen med 

att producera och hantera bilder av olika slag.  

Bilden som informanterna betraktar och berättar om är en fotografisk bild som 

är direkt och ovillkorligt kopplat till referenten, det som avbildats.10 Bilden skulle föreställa 

något vardagligt och välkänt, valet föll därför på ett fotografi av en plats igenkännbar för 

många, en tunnelbanestation. Bilder består av tecken och i framställningen av bilden är det ett 

medvetet val att det ska finnas tillgänglighet till flera tecken och teckenkedjor. Som betraktare 

kan man följa dessa kombinationer men man kan också upprätta egna. Detta är en central del i 

bildkommunikation och därigenom en viktig del i min framställning av bilden eftersom den 

skulle öppna upp för flera möjliga tolkningar. Jag har använt mig mycket av Autismforum 

som är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom 

Stockholms läns sjukvårdsområde både för att hämta information därifrån men även genom 

att komma i kontakt med personer som kunnat hjälpa mig att arbeta vidare med denna 

undersökning.11 Denna del av empirin har varit mycket givande och jag har närmat mig en 

förståelse för den beteendevetenskapliga särart AS utgör genom att inte bara läsa om AS utan 

även möta personer med diagnosen.  

 

 

 

Tillvägagångssätt 

 
Mitt tillvägagångssätt har varit att jag började läsa litteratur parallellt med att ta fram en bild 

som informanterna skulle betrakta och berätta om för att sedan göra intervjuerna. För att 

utveckla förståelse inför min frågeställning har det varit relevant att inte bara läsa om AS utan 

också möta personer som har diagnosen. Det var svårt att få tag på personer som ville ställa 
                                                 
10Sjölin, Jan-Gunnar ( 1993) Att tolka bilder. Lund: Studentlitteratur. s.24 
11http://www.autismforum.se 
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upp som informanter just vid den tidpunkt som det behövdes, vilket medförde att det drog ut 

på tiden. Alla inspelningar skedde i avskildhet och de spelades in för att jag i efterhand skulle 

ha möjlighet att gå tillbaka till källmaterialet. De har även skrivits ut och finns som bilaga. 

Alla informanter fick samma instruktioner genom att jag bad dem betrakta och berätta om 

bilden men hur hade resultatet blivit om instruktionen istället lytt; beskriv bilden, tolka bilden, 

vad tänker du om bilden?  Jag som avsändare kan aldrig själv ha full kontroll över hur 

budskapet kommer att se ut när det når mottagaren men hur jag formulerar frågan inför 

uppgiften kan ha en betydande roll för resultatet.12 Förekommande hos personer med AS är 

att de kan ha svårt att skifta fokus, det vill säga att ibland koncentrera sig på detaljer, andra 

gånger på helheten. Personer med AS behöver även klara direktiv. Med denna vetskap undrar 

jag ännu mer hur resultatet skulle bli om instruktion varit formulerad på ett annat sätt. Syftet 

med de valda instruktionerna  var dock att närma mig frågeställningen och undersöka hur 

informanterna gör en iakttagelse av bilden och hur dessa återger sin uppfattning om dess 

uttryck och innehåll. En av de viktigaste delarna i bildanalysen är iakttagelsen också kallad 

närläsning. Även om informanterna inte fick direktivet att tolka bilden, utan betrakta och 

berätta om den, är det omöjligt att bli helt fri från en mer eller mindre omedveten tolkning. De 

inspelade berättelserna har sedan analyserats samt att jag parallellt har studerat litteratur från 

skilda ämnesområden för att finna fragment att koppla samman till möjlig tolkning.  

Då jag inte är ute efter statistik utan jag intresserar mig av att tolka och förstå de 

resultat som framkommer skulle man kunna benämna forskningsmetoden som kvalitativ. Det 

finns dock en risk med denna metod då den kritiseras för att vara allt för subjektiv. Det 

resultat man får fram med kvalitativa angreppssätt kan inte generaliseras och studiens 

tillförlitlighet kan därmed ifrågasättas.13 

 

 

Teori/ tolkningsram 
Nyckelbegrepp: visuell kultur, central koherens, minnet  

 

Jag försöker finna fragment ur olika teorier som jag kan koppla samman för att möjliggöra en 

tolkning av analysen på min insamlade empiri. Genom att se närmare på informanternas 

berättande om bilden får jag veta någonting om deras erfarenheter av bilden de betraktat. Jag 

                                                 
12Eriksson, Göthlund(2004) s. 36 f. 
13Stukat, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studielitteratur 
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söker inte statistik utan är istället intresserad av att förstå de resultat som framkommer och 

grundar mig här på Steinar Kvale och boken den kvalitativa forskningsintervjun.14  

De vetenskaper jag rör mig inom är det humanistiska samt naturvetenskapliga. 

Humanistisk forskningen studerar näst intill alltid det redan existerande och försöker via 

inlevelse förstå medan den naturvetenskapliga ägnar sig åt ”upptäckter” och att förklara 

utifrån orsak.15 Man brukar dock inte ställa de båda områdena mot varandra så tydligt längre. 

Förståelse och förklaring går snarare in i varandra.    

 De teoretiska perspektiv jag främst jobbar utifrån är de vetenskaper jag nämnt 

ovan som behandlar hur vi tolkar bilder, i detta fall mer specifikt benämnt visuell kultur samt 

ett kognitivt perspektiv eftersom jag i huvudsak rör mig inom fälten betrakta bilder samt 

diagnos AS.  

