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The purpose of this study is to examine how the removal of Asperger syndrome (AS) in 

DSM-V affects the identity of people with AS. Since the 1990s there is a growing culture 

associated with AS - a culture that is affected by the changes in DSM-V. The method used in 

this study is qualitative Internet research. By examining discussion threads on an online 

community tied to AS we aim to explore how people with AS express themselves after the 

changes in DSM-V. This study uses theories of social construction, identity creation and 

collective identities to analyse its results. The study shows mixed results concerning how the 

changes affect the identity of those with AS. AS is still available as a diagnosis in ICD-10, 

and the collective identity associated with the diagnosis still appears to remain strong. What 

would happen with the identity and culture associated with AS if it were to be changed or 

removed from the next version of ICD remains to be seen.  
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle har det blivit mer och mer vanligt med olika diagnoser (Svenaeus 2015, s. 

59). En vanligt förekommande diagnos är Asperger syndrom (AS). Att få diagnosen AS kan 

ha en stor påverkan på hur individen upplever sig själv. Ur ett sociologiskt perspektiv 

konstruerar vi ständigt vår identitet genom att reflektera över vilka vi är och genom 

berättelsen om oss själva (Giddens 1991, s. 13ff). Att ha en diagnos kan utgöra en viktig del i 

denna berättelse. Det kan vara en möjlighet för att kunna skapa sig en trygg identitet och för 

att känna sig som en i gemenskapen, vilket är viktigt för individens självförtroende och 

självkänsla (Attwood 2008, s. 33). 

 

Enligt Svenaeus (2015, s. 60) kan en diagnos vara en identitetsskapande markör under 

uppväxten, men också senare i livet. AS har funnits som diagnos i diagnosmanualerna ICD 

och DSM sedan 1990-talet, vilket har lett till att det har växt fram kultur, identitet och 

litteratur som är förknippat med diagnosen (Giles 2014, s. 182). Människor som har fått 

diagnosen AS vittnar om skiftade känslor kring att ha en diagnos (Abbad 2007, s. 163ff). 

Diagnostisering kan innebära att känna sig betydelsefull, värdefull och speciell. Det kan 

innebära att få ökat eller försämrat självförtroende. Ofta erbjuder diagnosen en förklaring för 

den enskilde individen samt hens närstående till varför vissa svårigheter har kunnat uppstå. 

Det kan förklara personlighetsdrag och få individen att växa som person. Att bli 

diagnostiserad kan öppna upp nya dörrar med ny kamratkrets och umgänge där individen kan 

finna råd, tips, gemenskap och förståelse. Samtidigt kan det innebära stigmatisering och att en 

människa känner sig som en avvikare gentemot övriga samhället (ibid). 

 

Att bli diagnostiserad med AS kan således ha både positiva och negativa följder för individen 

och dennes identitetsskapande. 2013 togs diagnosen AS bort ur en av de diagnosmanualer 

som används för att sätta diagnosen. AS var fram till våren 2013 en separat diagnos i 

diagnosmanualen DSM-IV, men eftersom AS delar många av de symtom som kännetecknar 

autism sorteras numera AS under det gemensamma syndromet kallat autismspektrumtillstånd 

(AST) (Barr Carling & Nilsson 2014). AS finns fortfarande kvar i WHO:s diagnosmanual 

ICD-10 (Psykologiguiden 2016a), men tendenser visar att diagnosen kan försvinna helt och 

hållet (Giles 2014, s. 18ff). Här uppstår frågor kring vad som händer med individers 

identitetsskapande när förändringar sker som vi inte kan påverka. Tidigare forskning visar att 

individer med AS hade blandade känslor inför kommande diagnosförändringar (Giles 2014, 
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Linton, Krcek, Sensui & Spillers 2013). Människor med diagnosen AS uttryckte bland annat 

att de föredrar benämningen Asperger syndrom framför andra benämningar (Wing, Gould & 

Gillberg 2011). 

 

Kanonbra förresten att dom ändrar namn på en diagnos som innefattar människor som inte 

tycker om förändringar. - Användare på ett Internetforum för AS 

 

Ovanstående citat kan tolkas som ett uttryck för vilka känslor som kan uppstå till följd av 

förändringarna. Det kan även ses som en bild av den kollektiva identitet som är förknippad 

med diagnosen, en kollektiv identitet som formats med hjälp av bland annat Internet. 

Vår identitet är knuten till de grupperingar, eller kollektiva sammanhang som vi befinner oss 

i. Vi kan mobilisera, söka tröst eller hitta inspiration genom att interagera med människor 

vilka vi upplever gemenskap med. Giddens (1991, s. 14ff) menar att yttre påverkan av vår 

identitet handlar om intryck vi får från omvärlden, exempelvis från människor i vår närhet 

eller media. Dessa intryck kan användas som byggstenar som vi använder för att konstruera 

vår identitet. 

 

Vidare kommer studien att ta sin utgångspunkt i ett onlineforum på Internet. Människor med 

AS har uttryckt positiva känslor kring att använda Internet som kommunikationsarena 

(Benford & Standen 2009, s. 44). Det anses fördelaktigt med visuell anonymitet och att 

kommunikation inte behöver ske i realtid. Internet kan användas för att försöka ändra den bild 

som finns kring en viss diagnos, och det går att utbyta erfarenheter med varandra samt få stöd 

från människor som genomgått liknande processer. Via onlinecommunitys för människor med 

AS har det gemensamt skapats begrepp som Aspies för att beskriva sig själva, och 

Neurotypiska människor (NT-människor) för att beskriva individer utan diagnos (Giles 2014, 

s. 182ff) – vilket tyder på en kollektiv identitet eller gemenskap. 

 

Mot bakgrund av detta ämnar denna studie att undersöka hur identiteten påverkas hos 

individer med AS efter att begreppet AS har försvunnit ur en av diagnosmanualerna. Det 

teoretiska perspektivet som används är socialkonstruktivism, vilket innebär ett antagande att 

vi människor konstruerar vår verklighet utifrån sociala sammanhang. Det kommer att 

användas begrepp som inre och yttre processer, samt kollektiv påverkan av vår identitet. 

Begreppen är hämtade från sociologisk teoribildning och används i studien som analysverktyg 

och för att ge en samlad bild av vad identitet kan innebära. 
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Studien är relevant för socialt arbete eftersom den ger ökad kunskap kring vad det innebär att 

ha AS och hur diagnosförändringar påverkar dessa individer. Vidare saknas vetenskapliga 

studier kring genomförda diagnosförändringar i DSM-V och hur det har påverkat identiteten 

hos drabbade individer. Tidigare forskning handlar om förändringar i DSM-V innan de 

genomfördes, därför är det intressant att undersöka konsekvenserna efter genomförda 

förändringar. 

 

Att få och att inneha en diagnos kan vara en betydelsefull händelse för en människa. En 

diagnos kan innebära en nyckel för att låsa upp samhälleliga insatser, en nyckel vilken det kan 

finnas rädsla att förlora. Människor som har AS kan - men behöver- inte vara en utsatt grupp i 

samhället. Dels på grund av att diagnosen kan innebära stigma. Men även på grund av 

maktlöshet. Det finns en andel människor som identifierar sig med sin diagnos, en grupp som 

kan vara sårbar eftersom den är beroende av World Health Organisation (WHO) och 

American Psychiatric Association (APA) vilka ger ut diagnosmanualer utanför gruppens 

kontroll. Med anledning av detta vill vi med denna föreliggande studie undersöka hur 

diagnosförändringarna kan ha för betydelse för individens identitet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka och bidra med kunskap om och hur identiteten påverkas 

bland individer med Asperger syndrom efter att diagnosen har tagits bort ur diagnosmanualen 

DSM-V. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

·   Hur påverkas individens identitet av inre processer i och med de förändrade 

diagnoskriterierna? 

·   Hur påverkas individens identitet av yttre processer i och med de förändrade 

diagnoskriterierna? 

·     Hur påverkas den kollektiva identiteten i och med de förändrade diagnoskriterierna? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom tidigare forskning visar att Internet är ett välkommet medium för människor med 

AS, har vi valt att avgränsa oss till ett diskussionsforum på nätet för människor med AS. 

Studiens teorianknytning visar att identitet konstrueras i relation till hur man speglar sig i 

andra individer. I kollektiva sammanhang kan en stark social identitet växa fram, det kan leda 

till förstärkning eller nedtoning av individuella egenskaper. Studien är avgränsad till att 

undersöka hur enskilda identiteter kan växa fram i spegling till kollektiva kontexter. Vi 

kommer inte att informera användarna på forumet om att vi gör en studie, vilket bidrar till 

minskad påverkan från oss som genomför studien. Att vi inte informerar deltagarna är något 

som vi för ett etiskt resonemang kring vid senare kapitel. 

 

Då diagnosen AS togs bort ur DSM-V 2013, har vi valt att samla in data som har producerats 

efter 2013 vilket ligger i linje med vårt syfte som är att undersöka hur identiteten hos en 

individ med AS påverkas efter förändringarna, därför ansåg vi det vara relevant att göra denna 

avgränsning. Om vi har upplevt att det är oklart om texten som har skrivits kommer från en 

användare som har AS har vi försökt utreda detta genom att titta på vad individen har skrivit i 

andra sammanhang. Om det fortfarande råder oklarhet har vi valt att avstå från att använda 

materialet.  
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Vi har även gjort en avgränsning gällande ålder där vi sorterar bort inlägg där det 

framkommer att användaren är under 18 år. Studien är ej avgränsad gällande kön eftersom 

användarna på forumet använder sig utav olika alias och smeknamn vilket gör det svårt för 

oss att identifiera kön. 

 

1.5 Disposition 
 

Tidigare i uppsatsen har vi presenterat och motiverat valet av uppsatsämne. Därefter 

presenterades syfte, frågeställningar samt avgränsningar. I kapitel två kommer vi att ge en 

bakgrund till begreppen diagnos, diagnosmanual, Asperger syndrom samt 

autismspektrumtillstånd. Eftersom begreppen är återkommande i studien är det relevant att ge 

en bakgrund till begreppen. Kapitel tre sammanfattar tidigare forskning som vi har funnit 

relevant. Forskningen handlar om vad diagnosen kan innebära för individen, effekter av 

förändrade diagnoskriterier samt Internet och AS. I det fjärde kapitlet redovisar vi den 

vetenskapsteoretiska ramen för uppsatsen, vilket erbjuder oss olika infallsvinklar gentemot 

syftet. I kapitel fem redogör vi för metodologiska överväganden. Vi diskuterar hur data har 

samlats in och bearbetats. Kapitel sex innehåller etiska ställningstagande gällande studien. I 

kapitel sju presenteras studiens resultat, samt analys av empirin. Texten kommer fortlöpande 

värva resultat med analys. Det åttonde kapitlet innehåller en avslutande sammanfattning och 

diskussion kring uppsatsen, dess syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även förslag 

till fortsatt forskning. Sista delen av uppsatsen innehåller referenslista samt en bilaga. 
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2. Bakgrund 
 

 

I följande kapitel kommer vi att ge en bakgrund till begreppen diagnos, diagnosmanual, 

Asperger syndrom och autismspektrumtillstånd. Vi kommer att redogöra för olika perspektiv 

och förhållningssätt gentemot dessa begrepp eftersom begreppen kan fylla olika funktioner 

beroende av vem som använder dem. 