 

Kognitiva perspektivet 

 

När det gäller det kognitiva perspektivet har jag främst använt mig av information från 

Autismforum·,16 Christoffer Gillbergs text Barn, ungdomar och vuxna med Asberger syndrom 

normala, geniala, nördar? 17 samt Mark Solms och Oliver Turnbull bok om hjärnan och den 

inre världen.18. Inom det kognitiva området ingår central koherens som är namnet på den 

funktion som handlar om hur människor sorterar information från omvärlden och samla ihop 

information till sammanhängande helhet. Till exempel kan det innebära att många människor 

bildar en kö, att någon som gråter är ledsen och så vidare. Utan att kunna sätta ihop 

information på detta sätt blir världen fragmentisk och svår att förstå. Olika personer har olika 

grad av central koherens vilket kan vara beroende av vad för information det handlar om och i 

vilken situation personen befinner sig i. Generellt innebär stark central koherens att en person 

fokuserar på det grundläggande budskapet i informationen till exempel bild och därigenom 

hoppar över detaljerna medan svag central koherens betyder att personen analyserar varje 

detalj för sig.19 Det behöver dock inte betyda att det är på bekostnad av att man ser mindre på 

helheten. Central koherens kommer från ordet koherens som betyder samstämmighet, 

                                                 
14Kvale, Steinar (2006) Den kvalitativa forskningsintervjun. lund studentlitteratur 
15 Eriksson, Götlund (2004 ) s. 22 f. 
16www. autismforum.se 
17 Gillberg (1994) a.a 
18Solms Mark. Turnbull Oliver (2005) Hjärnan och den inre världen, en introduktion till      

psykoanalysens neurovetenskapliga grunder, översättning Per Rundgren, Stockholm natur och kultur 

   
18. http://www.ne.se/koherens 090510 
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överensstämmelse.20 Inom det kognitiva perspektivet ryms även forskning om minnet. När 

man studerar minnet hos personer med autism undersöker man vilka dela av minnet som 

används och om de olika delarna fungerar normalt. En svårighet är dock att veta exakt vad 

olika tester på minnet mäter, precis som när det gäller tester av andra funktioner i hjärnan. Det 

vill säga utslagen som framkommer kan bero på flera olika faktorer. Minnet kan delas upp i 

korttidsminnet och långtidsminnet. Långtidsminnet består av fyra delar; procedurminnet, 

perceptuella minnet, episodiska minnet och det semantiska minnet.21 Det semantiska minnet 

är det minne där vi lagrar alla våra kunskaper. Denna kunskap är lagrad som information i 

tredjeperson- av samma slag som man finner i ett uppslagsverk. Den innefattar inlärd saklig 

information om världen och hur den fungerar som till exempel att katter har fyra ben, att 

Sveriges huvudstad heter Stockholm osv. Det finns inget ”personligt” över det semantiska 

minnet på så vis att det inte representerar individuella erfarenheter. Däremot finns objektiv 

personlig information som till exempel att jag är född 1978. Stor del av den semantiska 

kunskapen kodas in under de första skolåren eller tidigare och den innefattar till stor del en 

allmän kunskap som vi kanske inte tänker på att vi faktiskt en gång har varit tvungna att lära 

oss. Det innebär allt ifrån grammatiska språkregler till kunskaper om att saker faller till 

marken om vi släpper dem, glas går sönder medan bollen studsar upp igen, fåglar kvittrar och 

att en person som springer mot bussen kan ha bråttom. När man reagerar med att sträcka ut 

handen för att fånga ett glas som faller gör man detta med kunskapen att den annars kanske 

kan gå sönder och handlingen du nyss genomfört grundar sig på minnet. Man gör denna 

åtgärd eftersom man tidigare varit med om flera liknande situationer och vill inte att olyckan 

ska ske igen. Dessa erfarenheter ligger i procedurminnet och eventuellt i det episodiska 

minnet men den abstrakta regeln däremot, ”att glaset går sönder om det faller i golvet”, finns 

som lagrad kunskap i det semantiska minnet. 22  

Procedurminnet och det perceptuella minnet är automatiserade minnen. Det vill säga 

informationen som finns där används utan att vi behöver plocka fram informationen i 

medvetandet. I procedurminnet lagras bland annat rörelsescheman så att vi till exempel kan gå 

utan att tänka närmare på det.  Det perceptuella minnet hjälper oss att känna igen föremål utan 

att behöva fundera på det. När vi väl lärt oss vad till exempel ett bord är och dess funktion 

använder vi det perceptuella minnet för att inte behöva leta efter den kunskapen på ett 

                                                 
20 http://www.ne.se/koherens 090516 
21Nina Västerbro  
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/minnet/undersoka_minn
et/index.html 090510 
22 Solms Mark. Turnbull Oliver (2005) s. 162 
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medvetet sätt.23 Episodiska minnet lagrar händelser vi varit med om. Jag har grundat mig på 

information från Autismforum.se samt Mark Solms och Oliver Turnbull bok Hjärnan och den 

inre världen, en introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder.24 

 

Visuell kultur 

 

Som  nämnt i bakgrunden så ser inte alla människor på omvärlden på samma sätt, vi har olika 

erfarenheter och olika avsikter med vårt seende. En människa från förr såg inte på sin 

omgivning på samma sätt som en människa av idag, människor från olika länder ser på 

världen på olika sätt. Vår personlighet, våra erfarenheter och hur vår hjärna fungerar spelar in 

på hur vi ser och uppfattar världen.25 Vad gäller området att betrakta bilder finns stora 

mängder undersökningar, vetenskapliga traditioner, teorier mm. I den här texten är det främst 

visuell kultur som ligger i tolkningens grund. Visuell kulturs kan förklaras på flera sätt samt 

beroende i disciplin det används. En definition av kultur, som även används i denna studie är 

då kultur syftar på att seendet skapas och konstrueras kulturellt vilket förklaras av Anna 

Sparrman i hennes text  Barns visuella kulturer- skolplancher och idolbilder.26  

 
Att det sociala livet är konstruerat av ideer och värderingar som människor skapar gemensamt och som de sedan 

ordnar sina liv efter. Ur dessa gemensamma överenskommelser uppstår olika praktiker, exempelvis olika sätt att 

se och olika sätt att framställa bilder på, som formar människors handlingar. 27  
 

För att vi ska kunna se bilder så krävs det att seendets biologiska aspekter fungerar som de 

ska men det är inte det som diskuteras när man pratar om seendet i kontexten visuell kultur 

utan förståelsen inför hur seendet skapas och omskapas kulturellt i mötet mellan människor. 28 

I fokus för studier av visuellkultur är utgångsläget hela processen av objektet, 

seendet/betraktare och situation. Därför har jag använt mig utav visuell kultur i detta arbete. 

Att seendet är kulturellt präglat och inlärt är någonting som de flesta kanske inte tänker på. 