 

 

2.1 Diagnos 
 

Ordet diagnos kommer från grekiskans dia (genom) och gnosis (kunskap) och betyder 

fastställande av sjukdomens art (Allgulander 2014, s. 49). Nationalencyklopedin (2016) 

förklarar diagnos som igenkänning, avgränsning och beskrivning av ett visst 

sjukdomstillstånd. Det finns olika typer av diagnoser inom olika yrkesfält. En allmänläkare 

kan ganska snabbt diagnostisera ett eventuellt benbrott hos en patient utan hjälp från 

exempelvis en psykolog. Skulle det röra sig om social problematik hos en patient kan dock 

andra yrkesgrupper inom olika vetenskapsfält bli inkopplade. 

 

Ur ett socialvetenskapligt perspektiv kan sjukdom ses som något som är kulturellt betingat 

och socialt konstruerat - det kan ses som ett uttryck av medicinens position och kunskapsläge 

vid en given tidpunkt (Johannisson 2006, s. 29). Asperger syndrom har funnits som diagnos 

sedan 1990-talet, men det behöver inte betyda att det inte fanns människor med liknande 

beteendemönster innan 90-talet. Att diagnoser uppstår kan ses som ett uttryck för norm- och 

värderingsförändringar i samhället (Johannisson 2006, s. 29). Allgulander (2014, s. 51) menar 

att en del diagnoser inom det medicinska fältet är mer allmänt accepterade än andra. Det 

sammanhänger med kulturella olikheter, värderingar och hur prognosen är för en viss 

sjukdom (ibid).  

 

2.2 Diagnosmanual 

 

En diagnosmanual kan användas av läkare som verktyg för att bland annat diagnostisera 

utvecklingsrelaterade tillstånd och psykiska sjukdomar (Habilitering och hälsa 2015). 

Manualerna är en handbok över nuvarande kunskapsläge och ändras allteftersom det kommer 

fram ny evidens och kunskap. Manualerna innehåller kriterier som behöver uppfyllas innan en 
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diagnos fastställs (Habilitering och hälsa 2014). Kriterierna kan vara grundade i exempelvis 

biologisk forskning, men de kan även vara grundade i beteendemönster. När det gäller 

diagnoskriterier som är grundade ur beteendemönster, som vid exempelvis AS, kan det uppstå 

kritik gentemot manualens trovärdighet, vilket tidigare forskning visar (Giles 2014 & Linton 

et. al 2013). 

 

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

Manual of mental disorders) är manualer som innehåller detaljerade kriterier för diagnoser 

inom autismspektrumet (Allgulander 2014, ss. 50, 52). DSM-V skapades 2013 och är enligt 

Allgulander (2014, s. 51) den mest genomtänkta samt heltäckande versionen av DSM hittills. 

Manualen ges ut av Amerikanska Psykiatriska föreningen (APA). DSM-V används i ett flertal 

länder till diagnostisering, forskning, i rättssalar och i utbildningssyfte. Den bygger på samlad 

kunskap som granskats av 530 experter från flera länder. Allgulander (2014, s. 51) menar att 

manualen tar upp betydelsen av etnicitet, kön och könsroller för olika symtombilder. Vidare 

menar Allgulander (2014, s. 51) att DSM-V bland annat beaktar individens förmåga att 

arbeta, att ha livskvalitet samt att ha relationer (Allgulander 2014, s. 51). DSM-V bygger på 

erfarenheter från psykiatrin och har därför ett medicinskt synsätt på avvikelser. 

 

ICD-10 ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO) och används bland annat i primärvården 

i samtliga medlemsländer. Enligt Socialstyrelsen (u.å) är det primära syftet med ICD att 

möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av hälsoproblem samt sjukdomar som 

orsakar människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. ICD innefattar ett 

omfattande spektrum av sociala förhållanden, onormala fynd, besvär och symtom. 

 

Allgulander (2014, s. 51) menar att medicinska diagnosmanualer som ICD och DSM sällan 

säger något om orsaken till psykisk ohälsa. Kärfve (2006, s. 59ff) skriver att det finns kritik 

mot det medicinska vetenskapsfältet, eftersom det kan anses ha företrädesrätt när det gäller 

mänsklig avvikelse. Kärfve (2006, s. 59ff) menar att ett medicinskt synsätt riskerar att missa 

att ta samhällsförändringar i beaktning när ohälsa ska beskrivas. Tidigare forskning visar 

kritik från människor med AS eftersom de anser att diagnoskriterierna inte är tillräckligt 

förankrade i neurobiologisk forskning (Linton et al. 2013, ss. 67-76). 
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2.3 Asperger syndrom 
 

Asperger syndrom beskrivs av Infoteket om funktionshinder som en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning vilket innebär att en individs hjärna kan fungera annorlunda inom vissa 

områden jämfört med andra (Johansson 2014). Enligt Autism & Aspergerförbundet (2009) 

ligger medelåldern för att få en diagnos kring 8-11 år. Det är ofta då barnets annorlunda 

sociala beteende uppmärksammas men det kan dröja ända till vuxen ålder innan en utredning 

påbörjas. 

 

Asperger syndrom beskrivs av Riksförbundet Attention (u.å.) som ett autismliknande tillstånd, 

vilket innebär ett tillstånd som påverkar hur en person förhåller sig till och kommunicerar 

med andra. Asperger syndrom kan utmärkas av svårigheter som begränsade repetitiva mönster 

i aktiviteter och beteende, smala intressen och begränsad social interaktion (Riksförbundet 

Attention u.å.). Barr Carling och Nilsson (2014) vid Habilitering och Hälsa för barn och 

vuxna i Uppsala län, skriver att en person med Asperger syndrom vanligen är genomsnittligt 

eller över genomsnittligt begåvad men personens begåvning är ofta ojämn. Barr Carling och 

Nilsson menar att många personer med AS har svårt att förstå icke-verbala signaler som 

kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck vilket kan försvåra och upprätthålla fungerande sociala 

relationer. Det är vanligt att personer med AS uppfyller kriterier för fler diagnoser som till 

exempel tvångssyndrom och ADHD (Barr Carling & Nilsson 2014). 

 

I dagsläget går det fortfarande att få diagnosen Asperger syndrom via diagnosmanualen ICD-

10. Asperger syndrom har dock försvunnit ur diagnosmanualen DSM-V och ersatts med 

begreppet autismspektrumtillstånd. Tanken bakom förändringen är bland annat att kriterierna 

för diagnosen autismspektrumtillstånd ska inkludera liknande symtom som vid Asperger 

syndrom (Socialstyrelsen 2015). 

 

2.4 Autismspektrumtillstånd 
 

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med ömsesidig 

kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga. En del individer kan också ha 

svårigheter med variation i intresse, beteende och flexibilitet (Socialstyrelsen 2015). I Sverige 

är det cirka 1-2 procent som har någon form av diagnos inom autismspektrumtillståndet. 

Forskningen visar på att pojkar drabbas oftare än flickor. Detta kan bero på att flickor har en 
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annan symtombild än vad pojkar har, vilket gör att flickornas symtom är svåra att upptäcka, 

eller att de blir feldiagnostiserade (Gillberg 2014). Symtom och svårighetsgrad varierar med 

ålder och utvecklingsnivå (Hjärnfonden 2015).  

 

AST används idag som en sammanfattande term för: 

·         Asperger syndrom eller högfungerande autism 

·         autistiskt syndrom 

·         desintegrativ störning 

·         atypisk autism eller autismliknande tillstånd 

·         autistiska drag - används som tillägg till andra diagnoser 

(Socialstyrelsen 2015) 

I Sverige används både orden tillstånd och störning (konsekvens av översättning från engelska 

ordet disorder). Vi kommer i vår studie att använda begreppet autismspektrumtillstånd istället 

för begreppet autismspektrumstörning (Socialstyrelsen 2015), då vi finner att det är en mindre 

nedvärderande benämning. 

2.5 Sammanfattning 
 

Beroende av vilket perspektiv som anläggs kan diagnoser ha olika betydelser. Enkelt uttryckt 

ses diagnoser ur ett medicinskt perspektiv som något som förklarar sjukdom och avvikelse. 

Det som avviker kan ha förklaring i exempelvis fysiologiska skillnader, men även avvikande 

beteendemönster kan klassas som sjukdom. Ur ett socialvetenskapligt perspektiv kan 

diagnoser ses som en förklaringsmodell för något som avviker från samhällets normer. 

Diagnoser uppkommer och försvinner i takt med att samhället förändras. De som har makt att 

definiera diagnoser kan exempelvis vara WHO, APA, landsting eller intresseorganisationer. 

Att AS som begrepp har försvunnit betyder inte att symtombilden har försvunnit. Det kan 

innebära en symbolisk skillnad för individerna som drabbas eftersom diagnoser påverkar hur 

vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss. Tidigare har det funnits en skiljelinje 

mellan autism och AS (AS har setts som autismliknande tillstånd) men i och med 

begreppsförändringarna i DSM-V hamnar AS inom ett spektrum av autism. Innan 

förändringarna fanns det en oro om vad det kan innebära att ses som “autist” istället för 

“Aspergare” (Linton et al. 2013, s. 74). 
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3. Tidigare forskning 
 

 

Tidigare forskning om AS visar att det finns tydliga kopplingar mellan identitet och AS. I 

följande avsnitt redovisas tidigare forskning kring förändringar i diagnoskriterier, vikten av 

att få en diagnos samt hur människor med AS använder Internet som kommunikationsväg - 

kopplat till identitet. Det är relevant att använda tidigare forskning kring Internet och AS 

eftersom denna studie ämnar använda ett Internetforum för människor med AS som 

datainsamlingkälla. 

 

 

3.1 Diagnos och identitet 
 

Gunvor Larsson Abbad (2007, s. 11ff) har skrivit en avhandling som handlar om att leva med 

AS. Genom att intervjua personer med diagnosen vill hon visa hur de själva beskriver sin 

livssituation. Studien är gjord med ett inifrånperspektiv och skildrar bland annat hur 

människor med AS uppfattar sin identitet. Larsson Abbad (2007, s. 163ff) ger en 

mångfasetterad bild av hur diagnosen kan påverka identiteten. Hon skriver att många av 

hennes informanter får stöd genom diagnosen, men att känslorna av att ha en diagnos är 

skiftande. En del av hennes informanter har under sitt vuxna liv känt sig utanför och 

annorlunda och att få en diagnos kan ge en förklaring för känslan av utanförskap. Men 

diagnosen kan även betyda att personen får ökade känslor av att inte passa in och att hen 

identifierar sig som avvikare (ibid.). 