Det betyder att alla människor kan lära sig om seendet . Det är inte en tillfällighet att 

tillexempel konstnären ibland skildrar gräset i toner av lila. De har övat sitt sätt att se och ser 

                                                 
23 Nina Västerbro. 
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/minnet/undersoka_minn
et/index.html 090510 
24Solms Mark. Turnbull Oliver (2005)  
25Hansson , Hasse m.fl. (red)( 1999) Bildspråkets grunder, Karlstad: Almqvist och Wiksell, s.9  
26 Sparrman, Anna (2006 ) Barns visuella kulturer- skolplancher och idolbilder. Danmark: Studentlitteratur. s.10  
27 Ibid,.s.10  
28 Ibid,.s.11 
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man efter riktigt noga kan man lära sig uppfatta brytningarna i ljuset och skönja lila toner i det 

gröna gräset.  

För att bli en bra bildtolkare krävs verktyg och träning det vill säga man måste 

träna sin visuella läskunnighet. Visuell läskunskap har en blandad teoretisk bakgrund och är 

en kombinatio av i deer om: visuellt tänkande och människors visuella erfarenheterhämtade 

från konstvetenskapen. 29Att vara visuell läskunnig innebär att man kan tänka och lära sig i 

bild och att vara visuell läskunnig innebär att man bör ha tillgång till ett antal olika verktyd 

som till exempel: 

1. lära sig en vokabulär för att kunna tala om det visuella 

2. lära sig ett kritiskt förhållnigsätt till det visuella 

3. lära sig att läsa och tolka det visuella. 30 

 

Visuell läskunnighet är också någonting man förvärvar det vill säga att det är kulturellt präglat 

och inlärt.31 Att tolka den visuella värld som omger oss är alltså någontin som man lär sig, 

vissa lär sig mer än andra. Det som i stor utsträckning styr vårt seende är den mentala bilden, 

den inre bilden och vår föreställning om någonting.32 När vi ser på bilder uppmärksammas vi 

på sådant som är igenkännbart och örbindelsen mellan tidigare erfarenhet och det just nu 

upplevda utgör igenkännandet. Det går inte att undvika det faktum att informanternas visuella 

kultur är av varierande art, att deras kunnighet och kännedom om seendet varierar, inte heller 

deras visuella läskunnighet går att fastställa men alla som medverkar i undersökningen ingår i 

en bildproducerande kultur, jobbar dagligen med att prata om samt producera och hantera 

bilder av olika slag. Om det sedan kan vara svårare, lättare eller ingetdera för en person med 

AS jämfört med en person utan diagnos att träna sin förmåga angående läskunnighet är svårt 

att svara på.  

När det gäller att tolka bilder samt visuell kultur grundar jag mig främst Anna 

Sparrmans bok Barns visuella kulturer och på Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds bok 

Möte med bilder.33 ,samt Jan-Gunnar Sjölins text om innehåll, uttryck och 

betydelsebildningar.34 samt, Terje Borgersen och Hein Ellingsen litteratur om bildanalys.35 

 

                                                 
29 Sparrman (2006) s. 52 
30 ibid,.s 53 
31 ibid,.s.11 
32 Eriksson, Götlund (2004 ) s. 102 
33 Eriksson, Götlund (2004 ) a.a.  
34 Sjölin (1993) a.a 
35 35 Borgersen, Terje, Ellingsen Hein (2005) Bildanalys, Lund: studentlitteratur 
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Forskningsöversikt 

 
Forskning som jag funnit om AS handlar ofta om hjälp i den diagnostiska processen eller för 

att identifiera orsaker till symtomet. Forskning om kognition och personer inom autism 

spektrumet (därvid AS ingår) förekommer dock, denna forskning handlar främst om ett 

utvecklingsperspektiv och är inte enbart kopplat till hur personer med AS betraktar bilder.  

Forskning om kognition kan dock vara av intresse då den moderna kognitionsvetenskapen fått 

allt större betydelse i vår förståelse av bilder och visuella koder och man talar idag allt mindre 

om den rena perceptionen utan istället betonar man betydelsen av relationen mellan 

perceptuella och kognitiva processer och studier om hur mentala bilder styr förmågan att 

varsebli visuella intryck.36 Som tidigare nämnts i bakgrunden har jag inte funnit någon 

forskning som direkt kopplar samman AS och att betrakta bilder, vad som kan vara intressant 

att se närmare på är det som nämndes i bakgrunden angående att AS beror på 

funktionstörning i hjärnan som förmodligen påverkar hur personer med AS tolkar och förstår 

intryck och information från omvärlden. Här nämns även de fem områden i vilka svårigheter 

kan uppstå för personer med AS. En av dessa är Central Koherens som handlar om hur man 

sorterar information från omvärlden, förmågan att förbise detaljer och föreställa en helhet. På 

Autismforum kan man läsa studier om central koherens. I en av studierna används pussel, 

barn utan autism har lättare att lägga ett pussel med en bild på medan barn med autism ofta 

kan lägga pusslet lika snabbt med bilden nedåt. De får ingen hjälp av sammanhanget som 

bilden ger vilket i sin tur kan tyda på att barn med autism kan ha svagare central koherens. 

Tyvärr finns det väldigt få studier på enbart AS och central koherens och resultaten som finns 

är otydliga även om de stödjer teorin om att barn med AS har svag central koherens vilket 

skulle betyda att de inte blir hjälpta av sammanhanget när det gäller att förstå sin omvärld. 

Man vet inte helt säkert om resultaten kan kopplas ihop med svag central koherens eftersom 

personerna som testats kan ha andra problem som till exempel byta perspektiv eller att de 

tolkar språket allt för bokstavligt. Det krävs mer forskning innan vi kan förstå kopplingen 

mellan central koherens och AS.37 Central koherens blir intressant eftersom det är en kognitiv 

funktion som kan kopplas ihop med hur vi betraktar bilder och därigenom kan relatera till 

frågeställningen. I bearbetningen och analysen kan man urskilja markanta skillnader i 

                                                 
36 Eriksson, Götlund (2004 ) s. 12 
37Nina Västerbro   
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/annorlunda_tankande/central_koher
ens 090510 
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informanternas berätta om bilden vad gäller detaljrikedom och hur man sätter samman bildens 

olika tecken till en sammanhängande helhet.    