 

Nancy Bagatell (2007, s. 413) vid University of Southern California har gjort en liknande 

studie som Abbad kring autism, AS och identitet. Hon menar att det saknas forskning kring 

förhållandet mellan autism och identitet. Avsaknaden av forskning kan enligt Bagatell (2007, 

s. 414) bero på fördomar, bland annat eftersom brister i det sociala samspelet är ett av 

diagnoskriterierna. Hennes forskning visar att det sociala samspelet - och att känna en tydlig 

identitet och samhörighet - i högsta drag är viktigt för människor med AS. Hon menar att det 

finns en kollektiv identitet förknippad med diagnosen, och att den är viktig för individens 

välmående. Abbad (2007, s. 97) skriver att det kan finnas stigma kopplat till diagnosen och 

Bagatell (2007, ss. 419-420, 422) menar att den kollektiva samhörigheten minskar känslan av 

stigmatisering. Bagatell skriver om de gemensamma benämningarna och den kultur som har 
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växt fram i takt med diagnosen. Hon menar att Aspie-rörelsen har kunnat växa fram tack vare 

tre faktorer, den etikett diagnosen innebär, att brukarorganisationer har vuxit sig starkare, 

samt datorn och Internets framväxt. Bagatell menar att språket är viktigt för hur vi konstruerar 

vår identitet, eftersom vi använder språket när vi har en inre dialog eller samtalar med andra 

om oss själva. Hennes studie visar att det har växt fram en parodi på diagnosmanualer - 

Diagnosmanualen för NT-människor (människor utan diagnos). Ett av kriterierna är onödigt 

fokuserande på sociala bekymmer, ett annat kriterium är vanföreställningar om överlägsenhet 

gentemot andra (ibid). 

  

3.2 Internet och Asperger syndrom 
 

Penny Benford och Pj Standen (2009, ss. 44-45) har gjort en studie kring kommunikation via 

Internet för människor med AS. Människor med AS kan ha svårigheter i det sociala samspelet 

med andra människor. Svårigheterna kan bland annat handla om att läsa av kroppsspråk eller 

tyda och tolka andra icke-verbala signaler. Studiens resultat visar på att Internet är ett 

välkommet och använt medium för kommunikation för människor med AS. Detta beror enligt 

Benford och Standen (2009, ss. 44, 51) på att Internet erbjuder visuell anonymitet, vilket 

avlägsnar behovet av att använda kroppsspråk. Internetkommunikation erbjuder flexibel 

timing för när en person vill bli aktiv i en diskussion, och Internets permanenta natur leder till 

minskade stresskänslor. Informanterna i studien uttrycker även att de regler som ibland finns 

vid gruppdiskussioner på olika forum erbjuder tydlighet i hur användaren får bete sig (ibid.). 

Benford och Standens (2009, s. 51) studie visade även att kommunikation via Internet ger en 

befriande effekt för identiteten hos människor med AS. Informanterna uttryckte att de kan 

utforska och uttrycka delar av sin personlighet enklare på Internet än vid andra sociala 

situationer (ibid). 

 

3.3 Förändringar i diagnoskriterier 
 

David C Giles (2014) vid University of Winchester, Storbritannien, har gjort en studie kring 

huruvida det kan uppstå ett identitetsdilemma när AS försvinner ur DSM-V. Studien 

undersökte reaktioner vid olika diskussionstrådar på nätet vid olika onlinecommunitys för AS. 

Giles (2014, s. 182ff) skriver likt Bagatell (2007) att det under ett årtionde har växt fram en 

stark kultur och identitet som är förknippad med AS. Han menar att det har en skett en 

förskjutning i diskussioner gällande diagnosen - från att domineras först av yrkesverksamma - 
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sedan anhöriga - och nu till dem som själva har diagnosen. I dagsläget finns det flera 

engelskspråkiga webcommunitys på nätet kring AS, med tiotusentals användare. Giles skriver 

att AS under det senaste årtiondet har uppmärksammats i litteratur, i offentlig debatt och i 

media. Inte sällan beskriver människor med diagnosen AS sig själva som Aspies och 

människor utan diagnosen som NT-människor (neurotypiska människor) (ibid.). 

 

Giles (2014, s. 180) för ett kritiskt resonemang kring effekterna av neuropsykiatrisk 

diagnostisering. Han menar att psykiatrin har makt att både skapa och ta bort identiteter 

genom diagnoser, utan att ta hänsyn till viljan hos dem som drabbas och de negativa effekter 

som kan uppstå. Han menar även att diagnoser som använder mänskligt beteende som 

kriterier riskerar att fungera som en etikett för personer som inte passar in i vår rådande 

affärs- och konsumtionssamhälle, och därför är inte diagnoserna heller tillräckligt förankrade i 

biologiska förklaringsmodeller. Giles lyfter även fram de positiva effekter som diagnoser kan 

föra med sig, exempelvis att de erbjuder förklaringar till ett visst beteende och att 

diagnostisering kan låsa upp vissa resurser i samhället (ibid.). Studiens resultat visade sex 

återkommande teman kring kommande förändringar i diagnosen. 

 Acceptans. Det fanns medlemmar på de olika forumen som uttryckte 

positiva åsikter gentemot kommande förändringar. Det beskrevs som 

positivt att sorteras under autismspektrat, och att det inte görs skillnad på 

hög- och lågfungerande personer. 

 Rädsla. En del av de åsikter som vädrades handlade om rädsla kring vad 

som kan ske i framtiden. Exempelvis att förlora insatser och stöd, eller att 

inte kvalificera för ny diagnos. Det fanns även rädslor kring att inte bli 

tagen på allvar om AS försvinner. 

 Rejektion. Rejektion kring förändringarna handlade mer om 

avståndstagande till psykiatrin som etikettsättare istället för 

avståndstagande till de nya kriterierna. 

 Trots. Trotsåsikter bland användarna kunde handla om att förminska den 

makt som är knuten till DSM-V. Det fanns användare som skrev att AS 

redan ses som något coolt, och att många stora tänkare som Albert Einstein 

redan är förknippade med diagnosen. 

 Misstänksamhet. Misstänksamhet bland användarna kunde ta sig i uttryck 

som att diagnostisering är en politisk process. Att diagnosförändringarna 
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exempelvis växer fram på grund av tankar om överdiagnostisering i 

samhället. 

 Tillförsikt. Tillförsiktliga åsikter handlade om förtroende inför kommande 

förändringar (Giles 2014, ss. 185-191). 

 

Utöver återkommande teman hittade Giles (2014, s. 179) tendenser till anammandet av en ny 

identitet som spektrumister. Studien visar att onlinediskussioner kring ämnet om förändrade 

diagnoskriterier inte nödvändigtvis behövde handla om tekniska detaljer i manualen, utan mer 

om hur diagnosen klassificerar människor, och vad det innebär för den kultur och identitet 

som är förknippat med AS. 

 

Linton et al. (2013, ss. 67-76) har genomfört en studie likt Giles (2014) kring vad människor 

som identifierar sig med diagnosen AS och autism har för åsikter kring förändrade 

diagnoskriterier i DSM-V. Deras resultat visar att människor med AS efterlyser 

diagnoskriterier som är grundade i neurobiologisk forskning. På forumet uttrycks det åsikter 

om att det finns för mycket tolkningsutrymme kring nuvarande kriterier, och att tydligare 

forskningsanknytning skulle kunna bidra till större legitimitet. Det finns åsikter om att 

diagnosen AS har kunnat ställas för enkelt och att de nya kriterierna fångar målgruppen bättre. 

Studiens resultat visar missnöje kring att AS sorteras under autismspektrat eftersom det kan 

leda till fördomar. Det finns en oro kring att ses som autist i negativ bemärkelse. Det finns 

diskussioner kring att människor med AS anser sig vara högre fungerande än människor med 

autism, och att det blir en förlust i att inte anses vara högfungerande längre. Dock uttrycks 

åsikter om att det kan vara fördelaktigt att förknippas med autism på grund av den 

kunskapsbrist som finns i samhället kring AS. Linton et al. (2013, ss. 75-76) resultat visar 

även att det finns de som inte bryr sig om förändringar i diagnoskriterierna. 

 

Parsloe och Babrow (2016) vid School of Communication Studies, Ohio University, har 

studerat hur deltagare från Wrong Planet, ett stort onlinecommunity för personer med autism 

och AS, förhåller sig till osäkerheten gällande diagnosförändringar 2013. Parsloe och Babrow 

(s. 485) skriver att diagnostisering kan vara en viktig process för behandling och förståelse. 

En diagnos kan skapa självkännedom och låsa upp nya möjligheter, ur vilka individen kan 

konstruera sin identitet. Men framför allt kan det skapa en känsla av tillhörighet. 

 



2SA47E    Malin Rydberg Nilsson & Olof Härnström 

14 

 

Revideringen av DSM-IV som ledde till DSM-V involverade betydande diagnosförändringar 

och den mest viktigaste var avlägsnandet av diagnosen AS. Parsloe och Babrow (2016, s. 485) 

skriver att detta väckte debatt och osäkerhet. De menar likt Giles (2014) att AS har allmänt 

erkännande och acceptans som enskild diagnos och att det har skapats en egen kultur via 

webcommunitys. 

 

Enligt Parsloe och Babrow (2016, s. 486) är det vissa kritiker som anmärker mot den nya 

beskrivningen av autismspektrumtillstånd, eftersom de anser att DSM-V är undermålig och att 

de nya diagnosförändringarna är alltför genomgripande för att producera korrekta diagnoser. 

Vissa forskare misstänker att diagnosförändringarna kan göra att vissa individer lämnas ut på 

grund av att diagnoskategorierna minskas från tre till två, vilket även informanterna i Giles 

(2014) studie har gett uttryck för. Parsloe och Babrow (2016, s. 487) menar att dessa 

förändringar har påverkat individer som dessförinnan funnit en mening i diagnosen AS genom 

att det orsakar en osäkerhet. De påpekar att när det uppstår osäkerhet kring en diagnos som 

AS - vilket har social och personlig betydelse - kan det ge upphov till flertal diskussioner och 

åsikter. Studien visar att människor med AS uttrycker oro över om diagnosförändringarna 

kommer påverka möjligheten till att få eller behålla sin diagnos vilket ligger i linje med Giles 

(2014) resultat. Deras studie visar också att medlemmarna känner en viss osäkerhet, inte bara 

mot förändringarna, utan också för värdet av en diagnos (Parsloe och Babrow 2016, s. 489). I 

studien framkommer ord som konspiration, korruption, inkompetens och sannolikhet gällande 

diagnos. Författarna menar att det förekommer en viss misstro från medlemmarna gentemot 

bland annat APA och övriga sjukvården (ibid). 

 

Parsloe och Babrow (2016, s. 493) menar bland annat att läkare behöver inse att de inte bara 

kan lindra individernas oro för diagnosförändringarna, de måste dessutom överväga 

konsekvenserna för individernas självkänsla. Författarna menar att diagnosförändringarna 

utgör viktiga utmaningar för utövare och allmänheten. 

 

3.4 Sammanfattning 
 

Forskning visar att det finns en viss osäkerhet kring diagnosförändringen som genomfördes 

2013. Förändringen innebar att AS togs bort som separat diagnos och numera sorteras inom 

begreppet autismspektrumtillstånd. Vidare visar forskning att det finns luckor inom DSM-V. 

Det råder osäkerhet eftersom de som har AS inte vet vad som gäller - får de behålla sin 
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diagnos eller får de diagnosen autism? En del menar att diagnoskriterierna skapar för mycket 

tolkningsutrymme medan andra anser att kriterierna har blivit tydligare. 

Forskning visar att det finns osäkerhet, rädsla, misstänksamhet men även tillförsikt och 

acceptans över förändringen hos människor med AS. Via diagnosen skapas en tydlig identitet 

och samhörighet med andra som har samma eller liknande diagnos. Tidigare forskning visar 

att Internet och webcommunitys kan vara viktiga för personer med AS. Sammanhållningen 

skapar en kollektiv identitet där medlemmarna hjälper varandra genom att bland annat 

jämföra sina diagnoser, ge tips, råd och stöd. 

 

4. Vetenskapsteoretisk ansats 
 

 

I vår studie kommer vi att analysera resultatet utifrån det vetenskapliga perspektivet 

socialkonstruktivism, begreppen självreflexiv process, inre och yttre processer samt kollektiv 

identitet. Studiens syfte är att undersöka och bidra med kunskap för om och hur identiteten 

påverkas hos individer med AS efter att diagnosen har tagits bort ur DSM-V. Vi har valt 

dessa teorier eftersom vi anser att de bäst kan hjälpa oss vid vårt analysarbete. 

 

 

4.1 Identitet och socialkonstruktivism 
 

Denna studie kommer att anlägga en socialkonstruktivistisk förståelse av begreppet identitet. 

Kinnvall (2003, s. 11ff) skriver att socialkonstruktivism utgår ifrån antagandet att individer 

både formas och formar den verklighet som de lever i. Genom ord, tolkningar och kategorier 

kan vi bygga upp och riva sociala verkligheter (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s. 

78). Hammarén och Johansson (2009, s. 98) skriver att enligt socialkonstruktivism är identitet 

något som är grundat av tillhörighet till klass, etnicitet och kön. De menar att identiteter är 

något som skapas och som kan förändras över tid på basis av ekonomiska, kulturella, 

historiska och sociala faktorer. Individens identitet förklaras således inte enbart av individens 

egenskaper, utan även av yttringar och representationer av pågående processer, exempelvis att 

få en diagnos. Identiteten – enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv - växer fram i 

interaktionen mellan människor (Kinnvall 2003, s. 11ff). 
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4.2 Identitet som självreflexiv process 
 

Anthony Giddens (1991, s.10) skriver att självidentitet växer fram genom en reflexiv process. 

Enligt Giddens (1991, s. 13ff) är identitet en strävan efter att upprätthålla sammanhängande 

men ständigt omarbetade biografiska berättelser om oss själva. Giddens (1991, s. 39ff) menar 

att dagens samhälle skiljer sig från förr i tiden genom att vi har större möjlighet att välja hur 

vi ska leva våra liv. I dagens samhälle kan individer i större utsträckning välja vilken bana 

livet ska ta, istället för att följa en given livscykel. 

 

4.3 Inre process 
 

Giddens (1991, s. 56) menar att språket har väldigt stor betydelse vid skapandet av vår 

identitet eftersom det kan skapa motsatsförhållanden. Begreppet AS kan beskriva vissa 

beteendemönster, men det markerar även vad som inte finns. I antagandet att människor med 

diagnosen har svårigheter i det sociala samspelet kan det också finnas ett antagande att 

människor utan diagnosen är fria från samma problematik. Vi bygger enligt Giddens (1991, s. 

56) vår identitet genom att låta språket definiera vad vi är, och vad vi inte är. 

 

Giddens (1991, s. 67ff) skriver att självidentiteten inte är stabil över tid. Han menar att 

identitet förutsätter medveten reflexion över våra handlingar. Vi kan referera till oss själva 

och andra genom ord som jag, mig, du, oss och vi. I inre samtal med oss själva sätter vi oss i 

olika perspektiv. Tid och rum är viktigt för vårt identitetsskapande. Hur vi väljer att tolka tid 

och rum skiljer sig dock från person till person. Giddens (1991, s. 106ff) skriver att 

livsplanering ingår i den självreflexiva processen och förutsätter att vi organiserar tiden på ett 

visst sätt. När vi resonerar kring oss själva planerar vi inför framtiden genom att vi tolkar och 

genomarbetar tidigare händelser i våra liv. 

 

4.4 Yttre process 
 

I den självreflexiva processen pendlar vi mellan tillit, ångest och risk och vi måste ta ställning 

till den kunskap vi får av det som Giddens (1991, s. 13ff) kallar expertkunskap. 

Expertkunskap har en yttre påverkan på hur vi uppfattar vår identitet. Expertkunskap behöver 

inte tolkas bokstavligt i det här sammanhanget, det kan handla om den information vi får till 

oss via media, våra medmänniskor eller andra informationskällor. När vi pendlar mellan tillit, 

risk och ångest kan det uppstå tvivel, vilket gör att påståenden vi anser vara sanna kan komma 
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att revideras och förkastas i takt med att vi får ny kunskap. Utöver språket är även projektion1 

viktigt för vår identitet (Giddens 1991, s. 60.) Vi kan överta och influeras av drag hos andra 

människor. Genom att överta andras drag bygger vi upp en insikt över andra som separata 

personer. Likt språket definierar andra människor vad vi är och inte är. En del av vår 

interaktion med andra människor bygger på antaganden om varandra utifrån tidigare 

erfarenhet. Om vi stöter på problem i interaktionen med andra människor utmanas våra 

känslor av tillit, och känslor av ångest och tvivel kan uppstå. Detta kan i sin tur leda till, som 

vi nämnde tidigare i texten, att människor måste revidera eller förkasta tidigare kunskap. I och 

med att vi reviderar kunskap från det Giddens (1991, s 13ff) kallar expertkunskap och från 

tidigare erfarenhet, bygger vi vidare på vår egen identitet genom berättelsen om oss själva, 

vilket leder till en inre process. 

 

Vad vi har för föreställningar om andra personer och hur vi uppfattar oss själva är något som 

är kulturellt bundet. Giddens (1991, s. 68) menar dock att gemensamt för alla kulturer och 

människor är förmågan att använda jag i en rad olika kontexter. Det finns ingen självklar 

gräns mellan inre och yttre processer. Vår identitet växer fram genom en växelverkan mellan 

processerna. Att vår självidentitet inte är stabil över tid är ett antagande som Melucci (1992, s. 

35) håller med om när han beskriver kollektiva identiteter, vilket förklaras i nästa avsnitt. 

 

4.5 Kollektiva identiteter 
 

Enligt Peterson & Thörn (1991, s. 10) ser Alberto Melucci kollektiva identiteter som ett 

resultat av sociala rörelser. Han har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och menar att 

kollektiva identiteter är tillfälliga. Enligt Melucci uppstår kollektiva identiteter genom en 

process där individer skapar kunskapsramar ur vilka de bedömer sin omgivning. Individerna 

förväntar sig emotionell vinning genom att tillhöra en viss grupp. Melucci menar att de 

sociala rörelser som ger upphov till kollektiva identiteter innehåller tre dimensioner, 

solidaritet (vi-känsla), social konflikt (olika grupper som strider om materiella och kulturella 

värden) samt vilja till social förändring (utmaning av sociala system) (Peterson & Thörn 

1991, s. 10ff). Melucci menar, likt Giddens, att reflexivitet präglar gruppens identitet. 

                                                 
1 Projektion är ett reaktionsmönster som består i att en människa lägger över egna känslor, 

synsätt och motiv till en annan person eller grupp (Psykologiguiden 2016b). 
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Kollektiva identiteter växer således fram genom rörelser vilka uppstår som en reaktion på de 

system som finns i samhället. Melucci (1992, s. 24ff) skriver att kollektiva identiteter inte är 

ett faktum eller väsen, utan en process av beslut, utbyte, förhandling och konflikt mellan olika 

aktörer. Utan konfliktområden skulle inte kollektiva grupperingar uppstå eller synliggöras. 

Konflikt - i det här sammanhanget - kan handla om utestängning från materiella och 

immateriella resurser, utestängning från sociala grupperingar eller krav på anslutning till 

system där det finns förmåner och regler. Vad konflikterna handlar om är sammanvävt med 

vardagsliv och individuell erfarenhet (ibid). 

 

Kollektiv identitet enligt Johansson och Lalander (2010, s. 35) handlar om förståelse och 

tillhörighet av det som utmärker gruppen eller det egna jaget. Johansson menar att som 

individ sammanfattar identiteten egenskaper som svarar på frågorna “vem är jag?” och “vem 

är jag inte?”. Den kollektiva identiteten besvarar frågorna “vilka är vi`?” och “vilka är vi 

inte?”, vilket sätter individen i relation till gruppen. Vidare beskriver Petersson (2003, s. 36) 

och Johansson & Lalander (2010, s. 102ff) kollektiva identiteter som känsloförnimmelser och 

uppfattningar hos enskilda individer om tillhörighet och likhet till en större gemenskap. 

Individuella olikheter som ryms inom en grupp kan suddas ut till förmån för den kollektiva 

helhetsidentiteten. En individ kan känna tillhörighet till olika gemenskaper, till exempel att 

vara svensk eller att vara kvinna. Men i olika sammanhang kan vissa identiteter ses som 

viktigare än andra. Mobilisering kring vissa frågor kan skapa nya grupper som till exempel 

kvinnorörelsen (ibid.). Människor med AS grupperar sig bland annat på Internet där det 

diskuteras vissa ämnen som är knutna till diagnosen (Benford & Standen 2009, Giles 2014). 

Petersson (2003, s. 38) skriver att genom att vi distanserar oss från ”de andra” upplever vi mer 

tillförlitlighet i den egna gruppgemenskapen. De egenskaper som inte passar in i 

gruppgemenskapen definieras bort. Petersson (2003, s. 38) menar att när personer med 

likasinnade upplevelser möts bekräftas vår egen identitet. Även i kontakten med andra, som 

representerar något främmande och annorlunda stärks den egna tillhörigheten. 

 

Kollektiva identiteter utmärks av flera faktorer. Vad som är centralt är att en människa vill 

uppnå vinning genom att tillhöra en viss grupp eller gemenskap. Vinning behöver inte handla 

om materiella resurser - det kan även handla om sociala fördelar. Genom att tillhöra grupper 

kan vi bekräfta vår egen person och sätta oss själva i relation till andra personer. Gruppen 

skapar en tillhörighet, en vi-känsla, där förståelse och tillförlitlighet är betydelsefulla begrepp. 