 Ytligare ett av de fem områdena är minnet. Tidigare pratade man mer om 

automatiseringen som ett av de bristande områdena. Trots att det finns väldigt lite forskning 

om minnet hos personer med AS finns det dock relativt ny forskning visar på att personer 

med AS använder sig av det semantiska minnet som är ett aktivt och medvetet minne, även 

för saker som de flesta andra sparar i andra mer automatiserade minnen.38 Då det tidigare 

påståtts att personer med AS kan ha bristande automatisering och att många upplevs som 

långsamma skulle då kunna få sin förklaring då det tar längre tid att genomföra sådant man 

lagrat i det semantiska minnet eftersom man måste plocka fram det på ett medvetet sätt istället 

för att det går av sig själv.  Hur vi ser och uppfattar en bild är beroende av olika faktorer till 

exempel vad vi har för erfarenhet sedan tidigare. Därför kan studier om personer med AS och 

forskning om minnet kopplas till frågeställningen.’ 

 

 

Bearbetning och analys 

 
Vad kan man urskilja? 

Bilden som informanterna betraktar är en bild föreställande stationen vid Gullmarsplan. Som 

man kan se på bilden så har den ett tydligt centralperspektiv. Det finns många olika deltecken 

som kan bild teckenkedjor och har man varit i Stockholms tunnelbana tidigare så finns det 

stor möjlighet till att läsa samman dessa tecken till en helhet och förstå dess föreställande. 

Bilden har väldigt många detaljer som skulle kunna nämnas vid semiotikens denotativa nivå 

men möjlighet finns även att ge sig på bildens konnotativa nivå då betraktaren kan benämna 

de associationer bilden ger upphov till.39 Dock handlar detta mer om ett beskrivande av 

bildens innehåll och uttryck än ett berättande om den, men det är ingenting som säger att man 

inte skulle kunna ge sig i kast med att nämna bildens olika nivåer på grund av att man fått 

instruktionerna att betrakta och berätta om bilden. När jag ber informanterna betrakta och 

berätta om bilden sker en mer eller mindre medveten eller omedveten tolkning. En 

bildtolkning är beroende av en persons personlighet, åsikter och uppfattning vilket innebär att 

                                                 
38 SvenOlof Dahlgren 
http://www.handikappupplysningen.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/annorlunda_tan
kande/ 090510 
39 Ibid., s 38 
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flera personer kan ha helt olika upplevelser om samma bild.40  

 Även om jag i första hand vill se närmare på hur personerna med diagnos AS 

betraktar och berättar om bilden blir det än dock naturligt att göra jämförelser mellan 

informanternas berättelser. Det räcker nämligen med att bara överskåda berättelserna om 

bilden så kan man snabbt konstatera skillnader. Vid första anblicken är den främsta skillnaden 

berättelsernas omfång. Berättelserna gjorda av personerna med diagnos är betydligt längre i 

jämförelse mot det berättelser som är utförda av personer utan diagnos. Vad beror det på att 

personerna med AS berättar betydligt längre om bilden de betraktar? Vad inryms i deras 

berättelser som inte finns med i berättelserna gjorda av personerna utan diagnos? Tittar man 

närmare på berättelserna kan man utläsa flera skillnader. Personerna utan diagnos benämns  1, 

2 och 3  och informanterna med diagnos AS1, AS2 och AS3. En skillnad man kan utläsa är 

hur informanterna berättar att bilden föreställer en tunnelbanestation. Personerna utan diagnos 

AS konstaterar snabbt och tveklöst att det handlar om tunnelbana i Stockholm. 

Person 1 ”Det är en bild från Stockholms tunnelbana ”41 

 

Person 2 ”Tunnelbana i Stockholm” 42 

Person 1 nämner aldrig att det är en tunnelbana utan säger istället ”spärrarna ner mot spåren” 

eftersom han är så säker på vad det handlar om. Personen säger efter inspelningen att han såg 

direkt att det var stationen vid Gullmarsplan. Jämför man det med vad informanterna med AS 

berättar så märker man skillnad. Samtliga informanter med AS nämner att det finns spärrarna 

som ett indexikalt tecken för att befästa vad det handlar om. Till exempel säger person AS2 

att det ser ut som en tunnelbanestation men konstaterar det genom att sedan säga att det 

faktiskt är så för spärrarna finns där ”Hm [kort paus] det där ser ut som någon sådan där tunnelbane 

station faktiskt [kort paus] Ja just det, där har vi spärrarna [kort paus]43 

AS2: ”Ser ut att vara [kort paus] till vänster ser det ut att vara spärrar till något tåg [kort paus] något tåg, 

järnvägs station ser det ut att vara och spärrar till vänster där man får dra biljetter eller tåg kort eller om man har 

månadskort eller så där”.44 

Person AS3 verkar dock vara lite säkrare men även hon nämner att det finns spärrar innan hon 
                                                 
40 Borgersen, Ellingsen (2005) s 20   

41intervju från april 2007 
42 intervju från april 2007 
43 intervju från april 2007 
44 intervju från april 2007 
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konstaterar att det handlar om en tunnelbana ”Det är massa folk, det är rusnings trafik [kort paus] ser 

det ut som [kort paus] spärrar [kort paus] tunnelbana [kort paus] ser ut som i Gullmarsplan eller slussen eller 

något sådan”.45 

Varför konstaterar samtliga personer med AS att det finns spärrar på bilden innan de kan 

befästa att bilden föreställer en station? Varför gör personerna utan diagnos inte det samma?  

Man kan sammanfatta berättelserna utförda av personerna utan diagnosen med att samtliga 

säger på ett eller annat sätt att det handlar om tunnelbana och massa folk.  

1: ”är en massa människor på väg mot eller ifrån spärrarna ner mot spåren”46 

2: ”Tunnelbana i Stockholm [kort paus] massa folk [kort paus] en tant [kort paus] hm gud jag fick inte så många 

tankar än precis vad det var”.47 

3: ”Det är en bild från Stockholms tunnelbana väldigt så här vardaglig bild [kort paus] Människor, massa olika 

människor som rör sig [kort paus] åt olika håll [kort paus] på väg åt olika hål”. 48 

Två av de tre tar upp att människorna på bilden är omedvetna om att bilden tas. En annan 

nämner en tant. En av de tre personerna gör lite mer omfattande beskrivning ”Det är dag ute 

utanför i alla fall [kort paus] Solen skiner och det ser ut att vara någon slags [kort paus] vad skulle det kunna 

vara, tidig vår [kort paus] alla har ganska mycket varma kläder på sig förutom vissa som har knäppt upp jackan 

när de kommit in”.49 Här kan man tydligt se hur personen upprättat en teckenkedja för att kunna 

dra slutsatts om det eventuella vädret vid den tidpunkt då fotografiet togs. Man kan än dock 

sammanfatta samtliga av berättelserna utförda av personer utan AS som korta och koncisa, 

men med den för helheten viktigaste informationen.  