Genom den kollektiva gemenskapen möts individer med likasinnade upplevelser och 
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eventuella olikheter kan suddas ut, vilket kan leda till att den egna identiteten bekräftas och 

stärks. 

 

Som vi har skrivit i tidigare avsnitt har gemensamma begrepp vuxit fram ur en gemenskap 

som är knuten till AS (exempelvis Aspies och NT-människor). Kollektiva rörelser har 

möjlighet att skapa egna kunskapsramar ur vilka omgivningen bedöms (antingen är man det 

ena, eller det andra). Studiens tredje frågeställning handlar om hur diagnosförändringarna 

påverkar den kollektiva identiteten. Diagnosförändringarna är något som kan väcka reaktioner 

och bidra till konflikt eftersom förändringen sker utanför medlemmarnas makt - vilket bör 

blottlägga en kollektiv identitet i rörelse. 

 

5. Forskningsmetod och metodologiska överväganden 
 

 

I följande avsnitt presenteras val av metod för insamling av det empiriska materialet, 

avgränsningar, urval samt vilken metod som vi har använt vid analys av materialet. 

 

 

5.1 Datainsamling och Internet 
 

För att hitta relevant forskning till vår studie har vi använt oss av Universitetsbibliotekets 

hemsida. De sökmotorer som vi har använt oss av i vårt sökande efter tidigare forskning är: 

Swepub, Libris, OneSearch, Google scholar och artikelsök. Våra sökord har varit identitet, 

diagnos, DSM-V, Asperger syndrom, autismspektrumtillstånd och Internet. 

Studien har använt Internetforskning med kvalitativ ansats för att samla in data. Kvalitativ 

forskning lägger tonvikt på ord och betydelse. Studien är induktiv - vilket innebär att 

uppsatsen kommer att dra slutsatser utifrån empirisk fakta (Bryman 2011, s. 651). Markham 

(2011, s. 115) skriver att en för- och nackdel med Internetforskning är den enorma mängd 

information som finns att tillgå. Datainsamlingen är begränsad till ett svenskt 

diskussionsforum för människor med AS. Vid forumet kan användarna diskutera erfarenheter 

knutna till diagnosen. I forumet finns trådar som bland annat handlar om förändrade 

diagnoskriterier. Vi har observerat och analyserat de inlägg som vi anser relevanta för våra 

frågeställningar. Vi valde att studera ett större diskussionsforum eftersom deltagarna blir 

svårare att identifiera. Vi har även valt att inte skriva vilket forum vi använder oss av för att 



2SA47E    Malin Rydberg Nilsson & Olof Härnström 

20 

 

öka graden av anonymitet hos användarna. En annan aspekt är att Internet erbjuder åsikter och 

tankar från en mängd olika individer vilket hjälper oss att samla in data för att besvara vårt 

syfte och frågeställningar.  

 

Denscombe (2009, s. 301) skriver att forskare alltid måste förhålla sig kritisk till skriftliga 

källor och han tar upp fyra kriterier för att utvärdera dokument på Internet - vilket vi finner 

relevant för vår studie. Dessa fyra kriterier är att undersöka dokumentens autencitet, 

trovärdighet, representativet och innebörd. Detta innebär att vi har sorterat bort inlägg som är 

ofullständiga, eller vars syfte verkar oklart. Vi har gjort en bedömning av trovärdigheten i det 

som skrivs och om det är författarens egna erfarenheter som kommer till tals, istället för 

författarens beskrivning av andra personers erfarenheter, exempelvis anhörigas erfarenhet av 

diagnosen. 

 

Genom Internetforum och lokala stödgrupper kan personer med AS eller anhöriga fråga om 

råd och skapa sig en tillhörighet i en egen kultur (Attwood 2008, ss. 33-34). Linton et al. 

(2013), Giles (2014) & Benford & Standens (2009) skriver att människor med AS använder 

Internet i stor utsträckning och att det fungerar som en kanal för att uttrycka känslor och 

tankar kring diagnosen - vilket motiverar vårt val av metod ytterligare (vi för ett etiskt 

resonemang kring känslig information i senare kapitel). Deras studier visar att människor med 

AS tycker att det är fördelaktigt att kommunicera via Internet eftersom kommunikationen inte 

behöver ske i realtid. Det upplevs även bekvämare att inte behöva prata ansikte mot ansikte 

kring vissa ämnen. Linton et al. (2013, s. 71) studie visar att de användare på Internetforum 

som uppger sig ha AS ofta talar sanning i detta avseende. Därför anser vi att vår data kommer 

att vara trovärdig och användbar. 

 

5.2 Urval 
 

Vi har valt att använda oss av det som Bryman (2011, s. 434) kallar målinriktat urval vilket 

innebär att vi har letat efter trådar på Internetforumet som kan svara på studiens 

forskningsfrågor. När vi har letat efter trådar har vi utgått från vår frågeguide (se bilaga). 

Frågeguiden är baserad på våra frågeställningar vilka ska ge svar på vårt syfte, som är att 

undersöka och bidra med kunskap om och hur identiteten påverkas hos individer med AS 

efter att diagnosen har tagits bort ur diagnosmanualen DSM-V. Det är svårt att exakt återge 

hur många forumtrådar och inlägg som vi har gått igenom. Inledningsvis gjorde vi en grov 
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översikt gällande vilka trådar som kunde tänkas innehålla relevant data, forumet kan innehålla 

diskussioner från allt mellan cykelköp till familjerelationer. Uppskattningsvis har vi tittat 

närmare på ca 40 trådar - varje tråd kan innehålla mellan ett till 400 inlägg. I slutändan 

resulterade det i att vi har använt data från 14 trådar. De 14 trådar vi valde ut innehöll 

information som vi ansåg bäst kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. Vi har även använt oss 

av forumets sökfunktion när vi har sökt data. Sökord som vi har använt oss av är Asperger, 

AS, autism, autismspektrumtillstånd, AST, förändringar, DSM-V, ICD-10 och identitet. Vi 

har bara använt oss av inlägg som är daterade från 2013 och framåt i trådar som har startats 

innan förändringen. 

 

5.3 Analysmetod 
 

Det insamlande materialet har vi analyserat utifrån meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 399) att forskaren gör en 

sammandragning av meningarna från den utskrivna empirin till kortare formuleringar. Innan 

insamlingen av data fastställde vi en frågeguide, som har utgått ifrån studies syfte och 

frågeställningar, vilken har hjälpt oss att hitta relevant information i forumet. Innan analysen 

påbörjades läste vi igenom de utvalda inläggen, för att därefter markera citaten efter en 

färgkarta utifrån fyra teman; inre och yttre processer, kollektiv identitet samt tidigare 

forskning. 

 

Vid analysen utgick vi från vårt syfte och forskningsfrågor, och därefter fokuserade vi på ett 

tema i taget, vilket ligger i linje med Eklunds (2013) beskrivning av meningskoncentrering. 

Varje enskilt tema följer samma upplägg och struktur, vilket innebär att vi har presenterat 

analys och tematiska resultat tillsammans med citat, för att visa att det fanns grund för våra 

antaganden. Därefter följer ett nytt kapitel där vi sammanställer och för en diskussion över 

den analys och det resultat som vi har kommit fram till. 

 

5.4 Validitet 
 

Validitet handlar om hållbarheten och styrkan i ett uttalande (Kvale och Brinkman 2014, 

s.402). Ett argument ska vara välgrundat, försvarbart, hållbart och övertygande (ibid, s. 296). 

Validiteten inom samhällsvetenskapen handlar också om huruvida en metod undersöker vad 

den påstår sig undersöka (ibid, s. 402). Kvale och Brinkman (2014, s. 298ff) betonar att 



2SA47E    Malin Rydberg Nilsson & Olof Härnström 

22 

 

validering ska genomsyra hela forskningsprocessen och inte bara en del av undersökningen. 

Genom att kontrollera forskningsresultatet, studiens trovärdighet, tillförlitlighet och rimlighet 

uppnås validitet (ibid.). 

 

Under arbetet med studien har vi letat efter resultat som både kan stärka och omkullkasta vår 

teoribildning och tidigare forskning. Vi har i arbetet med studien utgått ifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar för att inte hamna på sidospår. Vi har under arbetets gång kontrollerat 

om informationen som vi får till oss och om det som vi har skrivit är rimligt. När vi 

presenterar studiens resultat och analys i kapitel 7 kommer vi att använda oss av citat från vår 

empiri vilket underlättar för läsaren att bedöma validiteten. 

 

5.5 Tillförlitlighet 
 

I detta stycke kommer vi att skriva om tillförlitlighet som används för bedömning av 

kvalitativa undersökningar. Enligt Guba och Lincoln (1985, 1994 se Bryman 2011, ss. 353-

356) finns det fyra delkriterier att förhålla sig till vid bedömning av tillförlitlighet. 

 

5.5.1 Trovärdighet 
 

Bryman (2011, s. 354) menar att trovärdighet hör ihop med hur vi framställer sociala 

verkligheter. Trovärdighet hör ihop med hur studien accepteras av andra människor. Bryman 

menar att trovärdigheten säkerställts i enlighet med de etiska reglerna (s. 354), information-, 

samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (s. 132) och att resultatet redovisas för de 

personer som är inblandade. Detta för att säkerställa att forskaren korrekt har uppfattat det 

som informanten har delat med sig av. Studien försöker att vara så tydlig som möjligt i vilka 

teoretiska ramar som har används för att tolka och analysera resultatet. 

Studien vill öka trovärdigheten genom att förhålla sig till vissa etiska regler, som vi redovisar 

i nästa kapitel. Utöver detta har vi använt oss utav Elgesems etiska protokoll (Ess & the AoIR 

ethics working committee 2002, s. 18) som extra säkerhet. Däremot kan vi inte säkerhetsställa 

trovärdighet genom att våra informanter får ta del av och ha åsikter om resultatet. Detta på 

grund av att vi valt att inte kontakta användarna på forumet. Trots detta finner vi att vi ändå 

har en god trovärdighet. 
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5.5.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat går att använda i olika kontexter. 

(Bryman 2011, s. 355). Att vi använder ett Internetforum för datainsamling kommer att 

påverka studiens resultat. Studien kommer att erbjuda en inblick i hur informanterna uttrycker 

sig via Internet som medium, och det är inte säkert att resultatet går att överföra till andra 

kontexter om annan metod används. Vi tror dock att studien kan komma att peka på vissa 

tendenser som går att överföra till andra sammanhang. Informationen som vi producerar bör 

vara relevant för forskning kring liknande ämnen. 

 

5.5.3 Pålitlighet 
 

Pålitlighet innebär enligt Bryman (2011, s. 355) att forskaren ska inta ett granskande synsätt. 