Korta berättande 

Jag frågade informanterna utan AS om deras korta berättande om bilden och jag fick mer eller 

mindre samma svar av alla tre. Då bilden förställer en station anses den så pass ”vanlig och 

vardaglig” eftersom man varit på denna eller liknande stationer flertal gånger tidigare. 

Informanterna menar att detta gör så att man helt enkelt inte reflekterar speciellt mycket om 

vad man ser på grund av att man är så van att se det. Detta har att gör med igenkännandet som 
                                                 
45 intervju från april 2007 
46 intervju från april 2007 
47 intervju från april 2007 
48 intervju från april 2007 
49 intervju från april 2007 
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tidigare nämnts. Vi har ofta en förförståelse, ett igenkännande som gör att som gör att vi 

snabbt kan identifiera det motiv vi ser. Detta medverkar dock även till att vi sällan tittar 

närmare på bilden, istället nöjer vi oss med att konstatera de centrala delarna som är 

representerade i bilden. Anledningen till detta beror på att vi i första hand söker de 

igenkännbara, och så länge inte något avviker radikalt från våra förväntningar upptäcker vi 

allmänhet inte de små nyanserna. 50  Personerna utan AS fokuserar inte på detaljerna utan 

förbiser dessa och återger helheten i bilden. Istället för att konstatera alla människor var för 

sig, knyter de samman den informationen som ”en massa folk”. De läser alltså ihop bildens olika 

tecken till en helhet. 

En närmare titt på berättelserna från personerna med AS. 

Varför är berättelserna som är utförda av personer med diagnos så markant mycket längre?  

Tittar man närmare så ser man att detaljrikedomen i berättelserna skiljer sig. Personerna med 

AS återger betydligt mer detaljer i sina berättelser än vad personerna utan diagnosen gör. 

Detta är den bidragande faktorn till att berättelsernas längd skiljer sig så markant åt.  

AS1: ”En äldre dam som är på väg i framsidan av bilden riktad åt höger . Hon kanske står och väntar [kort 

paus] eller om hon rör sig. [kort paus] vet inte riktigt. Och en yngre kvinna på väg med ryggen som är på väg 

mot spärrarna, försvinner perspektiviskt bort mot den där hisstrumman eller vad det nu är [kort paus] Hon verkar 

vara på väg bortom mot spärrarna. Svart, mycket svarta kläder..51 

I utdraget ovan ur berättelsen av person AS1 kan man se att detaljrikedomen är tydligare än 

hos informanterna utan AS. Person AS1 berättar vad han faktiskt tycker sig betrakta men 

verkar ha svårt till och från att läsa ihop tecknen till en sammanhängande helhet . 

 

 

 

AS1: ”Ser inte riktigt [kort paus] det är någon pelare något stort, något lodrätt med något stort som ser ut som 

finska flaggan som hänger där men det något slags [kort paus] skulle tippa det är en hiss men jag är inte riktigt 

säker [kort paus] och under där så är det som något, det är som ett kort på nått genomskinligt glas. Skulle tro det 

är någon hiss”.52 

 

Vidare säger person AS1: Den är lite lurig den där bilden . [kort paus] Jag ser inte riktigt vad det är här, om 

                                                 
50 Eriksson, Göthlund (2004) s. 160 
51 intervju från april 2007 
52 intervju från april 2007 
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det är öppet här eller om man ser bort där till något bortom [kort paus] Någon slags väggbild där och sen verkar 

den sticka ut väldigt mycket […] Ser ut vara bakom den här, om vad det är, jag är inte riktigt säker om det är en 

hiss eller trumma men här då den här betong strukturen här uppe sticker ju fram framför på den här och verkar 

sitta på samma vägg så det ser väldigt [kort paus] nästan som en omöjlig bild”.53 
 

Person AS3 inleder sitt berättande om bilden snarlikt som informanterna utan diagnos även 

om hon befäster att det finns spärrar innan hon nämner att det kan handla om en tunnelbana. 

Hon nämner bildens helhet genom att konstatera att det är mycket folk och att det handlar om 

en tunnelbana. Hon är den enda som även säger vilken plats det faktiskt kan röra sig om. 

AS3: ”Det är massa folk, det är rusnings trafik [kort paus] det ser ut som [kort paus]  spärrar [kort paus] 

tunnelbana [kort paus] ser ut som i Gullmarsplan eller slussen eller något sådant”. 54 Hon fortsätter sedan 

sitt berättande som är fyllt av detaljer men det anmärkningsvärda är att hon benämner i stort 

sett ingenting mer som hon faktiskt kan ha sett eller betraktat. Däremot tycks hon berätta om 

de associationer bilden ger upphov till.  Vissa är säkerligen personliga erfarenheter men 

troligtvis inte alla.  Hon berättar om olika möjligheter som om hon försöker sätta sig in i vad 

dessa människor på bilden kan tänkas göra där. 

 AS3: ”Många av dem verkar ha jätte bråttom. Och en del korsar och tvärsar och kanske trängs, kanske har 

bråttom [kort paus] Andra är mer lugna och harmoniska och varför ska jag ha så bråttom, det är ingenting att ha 

bråttom för. De är typ så här lugn eller cool och så folk som avskyr att stressa och hellre vill ta det lugn”.55  

Vidare berättar hon ”Och en del av dem har väskor och de kanske ska till jobbet eller ska kanske resa bort 

[kort paus] kanske ska träffa någon, kanske en dejt, umgås med sina kompisar eller släkt och vänner eller så 

kanske de har bråttom hem för att de har barn som är sjuka. Eller något annat personligt som måste göras, som är 

viktigt, som har med hälsan eller något ekonomiskt [kort paus] eller planera saker innan folk kommer å hälsar på 

eller kanske de ska träffas på det stället och den inte har kommit än och sen kanske ser den och åker 

tillsammans”.56 

Sättet person AS3 berättar om bilden medför att bilden blir väldigt narrativ, hon skapar 

                                                 
53 intervju från april 2007 
54 intervju från april 2007 
55 intervju från april 2007 
56 intervju från april 2007 
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bildberättelser. Även om bilden och språket består av två olika symbolsystem är det möjligt 

att berätta i bild, men för att vi ska kunna uppleva bildberättelser måste bildens komposition 

uppfylla vissa kriterier så att uppfattning av bildens händelseförlopp blir möjligt. Bildens 

riktningar samt kontrasten mellan förgrund och bakgrund anger föremålens rumsliga 

placering i bilden vilket är exempel på kriterier. Bildberättelserna utgörs av uppdelade 

händelser, som delvis överstämmer med det sätt varpå vi delar och sätter ihop händelsekedjor 

i vår miljö därmed är den narrativa bilden en gestaltning av vår insikt av verkliga företeelser. 

Man kan även säga att bilder konstrueras av illustrationer till berättelser som bygger på fiktiva 

eller existerande företeelser. 57  

    

Person AS2 gör också ett längre berättande om bilden, även han med stor 

detaljrikedom. Innehållet i hans berättande växlar mellan sättet som person AS1 samt person 

AS3 berättade. Han benämner detaljer han tycks betrakta och varvar det med de, för honom, 

associationer bildens tecken ger upphov till ” 

AS2: Det är en bild precis tagen på högkant och det är liksom precis där framför spärrarna på utsidan av 

spärrarna och det är taget från ena kanten av spärrarn [kort paus] Det är taget mot andra sidan där det ser ut som 

det är en hiss uppfart [kort paus] där man fraktar handikappade personer i rullstol eller folk som går med kryckor 

och sådant”.58 
 

Person AS2 fortsätter ” Det är i alla fall inomhus så man ser ingen himmel. Det är någon slags centrum 

anläggning någonstans. Sedan började jag kolla direkt vad de har för packning här, människorna här också. Jag 

tänkte direkt den där kvinnan som står i mitten av bilden på väg in genom spärrarna [kort paus] jag tänkte  [kort 

paus] Nu ser jag det är en inköps kasse. Fast det jag först tänkte var att det var en sådan där sovsäck hon kom 

med, färg glad liksom. Hon kanske ska ut å campa [skratt] fast hon ser inte ut så i klädstilen [skratt] ”. 59 
 

 

 

Möjliga alternativ i berättandet. 

 

Gemensamt för alla tre informanter är att i deras berättande så får man ta del av flera olika 

möjligheter eller alternativ. Även om detta blir tydligast i berättandet hos person AS3 så 

återkommer det även hos de andra två.  

AS1 ”ser det ut att vara spärrar till något tåg [kort paus] något tåg, järnvägs station ser det ut att vara och 

                                                 
57 Eriksson, Göthlund (2004) s 135 f 
58 intervju från april 2007 
59 intervju från april 2007 
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spärrar till vänster där man får dra biljetter eller tåg kort eller om man har månadskort eller så där”.60 

 

AS2: ”fast det verkar vara liksom såhär [kort paus] faktisk är det inte riktigt så här, det känns inte som det är i 

rusningstrafik eller så [kort paus] fast det är lite mer än en sådan där mellanperiod. Fast ändå inte [kort paus] 

eftersom det går den där tjejen där till höger [kort paus] Hon ser ju ut lite så där som ett skolbarn så där liksom 

[kort paus] så det kanske kan vara så där antingen innan jobbet börjar och skolan börjar eller efter jobbet slutar 

och skolan slutar [kort paus] Det kan kanske vara precis runt klockan [kort paus] tvåtiden, tvåtre sådär då själv 

den där rusningstrafiken börjar starta liksom”.61 

 

AS2 ”Och en del av dem har väskor och de kanske ska till jobbet eller ska kanske resa bort [kort paus] kanske 

ska träffa någon, kanske en dejt, umgås med sina kompisar eller släkt och vänner eller så kanske de har bråttom 

hem för att de har barn som är sjuka. Eller något annat personligt som måste göras, som är viktigt, som har med 

hälsan eller något ekonomiskt [kort paus] eller planera saker innan folk kommer å hälsar på eller kanske de ska 

träffas på det stället och den inte har kommit än och sen kanske ser den och åker tillsammans. En del av dem 

kanske dagdrömmer, tänker och funderar vad jag ska göra sen när jag har slutat efter jobbet” .62 

 

 Hur kommer det sig att samtliga informanter berättar så detaljerat om bilden de 

betraktat? Varför tycks person AS3 berätta om de associationer bilden ger upphov till istället 

för att berätta vad hon betraktar? Varför gör person AS1 näst intill inga sådana associationer? 

Varför ger samtliga av informanterna med diagnos AS flera möjligheter och alternativ i deras 

berättanden?  Kan den kognitiva funktionen central koherens kopplas samman med hur 

personerna med AS betraktar och berättar om bilden med tanke på att central koherens 

handlar om att förbi se detaljer och knyta samman information till ett sammanhang. Kan man 

koppla samman att personer med AS använder det semantiska minnet och deras sätt att 

betrakta och berätta om bilder? 

 

 

Tolkning och resultat 

I bearbetningen och analysen kunde man konstatera att det finns skillnader mellan hur 

informanterna med diagnos AS betraktar och berättar om en bild i jämförelse mot de utan 

                                                 
60 intervju från april 2007 
61 intervju från april 2007 
62 intervju från april 2007 
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diagnosen. Man skulle kunna sammanfatta att personerna utan AS fokuserar mer på helheten 

medan personer med AS var mycket grundliga och fokuserande då de benämner detaljerna i 

bilden, detta är också anledningen till att den sistnämnda gruppens berättande om bilden tog 

längre tid i anspråk. Inom ramen för att samtliga personer med AS tog sig tid att beskriva 

detaljerna varierar dock deras berättande om bilden kraftigt.   

Informanterna utan diagnos AS berättade kortfattat om vad de betraktat eftersom 

de snabbt läser ihop bilden till en helhet och därigenom går miste om de små nyanserna. Detta 

går som tidigare nämnt att koppla till den kognitiva funktionen central koherens eftersom den 

handlar om förmågan att knyta samman information till en helhet och förbise detaljer. Man 

skulle där igenom kunna tolka det som ett uttryck för att dessa personer möjligtvis kan ha en 

stark central koherens. Då AS antas beror på funktionsstörningar i hjärnan och det där igenom 

antagligen påverkar hur de tolkar och förstår intryck och information från omvärlden borde 

det kunna tolkas som att de även påverkar deras sätt att betrakta och berätta om bilden. 