Ett granskande synsätt innebär att vi säkerställer att det skapas en tillgänglig och fullständig 

redogörelse av de olika avsnitten i forskningsprocessen, till exempel metod, analys och 

problemformulering. Studien ämnar vara tillräckligt transparent vid alla avsnitt, vilket bidrar 

till hög pålitlighet. Vi har även låtit utomstående personer läsa igenom stora delar av texten 

för att få kritik och nya infallsvinklar. Under arbetets gång har vi även fått hjälp av vår 

handledare samt studenter som har bidragit med konstruktiv kritik. 

 

5.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 

Det sista av de fyra delkriterierna innebär att forskaren inte låter den teoretiska inriktningen 

eller personliga värderingar inverka på utförandet av och slutsatserna från en undersökning 

(Bryman 2011, s. 355). Vi har, som nämnt tidigare, under arbetets gång varit öppna för 

resultat som är motstridiga gentemot vår teoribildning. 

Under forskningsprocessen och vid urvalet av material har vi agerat i god tro. Vi är medvetna 

att våra personliga värderingar inte ska påverka innehållet i studien, men samtidigt är det svårt 

att inte lägga en viss personlig värdering, när vi bland annat har valt ut de teoretiska 

ansatserna eftersom de bäst kan hjälpa oss att besvara syftet med studien. Vi har försökt att 

förhålla oss så objektivt som möjligt till studien så att våra personliga värderingar inte 

påverkar undersökningen på något skevt eller avgörande sätt, vilket enligt Bryman (2013, s. 

52) ökar tillförlitligheten. 
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Resultatet av vår studie kan till en viss del styrkas utifrån tidigare forskning. Men vi ser även 

en svårighet till att helt styrka och konfirmera studien då tidigare forskning är bristfällig 

utifrån vårt syfte som är att undersöka och bidra med kunskap om och hur identiteten 

påverkas hos individer med AS efter att begreppet har tagits bort. Det har endast gått tre år 

sedan diagnosen togs bort ut DSM-V men den finns fortfarande kvar i ICD-10, som delvis 

används i Sverige 

 

6. Etiska överväganden 
 

 

Under följande rubrik kommer vi att presentera de etiska överväganden som vi har tagit 

ställning till i vår studie. 

 

 

Det finns olika riktlinjer inom forskningsetiken som vi behöver ta hänsyn till avseende vår 

studie. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003, ss. 177-184) skriver om fyra olika 

huvudkrav som används som utgångspunkt för etiska övervägande. Kraven är till för att 

skydda individer från att komma till skada, kränkas eller förödmjukas genom forskning. 

Kraven är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

                   

Det första kravet som följer är informationskravet vilket innebär att forskaren ska informera 

de informanter om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 

deltagandet i studien om de så önskar, utan att behöva ange något skäl för detta. Det andra 

kravet gäller samtycke som innebär att informanterna själva bestämmer över sin medverkan 

(Bryman 2011, ss. 131-132, 135). Att informera och be om samtycke på ett forum med många 

registrerade, aktiva, och inaktiva användare skulle bli en väldigt resurskrävande uppgift. Det 

är svårt att spåra användarna på forumet i efterhand vilket gör det svårt att uppfylla 

informations- och samtyckeskravet. Vi har därför valt att inte informera och be om samtycke, 

då vi kommer att använda oss av den offentliga delen av forumet. Vi väger information- och 

samtyckeskravet mot konfidentialitetskravet, vilket innebär att informanterna ska få vara 

anonyma - detta för att skydda användarna mot skada. Det innebär att studien inte kommer att 

visa de användarnamn eller alias som personerna använder på forumet. Den informationen vi 

inhämtar kommer att behandlas med respekt för den enskilda individens integritet i enlighet 
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med Vetenskapsrådets (u.å.) etiska råd. Det sista kravet vi behöver vara medvetna om är 

nyttjandekravet som innebär att all insamlad information om enskilda individer endast får 

användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet u.å.). Studien kommer inte att använda 

eller sprida information om informanterna annat än inom ramen för uppsatsen. 

 

6.1 Etiska övervägande gällande Internet 
 

Det finns dock några motstridigheter när det gäller Internetforskning som vi behöver vara 

medvetna om. Bryman (2011, s. 614) skriver att absolut anonymitet kan vara svårt att uppnå 

på grund av det är en datoriserad kommunikation, vilket innebär att det är svårt att avlägsna 

den ursprungliga informationen som följer med i till exempel ett meddelande. Han skriver 

också att när informationen är tillgänglig för alla som är ute på forumet, som i vårt fall, blir 

det svårt att uppfylla konfidentialitetskravet. Ett annat problem som Bryman skriver om är att 

det är svårt att avgöra vem eller vilka som får tillgång till informationen. Ett inlägg på forumet 

har vem som helst med Internetuppkoppling tillgång till då forumet till stor del är offentligt. 

Sveningsson et al. (2003, ss. 187-188) skriver att gränsen mellan vad som är privat och 

offentligt på Internet är svårt att avgöra. Författarna menar att interaktionen sker på en öppen 

kanal samtidigt som det är möjligt att skicka privata meddelanden till andra medlemmar och 

användare. De poängterar att det kan ligga en skillnad i om Internetmiljön upplevs som 

offentlig av användarna eller om den är offentlig. Även om forumet är offentligt är det inte 

säkert att användarna känner det så. I sammanhanget bör det poängteras att det finns trådar 

som har uppåt 100 000 visningar. Men då vi inte vet med säkerhet hur användarna upplever 

Internetforumet har vi övervägt om de citat som valts ut till studien verkligen inte kan skada 

den personen som skrivit inlägget. Ytterst har vi ett ansvar för att skydda användarnas 

privatliv och integritet (Sveningsson et al. 2003, s. 189). Ett sista problem vi behöver vara 

medvetna om när vi samlar vår empiri är att individer kan anta en falsk identitet eller alias 

online. 

 

Svenningson et al. (2003, ss. 177 - 184) skriver att Internet som forskningsarena är ett relativt 

nytt forskningsområde, vilket har skapat nya arenor för etiska överväganden (Bryman 2011, s. 

147). Bryman (2011, s. 142) skriver att det finns en debatt om elektronisk kommunikation är 

offentlig eller privat. Han menar att informationen kan anses offentlig om den är lättillgänglig, 

om det inte krävs något lösenord för att komma åt informationen, om materialet inte är av 

känslig natur och om det inte finns några regler eller policy på sajten som förbjuder 
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användning av materialet. Vad är känslig natur? Vad vi upplever som känsligt är olika från 

person till person. Det forum vi kommer att använda oss av har särskilda avdelningar för 

känsliga ämnen, och det finns kriterier som måste uppfyllas för att komma åt viss känslig 

information. Vi kommer att använda den delen av forumet som är offentlig. Om en användare 

uttrycker att, eller att det på annat sätt framkommer det hen har skrivit är känsligt så kommer 

vi inte att använda den informationen i studien. Hewson m.fl. (2003, se Bryman 2011, s. 610) 

skriver att data som frivilligt gjorts tillgängliga på allmänna Internetdomäner kan användas 

utan att forskaren behöver inhämta samtycke. Men detta under förutsättning att individernas 

anonymitet skyddas. 

Utöver huvudkraven valde vi att använda oss utav Elgesems etiska protokoll (Ess & the AoIR 

ethics working committee 2002, s. 18) som används inom etiskt beslutsfattande och 

Internetforskning. Protokollet innehåller fyra frågor som forskaren behöver ta ställning till: 

 

·         Finns det bara minimal risk för skada? 

·         Är informanternas integritet och autonomitet adekvat skyddad? 

·         Är metoden adekvat? 

·         Är kunskapen som produceras relevant? 

 

Om svaret på någon av frågorna är nej bör studien ej genomföras. Vi anser att studien går att 

försvara enligt ovanstående frågeställning. Genom att anonymisera användarna vill vi 

minimera risken för skada och vi ser ingen anledning till att våra informanter kommer att lida 

skada av vår studie. Det viktigaste för oss är att skydda informanternas integritet och 

anonymitet - eftersom vi inte har bett om samtycke till att genomföra studien. Vi anser att 

Internetforskning som metod är adekvat eftersom informationen som finns att tillgå redan är 

producerad utan påverkan från oss som genomför studien. 

 

6.2 Arbetsfördelning 
 

Under arbetets gång har vi träffats gemensamt för att samla information, diskutera och skriva 

på studien. Vi har gjort veckoplaneringar med olika delmål som ska uppnås. Ibland har vi 

tagit på oss ansvar för olika delar av vissa avsnitt för att sedan gå igenom avsnitten 

tillsammans. Datainsamlingen har skett gemensamt och under analysarbetet bollade vi tankar 

och idéer med varandra för att vara säkra på att vi uppfattat data på liknande sätt. Vi upplever 
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att båda två har bidragit lika mycket till studien, och att vi gemensamt står bakom allt innehåll 

i uppsatsen. 

 

7. Resultat och analys 

 

En av huvudteserna i studiens teorianknytning är att vi bygger vår identitet genom berättelsen 

om oss själva. Berättelsen om oss själva kan ändras på grund av inre och yttre processer, samt 

vilka kollektiva sammanhang som vi identifierar oss med. Större händelser i vårt liv kan göra 

så att vi känner att livet tar en ny riktning. Större händelser i vårt liv kan exempelvis vara att 

bli förälder, att genomföra eller att hoppa av en utbildning, eller att få en diagnos. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur identiteten påverkas hos individer med AS efter 

att AS har försvunnit som diagnos i diagnosmanualen DSM-V. Eftersom att få en diagnos är 

en betydelsefull händelse har vi utgått ifrån antagandet att förändringar kring diagnosen också 

bör vara betydelsefulla. Vårt resultat visar dock snarare att detta inte stämmer. Det är viktigt 

att komma ihåg att AS fortfarande finns kvar som diagnos i ICD-10 vilket leder till att vissa 

får diagnosen AS och andra får diagnosen AST. Att diagnosen delvis finns kvar verkar leda 

till att det uppstår osäkerhet, vilket är ett återkommande tema i vår empiri. Det hindrar dock 

inte människor med AS från att förhålla sig till det nya begreppet AST och hur det påverkar 

deras egen person. 

 

När vi har gått igenom olika trådar på forumet är det uppenbart att diagnosförändringarna är 

något som har rört upp känslor. Majoriteten av inläggen handlade dock om tankar och åsikter 

kring förändringarna innan de genomfördes. När förändringen väl har landat tycks det ha 

uppstått ett visst lugn - med det betyder inte att förändringen inte har påverkat identiteten hos 

enskilda individer. I tidigare avsnitt har vi visat hur betydelsefullt det kan vara för en individ 

att få en diagnos. Det är något som kan påverka hur individen uppfattar sig själv och 

människor som har fått en diagnos berättar ofta att det har påverkat hur andra människor ser 

på dem. Att få en diagnos kan även innebära tillträde till nya sociala sammanhang. I texten 

som följer presenterar vi studiens resultat och analys utifrån tre teman, inre processer, yttre 

processer och kollektiv identitet.  
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7.1 Inre processer 
 

 

Studiens första frågeställning handlar om hur identiteten hos människor med AS påverkas av 

inre processer, vilket detta avsnitt handlar om. Inre processer kan till exempel handla om hur 

en individs tankar och språk påverkar självbilden och skapandet av sin egen identitet. 