Eftersom central koherens och minnet är två kognitiva funktioner som personer med AS kan 

ha svårigheter inom borde det vara möjligt att göra koppling mellan dessa och personernas 

detaljrika berättande om bilden. Att informanterna med AS fokuserar och gör detaljrika 

berättanden om bilden skulle kunna tolkas som ett uttryck för att de kan ha svag central 

koherens även om det inte behöver betyda att de sker på bekostnad av helheten. Vad gäller 

svårigheter med att föra samman vissa element i bilden till en helhet skulle även det kunna 

tolkas som ytligare ett tecken på svag central koherens eftersom svag central koherens kan 

medföra svårigheter att föra samman detaljer till ett meningsfullt mönster. ·När informanterna 

berättar om bilden använder de sig mer eller mindre av igenkännandet och eftersom det kan 

vara så att personerna med AS använder sig av det semantiska minnet måste de plocka fram 

informationen på ett medvetet sätt istället för att det går per automatik. Eftersom man inte 

lagrar personliga erfarenheter i det semantiska minnet skulle en möjlig tolkning vara att vissa 

av informanterna plockar fram olika inlärda situationer som skulle kunna vara möjliga att 

människorna på bilden sysslar med. Tänkvärt är dock att dessa associationer eller inlärda 

situationer måste komma någonstans ifrån och man skulle kunna koppla det till det faktum att 

seendet är kulturellt präglat och inlärt. Varför en av informanterna berättar näst intill enbart 

om associationer till vad som kan vara möjligt att personerna på bilden gör istället för att 

berätta vad man betraktar är svårt att svara på, dock är detta sätt att berätta om bilden 

intressant eftersom det gör att bilden blir påtagligt narrativ och en illustration till berättelser 

som bygger på påhittade eller verkliga händelser.  

Att seendet är kulturellt präglat och inlärt samt visuell läskunnighet är aspekter som man bör 

ha i åtanke vid samtliga av informanternas betraktande och berättande om bilden eftersom de 
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borde med största sannolikhet ha stor påverkan på de resultat som framkommer. Därför 

framkommer även resultatet att undersökningen är relevant men inte tillräckligt kvalificerad 

då det är svårt att göra en tillförlitlig undersökning med så få informanter. Man har dock fått 

tagit del av informanternas berättande om bilden både i uppsatsen och i den gestaltande delen 

och där igenom fått erfara olikheter och likheter berättelserna emellan. Även om det inte är 

någonting nytt att vi uppfattar saker och ting olika är förhoppningen att det, åtminstone för en 

stund, förts fram i ljusets. 

 

Slutdiskussion   

 

Jag funderat över om studier som denna hör hemma näst intill enbart inom det 

naturvetenskapliga området eftersom stor del av resultaten grundar sig på aspekter inom det 

kognitiva perspektivet. Jag tror dock att det humanistiska området kan ha en viktig 

bidragande faktor i vidare studier eftersom dess uppgift är, som tidigare nämnt, att via 

inlevelse förstå. Att det dessutom är så att man inte ställer de båda områdena mot varandra så 

tydligt längre utan förståelse och förklaring går snarare in i varandra gör att studier som denna 

visar på hur viktig denna sammanflätning kan vara. Genom att undersöka naturvetenskapliga 

upptäckter genom det humanistiska kan man föra fram existerande fenomen i nytt ljus, 

försöka se saker och ting från flera perspektiv för att upptäcka nyanserna. Trots att det finns 

en finns risk med undersökningar av denna typ, att vi och dem klyftan breddas trots 

intentionen var den mottsatta kan man plocka fram delar som är av intresse. Det resultat som 

framkommer är intressanta och med fler informanter och grundläggande teorier skulle vidare 

studier kanske kunna visa på att bildintresserade personer med AS kan bära på en förmåga 

som är till fördel i sammanhanget att tolka bilder. Kanske kan det, i viss kontext, bli positivt 

att vara ”onormal” men för att komma närmare en sådan möjlighet måste man öppna upp för 

situationer där det är möjligt att inte insistera på sådant ens förväntningar säger en är normalt. 
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Intervjuer utförda april 2007 

Personer utan diagnos benämns 1,2, 3 

Personer mer diagnos AS benämns AS1 AS2 AS3  

 

1:1 

Det är en massa människor på väg mot eller ifrån spärrarna ner mot spåren. 

 Bilden är tagen ovan [kort paus] alla människor är ovetande om att bilden tas i alla fall. 
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Ärliga ansiktsuttryck .[kort paus] Det är dag ute utanför i alla fall .[kort paus] Solen skiner  

och det ser ut att va någon slags [kort paus] vad kan det vara,  tidig vår [kort paus] alla har 

ganska mycket varma kläder på sig förutom vissa som har knäppt upp jackan när dom kommit 

in. 

 

1:2 

Tunnelbana i Stockholm [kort paus] massa folk [kort paus] en tant [kort paus] hm gud jag fick 

inte så många tankar än precis vad det var. 

 

1:3 

Det är en bild från Stockholms tunnelbana väldigt så här vardaglig bild [kort paus] 

Människor, massa olika människor som rör sig [kort paus] åt olika håll [kort paus] på väg åt 

olika håll. Ingen som är medveten om  själva fotografen eller vad man ska säga [kort paus] 

den som har tagit bilden [kort paus] hm det är väl egentligen det.  

 

2:1 

Ser ut att vara [kort paus] till vänster ser det ut att va spärrar till något tåg [kort paus] något 

tåg, järnvägs station ser det ut att vara och spärrar till vänster där man får dra biljetter eller tåg 

kort eller om man har månadskort eller så där.  Ser inte riktigt [kort paus] det är någon pelare 

något stort, något lodrätt med något stort som ser ut som finska flaggan som hänger där men 

det något slags [kort paus] skulle tippa det är en hiss men jag är inte riktigt säker [kort paus] 

och under där så är det som något, det är som ett kort på nått genomskinligt glas. Skulle tro 

det är någon hiss. Man går in i den där trumman, shaktet. 

Sedan är det lägre tak till höger där [kort paus] kanske ingång till själv [kort paus] jag vet inte 

vad det kan vara men  det är någon tunnel eller det kan ju vara tunnelbanan eller något som 

man går in till vänster. Sedan till höger är det också som en tunnel som är lite mörkare. [kort 

paus] Så är det resenärer eller folk som går där. En äldre dam som är på väg i framsidan av 

bilden riktad åt höger . Hon kanske står och väntar [kort paus] eller om hon rör sig. [kort 

paus] vet inte riktigt. Och en yngre kvinna på väg med ryggen som är på väg mot spärrarna, 

försvinner perspektiviskt bort mot den där hisstrumman eller vad det nu är .[kort paus] Hon 

verkar vara på väg bortom mot spärrarna. Svart, mycket svarta kläder. Och så kommer det 

något  gäng ynglingar, verkar va en grupp på väg hitåt så att säga [kort paus] lite bortom dem 

ett par personer mellan dem och de här damerna och de här pojkarna eller unga männen som 

är på väg mot spärrarna. [kort paus] Lite mörkt klädda , lite mörkhåriga. Och så lite folk som 
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verkar vara på väg in bort innanför spärrarna [kort paus] bort mot tågen [kort paus] Och 

någon är på väg hitåt så att säga [kort paus] Någon flicka till höger verkar vara på väg hitåt så 

att säga ut ur bilden eller vad man ska kalla det. Och så någon annan mörk klädd dam med 

långt blont hår fast det är bara en del av henne man ser där till vänster. Och så lampor som 

perspektiviskt försvinner och lite sånt. [kort paus] Den är lite lurig den där bilden . [kort paus] 

Jag ser inte riktigt vad det är här, om det är öppet här eller om man ser bort där till något 

bortom [kort paus] Någon slags väggbild där och sen verkar den sticka ut väldigt mycket.  

Bakom, framför den här ser väldigt märkligt ut [kort paus] Det lustiga är att den här bilden 

[kort paus] verkar va någon bild på några gröna träd eller vad det är [kort paus] Ser ut va 

bakom den här , om vad det är , jag är inte riktigt säker om det är en hiss eller trumma men 

här då den här betong strukturen här uppe sticker ju fram framför på den här och verkar sitta 

på samma vägg så det ser väldigt [kort paus] nästan som en omöjlig bild. 

 

2:2 

Hm [kort paus] det där ser ut som någon sådan där tunnelbane station faktiskt [kort paus] Ja 

just det, där  har vi spärrarna [kort paus] Ja men ok då är det så här [kort paus] Det är en bild 

precis tagen på högkant och det är liksom precis där framför spärrarna på utsidan av spärrarna 

och det är taget från ena kanten av spärrarn [kort paus] Det är taget mot andra sidan där det 

ser ut som det är en hiss uppfart [kort paus] där man fraktar handikappade personer i rullstol 

eller folk som går med kryckor och sådant. Och till höger i bild är det någon utgång fast jag 

ser inte vad det står [kort paus] fast det verkar va liksom såhär [kort paus] faktisk är det inte 

riktigt så här, det känns inte som det är i rusningstrafik eller så [kort paus] fast det är lite mer 

än en sån där mellanperiod. Fast ändå inte[kort paus] eftersom det går den där tjejen där till 

höger [kort paus] Hon ser ju ut lite så där som ett skolbarn så där liksom [kort paus] så det 

kanske kan vara så där antingen innan jobbet börjar och skolan börjar  eller efter jobbet slutar 

och skolan slutar [kort paus] Det kan kanske vara precis runt klockan [kort paus] tvåtiden, 

tvåtre sådär då själv den där rusningstrafiken börjar starta liksom. Så är det en kvinnlig 

pensionär längst fram i bild med röd kappa som är på väg ut ur bild så att man ser henne i sid 

led. Och längst bort är det en grupp män som kommer i mot oss [kort paus] längst bort i bild 

kommer gående mot oss. De verkar ganska såhär lugna av sig [kort paus] de har inte så 

mycket att göra typ ” nu är dagen slut” . Och det verkar vara i något sådant här [kort paus] det 

är lite såhär centrum anläggnings varning på något sätt [kort paus] Det är i alla fall inomhus 

så man ser ingen himmel. Det är någon slags centrum anläggning någonstans. Sedan började 



28 

jag kolla direkt vad de har för packning här, människorna här också .Jag tänkte direkt den där 

kvinnan som står i mitten av bilden på väg in genom spärrarna [kort paus]  jag tänkte[kort 

paus]  Nu ser jag det är en inköps kasse. Fast det jag först tänkte var att det var en sådan där 

sovsäck hon kom med, färg glad liksom. Hon kanske ska ut å campa [skratt] fast hon ser inte 

ut så i klädstilen [skratt]. 

 

2:3 

Det är massa folk, det är rusnings trafik [kort paus] ser det ut som [kort paus] spärrar [kort 

paus] tunnelbana [kort paus] ser ut som i Gullmarsplan eller slussen eller något sådant. Många 

av dem verkar ha jätte bråttom. Och en del korsar och tvärsar och kanske trängs , kanske har 

bråttom [kort paus] Andra är mer lugna och harmoniska och varför  ska jag ha så bråttom , det 

är ingenting att ha bråttom för. De är typ så här lugn eller cool och så folk som avskyr att 

stressa och hellre vill ta det lugnt. Och en del av dem har väskor och de kanske ska till jobbet 

eller ska kanske resa bort [kort paus] kanske ska träffa någon, kanske en dejt, umgås med sina 

kompisar eller släkt och vänner eller  så kanske de har bråttom hem för att de har barn som är 

sjuka. Eller något annat personligt som måste göras ,som är viktigt, som har med hälsan eller 

något ekonomiskt [kort paus] eller planera saker innan folk kommer å hälsar på eller kanske 

de ska träffas på det stället och den inte har kommit än och sen kanske ser den och åker 

tillsammans. En del av dem kanske dagdrömmer, tänker och funderar vad jag ska göra sen när 

jag har slutat efter jobbet . Det brukar låta och de talar om, om det är förseningar. Det kanske 

blir ersättnings bussen man får ta i stället för tunnelbanan eller om det är,  nu vet jag inte vad 

den heter, istället för pendeln [kort paus] ja tvärbanan. Man åker med den kanske eller med 

bussen dit. [kort paus] Jag tycker det ser ut som [kort paus] det är blandat med att det både är 

mörkt inne i själva byggnaden och lamporna gör så att det blir ljust i lokalen [kort paus] Det 

blir inte så jättemycket moder naturs egna sol genom fönstret. Det är inte så mycket ljusa 

färger heller mest lamporna och golvet som gör det. 
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QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.
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