Giddens (1991, ss. 56, 67) skriver att inre processer handlar om hur vi sätter oss själva i 

perspektiv. Enligt Giddens (1991, s. 56) är språket viktigt vid skapandet av identiteten 

eftersom det kan skapa inre motsättningar. Han menar att språket bygger vår identitet genom 

att vi definierar vad vi inte är samt vad vi är.  

 

 

Vi har hittat tydliga indikationer på att diagnosförändringarna har påverkat hur individerna 

uppfattar sig själva. Vår identitet formas enligt Giddens (1991, s. 13ff) genom reviderade 

berättelser om oss själva. När individerna beskriver sig själva i relation till förändringarna kan 

åsikterna skilja sig åt. Nedan presenteras citat från vår empiri för att illustrera hur olika 

individer kan förhålla sig annorlunda kring det som har skett: 

 

Jag kan spontant känna att det passar in bra på mig och att det är positivt att man även tar upp 

sensoriska problem. 

 

Jag har fått en diagnos inom autismspektrumet som jag till stora delar inte alls känner igen mig 

i. Jag har inte känt mig funktionsnedsatt på det sätt som beskrivs [...]. 

 

Själv blev jag diagnostiserad med AST enligt DSM-5 men enligt ICD-10 har jag AS. Men som 

sagt jag bryr mig inte ett skit vad diagnosen heter båda går bra för mig. 

 

I citaten ovan kan vi se tendenser till att det finns acceptans, missnöje och likgiltighet 

gällande diagnosförändringarna. Det blir genom citaten ovan uppenbart att yttre påverkan, 

vilket diagnosförändring kan utgöra, lämnar avtryck på identiteten hos enskilda individer. 

Genom yttre påverkan reviderar och förändrar individen berättelsen om sig själv - som utgör 

en inre process vilket bygger vår identitet. 

 

När förändringarna i DSM-V genomfördes 2013 var det många med diagnosen AS som 

upplevde att kriterierna gav för mycket tolkningsutrymme. Det som har framkommit bland 
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användarna är en viss förvirring över vad som de facto gäller. Som vi skrev i inledningen så 

diagnostiseras en del med AS och andra med AST. Vår empiri visar att informationen till de 

som är berörda är bristfällig. Som vi tolkar det behövs kunskapen om AST förtydligas och 

även vilka riktlinjer som verkligen gäller. Detta skulle kunna minska den förvirring som råder 

gällande AST men också AS. För att kunna skapa sig en stark självbild och för att acceptera 

sin diagnos bör det inte upplevas några tveksamheten kring diagnosen.  

Inre och yttre processer samverkar och det kan vara problematiskt att göra en gränsdragning 

mellan processerna. Citaten nedan kan visa vilken diskrepans som kan uppstå mellan yttre och 

inre processer.  

 

Jag är ju i komtakt med öppenpsykiatrin i min kommun och jag har fått fylla i två stycken 

formulär om asperger, så om det nu inte är en tillgänglig diagnos borde man väl ha nya 

formulär? 

 

Men hur som helst, tycker att diagnoskriterierna beskrivits lite bättre när man får exempel på 

varje svårighet på det sätt som man får i detta dokument. 

 

Då betyder det att vi som redan fått diagnosen innan det ändrades inte har koll på vilken grad 

vi har? Det känns inte helt bra. 

 

Tveksamheter kring vad som gäller avseende DSM-V och ICD-10 är tydliga i citaten ovan. 

Det skrivs mycket om hur diagnosen AS har försvunnit från DSM-V men det framkommer 

inte lika tydligt att diagnosen fortfarande finns kvar i ICD-10, vilket kan skapa en förvirring 

bland de som berörs. Vår empiri visar att förvirringen påverkar den inre identitetsskapande 

processen. På forumet kunde vi läsa att det förekom en viss jämförelse med varandra om 

vilken grad inom AST man har. En del med AS uttryckte en oro över att inte veta vilka grad 

de har, som det sista citaten ovan visar. Oron kan uppstå på grund av påverkan från andra vid 

forumet och att inte veta vad förändringarna kan innebära i framtiden. Som vi nämnde tidigare 

är det inte alltid självklart var gränsen går mellan inre och yttre processer. Vår empiri visar att 

den inre reflexiva processen drabbas av att informanterna inte vet vilken diagnos som gäller i 

deras fall. Deras berättelser hade kunnat se annorlunda ut om det inte funnits motstridig 

information, eller som Giddens (1991, s. 13ff) kallar det, expertkunskap. 
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I avsnittet ovan har vi redovisat för hur människor med AS - genom att förhålla sig till sig 

själva och sin omgivning - gett uttryck för hur deras identitet har förändrats genom en inre 

process. Nästa avsnitt kommer att handla om yttre påverkan, vilket är vår andra frågeställning. 

Yttre processer till skillnad från inre processer handlar om hur vår omvärld formar oss. Yttre 

påverkan ger oss referensramar för byggandet av vår identitet. 

 

7.2 Yttre processer 
 

 

I informationssamhället finns det mängder av intryck att förhålla sig till. Giddens (1991) 

skriver om hur människor tar till sig information via media och från våra medmänniskor. Han 

menar att när vi pendlar mellan ångest, risk och tillit kan det uppstå tvivel, vilket kan leda till 

att det vi tror på revideras. Under olika diskussionstrådar diskuterar medlemmarna olika 

ämnen och inte sällan kommenterar man varandras åsikter och text. Yttre processer kan 

således handla om påverkan från andra medlemmar på forumet, men även diskussioner kring 

bemötande från olika myndigheter, eller hur media uppfattas. 

 

 

Inför förändringarna i DSM-V hittade Giles (2014, ss. 185-191) sex återkommande teman, 

acceptans, rädsla, rejektion, trots, misstänksamhet och tillförsikt. Våra resultat visar att dessa 

teman fortfarande är återkommande efter att förändringen har skett. Citatet nedan visar till 

exempel acceptans kring förändringarna. 

 

Jag är okej med förändringen nu. Har haft nyanserade samtal med psykologer och diskuterat 

det en del. Var väldigt orolig över hur min diagnos skulle förändras, men det var tydligt att det 

är inte något som förändras för min del. Så jag fann lite ro i det, men även när allting 

förklarades på ett tydligt sätt av individer som följt detta på en professionell nivå. 

 

Att få en diagnos kan i vissa fall bli omtumlande. En del blir vän med sin diagnos på en gång 

medan andra får jobba på det. Även om man får en förklaring på de symtom som förekommer 

kan det bli en stor omställning för individen. Många genomgår en process innan de förlikar 

sig och börjar acceptera sin diagnos. En del användare på forumet uttrycker sig att det är 

betydelsefullt när de förklarar att de har en diagnos, de är inte en diagnos.  
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Att känna igen sig i sin diagnos kan bidra till att nya möjligheter öppnas upp och att rädslan 

över att inte höra hemma någonstans kan försvinna. Genom att hitta sig själv kan individens 

självbild och det sociala samspelet med likasinnade stärkas. Användaren ovan ger uttryck för 

både en inre och yttre process eftersom individen ger uttryck för att hen har bearbetat det 

tvivel som uppstår genom yttre påverkan och förhåller sig till förändringen i dåtid. Osäkerhet  

inför förändringarna, kan ge upphov till det som Giddens (1991) kallar tvivel. Tvivel leder 

som bekant till att vi kan behöva revidera berättelsen om oss själva, vilket individen som 

skrev föregående citat uppenbarligen har gjort. Individen har gett uttryck för att 

diagnosförändringen har varit en betydelsefull händelse i hens liv, vilket avviker något från 

hur majoriteten av användarna på forumet uttrycker sig kring förändringarna. Majoriteten av 

användarna uttrycker sig generellt ganska styvmoderligt gentemot förändringarna. 

 

Förutom acceptans visar vår empiri att rejektion är ett återkommande tema. Det finns 

fortfarande individer som förhåller sig avståndstagande till det som har skett. Giddens (1991, 

s. 215ff) menar att yttre påverkan kan leda till att vi stöter på tvivel eller ångest när vi får 

intryck som utmanar våra föreställningar. Vår empiri visar att det förekommer språkbruk som 

ger uttryck för en viss frustration, vilket citaten nedan kan illustrera. Citaten är hämtade ur 

diskussionstrådar som handlar om AS och sjukvården. 

 

De kommer bara benämna oss likadant som bankihuvudetochdregglaietthörnnissarna. 

 

Förr i tiden trodde man på galna saker. Det skulle den moderna professionen aldrig göra i 

dagsläget....  

 

Vidare visar våra resultat att yttre processer kan handla om påverkan från andra medlemmar 

på forumet genom diskussioner kring bemötande från olika myndigheter, eller hur 

informanterna uppfattar media. 

 

På ett sätt skulle jag vilja ändra min diagnosbenämning, då Aspergers har fått en så negativ 

klang genom media. 

 

Individen ovan har fått en bild från media, och bygger ett antagande över hur andra 

personer kan komma att betrakta hen utifrån detta. Individen nedan skriver om hur hens 

bemötande från en psykolog har ändrats. 
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[...] men eftersom genomgripande störning i utvecklingen låter rätt så otrevligt så väljer 

bland annat min psykolog att säga atypisk autism eller autismspektrumtendenser istället.  

 

Giddens (1991, s. 39ff) menar att det senmoderna samhället präglas av att vi kan välja hur vi 

ska presentera oss gentemot andra människor, vilket citatet nedan illustrerar. 

 

Skiter i vad dom nya grejerna heter, ska jag sätta en benämning på min diagnos så får det 

fortsätta vara AS. 

 

Nästa individer uttrycker en viss rädsla kring den okunskap som kan uppstå hos folk i 

allmänhet vilket ligger i linje med Linton et al. (2013) studie kring kommande förändringar. 

De menar att AS hade allmänt erkännande och acceptans som enskild diagnos. 

 

Däremot kan jag känna att man genom att ändra namn och inte längre kalla det tex AS kommer 

tappa en del av den lilla kunskapsom nu finns hos folk i allmänhet eftersom det lär förekomma 

förvirring när man använder olika namn (för att folk då inte kommer att veta att det är samma 

sak). 

 

Om "experter" suddar ut den gränsen så kommer myndighetspersoner och andra inom liknande 

positioner som inte är pålästa i historian bemöta oss likadant. Det är min rädsla 

 

Individerna ovan har genom yttre påverkan byggt ett antagande över hur andra personer kan 

komma att betrakta dem utifrån förändringarna - eller på annat sätt byggt vidare på berättelsen 

om sig själva utifrån det Giddens (1991, s. 13ff) kallar expertkunskap. Vår empiri visar att 

kontakten med professionella är viktig i detta avseende. Empirin visar även att individerna i 

vår studie förhåller sig till de svar de får från andra användare på forumet vilket visar en 

identitetsskapande process. Det finns en oro hos människor med AS över hur andra i 

omgivningen ska uppfatta dem i och med förändringarna. 

 

Vår empiri visar att det finns individer som tycker att autism har en negativ klang och att de 

inte vill bli förknippade med ordet autism. Linton et al. (2013, s. 74) studie visar att 

förändringarna kan leda till missnöje hos individer med AS då de ansåg att det nya begreppet 

autismspektrum kan leda till fördomar hos människor. Vår empiri visar  att en del informanter 
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känner en förlust att inte var högfungerande längre vilket ligger i linje med Linton et al. 

(2013) studie. Det finns dock de som anser att de nya kriterierna fångar upp målgruppen 

bättre och beskriver symtomen tydligare vilket Parsloe och Babrows (2016) studie visade. 

 

Alla autismdiagnoser går/gick under genomgripande störning i utvecklingen. I allafall i gamla 

DSM-IV. Som tur är verkar de ta bort den benämningen nu så man inte kan blanda ihop autism 

med förståndshandikapp. 

 

Som vi tolkar det är det mer begreppet autism som oroar användarna på forumet än att själva 

diagnosen AS tagits bort. Det kan vara svårt att acceptera en förändring när det nya begreppet, 

enligt en del, innehar en negativ klang. I nuläget är det svårt att se konsekvenserna av 

förändringen men det vi kan säga av den empiri vi tagit del av är att det råder fortsatt 

osäkerhet kring borttagandet av AS och att det kommer fortskrida ett tag framöver. 

Sjukvården och psykiatrin har ett viktigt ansvar att förklara vad den nya diagnosen betyder 

och vilka förändringar den för med sig. 

 

Som vi redogjort för i bakgrunden till studien går det att se diagnoser ur medicinsk och 

socialvetenskaplig synvinkel. De medicintekniska förändringarna som har skett är bland annat 

avlägsnandet av begreppet Asperger syndrom som numera sorteras under den gemensamma 

benämningen autismspektrumtillstånd. Som vi nämnt tidigare och som tidigare forskning har 

visat förekommer det mycket diskussioner vid onlinecommunitys kring tekniska termer. 

Studiens resultat visar bland annat att identiteten har påverkats i varierande grad. 

Diagnosförändringen innebär inte att symtombilden har försvunnit - vilket kan innebära att 

det finns en trygghet hos individerna i att fortfarande ha en diagnos, även om termerna 

förändras. Att tidigare forskning visar att förändringarna upprör känslor kan ha att göra med 

att individerna redan har identifierat sig med sin diagnos och att förändringarna därför får 

personlig karaktär. Vår empiri visar att när DSM-V väl trätt i kraft tycks det ha uppstått ett 

visst lugn. 

 

I avsnittet ovan har vi redovisat och analyserat resultat som tyder på att identiteten hos 

människor med AS har förändrats på grund av inre och yttre processer. Nästa avsnitt kommer 

att handla om hur den kollektiva identiteten har påverkats. Vår empiri visar att den kollektiva 

identiteten i egen mening kan utgöra en inre och yttre påverkan, därför är det relevant att 

undersöka om och hur den har förändrats. 
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7.3 Kollektiv identitet 
 

Studiens tredje frågeställning handlar om hur den kollektiva identiteten påverkas av de 

förändringar som har genomförts. När vi samlade in data blev det uppenbart att det finns en 

kollektiv identitet som är knutet till AS. Det finns mängder av diskussionstrådar som bygger 

på ett antagande om en kollektiv gemenskap - trådar som handlar om hur människor med AS 

bör förhålla sig till sin omvärld, exempelvis förändringar i DSM-V.  

 

Våra resultat visar att den kollektiva identiteten inte har förändrats på liknande sätt som för 

enskilda individer. Vi-känslan verkar i stora delar vara intakt - till skillnad från den diskrepans 

som kan uppstå hos enskilda individer. Det förekommer, som vi nämnde, diskussioner kring 

förändringarna - vilket tyder på en pågående förändringsprocess. Vi kan se tendenser till 

uppdelning på två läger. Ett läger finns som vill behålla Aspergerdiagnosen - vilket blottläggs 

genom ett språkbruk där det görs skillnad på AS och AST - och ett läger som förespråkar att 

det inte ska finnas en skillnad mellan AS och AST. Nästa citat är hämtat från en tråd där det 

finns en diskussion kring huruvida en person uppfyller kraven för en Aspergerdiagnos eller 

inte. Användaren nedan använder ordet “ren” autism vilket visar hur viktigt språket är när vi 

definierar oss själva och vår identitet. Användaren uttrycker sig som om det finns en skillnad 

mellan “ren” autism och AS. 

 

[...] av din beskrivning av den personens drag förefaller det som att det snarare handlar om 

"ren" autism. 

 

Att en användare uttrycker sig som i citatet ovan kan ses som en effekt av att det finns en 

kollektiv identitet men även en inre språklig påverkan. Enligt Giddens (1991, s. 56) utgör 

språket en viktig del i vårt identitetsskapande eftersom det skapar motsatsförhållanden - det är 

enligt individen ovan skillnad på ren autism och AS. Melucci (1992, s. 35ff) skriver att 

sociala rörelser skapar referensramar (vilket innefattar språkbruk) ur vilka vi bedömer vår 

omgivning. Förutom ren autism har vi sett begrepp som klassisk autism för att markera en 

skiljelinje mellan AS och AST.  

 

Melucci (1992, s. 24ff) skriver att sociala rörelser ofta uppstår genom konflikter i samhället. 

Våra resultat visar att förändringarna kan fungera som bränsle vilket synliggör den kollektiva 
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identiteten. På forumet förekommer det diskussioner om hur man gemensamt ska definiera sig 

själva, nästa citat är hämtat ur en sådan diskussion. 

 

Det kanske är bättre att vi kallar oss VSVB (vi som vet bäst) eller VSVM (vi som vet mest). 

Hellre autist och få en klapp på huvudet än Asperger och anses vara en presumtiv 

mördare/vettvilling. 

 

Citatet är skrivet med en viss glimt i ögat, men säger ändå något om hur 

diagnosförändringarna påverkar den grupp som identifierat sig med AS, exempelvis att andra 

människor har en gemensam bild kring AS. Individen i citatet ovan använder ordet vi istället 

för jag när hen ger förslag på nya benämningar vilket är ett tecken på att individen anpassar 

sig för att passa in i ett kollektivt sammanhang. 

 

Kollektiva identiteter och rörelser utmärker sig genom bland annat att en grupp förhåller sig 

distanserat till övriga grupper i samhället. Det tycks finnas en majoritet av användarna som 

inte gillar diagnosförändringarna och uttrycker detta missnöje i vi-termer. Sådana inlägg 

brukar få medhåll men det kan även uppstå mothugg. Det som är centralt för båda sidorna är 

dock att individerna uttalar sig som att de representerar en större helhet. Även när man inte är 

överens tycks det finnas en kollektiv identitet att förhålla sig till, vilket illustreras i nästa citat. 

 

Räcker med att kolla hur vi behandlar varann på detta forumet för att förstå att vi inte kan hålla 

ihop. 

 

Missnöjet kring kommande förändringarna vilket Linton et al. (2013, s. 74) påvisade finns 

fortfarande kvar och kan ta sig uttryck på olika vis. Vi har hittat resultat som tyder på 

kollektiv misstänksamhet och trots gentemot förändringar som har skett, vilket illustreras i 

nästa citat. 

 

NT personer kan ha en rätt konstig syn på vad som är specialintresse och inte. 

 

För att psykiatriets överstepräster vill möblera om så att de passar deras syften utan hänsyn till 

konsekvenser. 
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Vår empiri visar att det finns paralleller mellan sociala rörelser och AS. Dels genom att det 

förekommer uttryck som vi och dem och dels genom att det anses fördelaktigt att känna 

tillhörighet till en grupp. En fördel med social gemenskap är skapande och övertagande av 

begrepp vilket kan vara en reaktion på maktlöshet, vilket nästa citat visar. 

 

Skiter i vad dom nya grejerna heter, ska jag sätta en benämning på min diagnos så får det 

fortsätta vara AS. 

 

Citatet ovan (som vi har använt tidigare för att belysa inre och yttre processer) ger uttryck för 

att den kollektiva identiteten som rör AS är större än de som bestämmer benämningarna. 

 

Vårt sista citat kan sammanfatta vikten av att ha en diagnos. Användarna uttrycker att den 

kollektiva identiteten är viktig för det sociala samspelet. Genom gruppen kan individuella 

olikheter försvinna till förmån för den kollektiva helhetsidentiteten. Gemenskapen de har 

genom sin diagnos innebär att de kan relatera till varandra, vilket skapar en trygg bas. 

Att få en diagnos kan skapa självkännedom och erbjuda nya möjligheter, vilket kan hjälpa 

individen att konstruera sin identitet. Diagnosen skapar en känsla av tillhörighet och 

sammanhang. 

 

Det handlar inte om att vara förmer än någon annan utan det handlar om identifikation, man 

väljer sitt umgänge baserat på vilka man har något gemensamt med, vilka man kan relatera till. 

 

Vår empiri visar att det finns en utbredd kollektiv identitet som är knuten till AS. Större delar 

av vår empiri visar att en majoritet av användarna är emot de förändringar som har skett, och 

genom språket uttrycker användarna att de vill behålla benämningen AS. Det förekommer 

språkbruk som uttrycker trots och misstänksamhet gentemot DSM-V, vilket kan vara en 

reaktion på den maktlöshet som har uppstått. Det framkommer också bland användarna att 

själva benämningen av diagnosen är viktig. Vissa begrepp är mer negativa än andra. En del av 

användarna uttrycker att de har funnit en trygghet i den gemenskap som finns på forumet och 

är osäkra på vad förändringen har för påverkan på gruppen.  

 

Nästa kapitel innehåller en sammanfattning över studiens viktigaste resultat kopplat till syfte 

och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion. 
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8. Sammanfattning och diskussion 
 

8.1 Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om och hur identiteten 

påverkas hos individer med AS efter att diagnosen har tagits bort ur diagnosmanualen DSM-

V. Som vi skrev i bakgrunden handlar förändringen om att AS - som separat diagnos - tagits 

bort och har ersatts med diagnosen autismspektrumtillstånd. Vårt resultat visar att det råder en 

viss osäkerhet kring vad förändringen verkligen innebär. En del anser att diagnoskriterierna 

har blivit otydligare medan andra anser att kriterierna fångar upp målbilden bättre.   

 

I föregående avsnitt har vi presenterat hur identiteten hos individer med AS har förändrats av 

inre och yttre processer samt kollektiv påverkan. Texten var uppdelad efter dessa tre teman, 

men det är inte alltid uppenbart var gränsen går, de flyter delvis samman. En individ kan 

exempelvis skriva hur hen upplever sig själv i förhållande till de förändringar som har skett, 

för att sedan ändra uppfattning om sig själv utifrån de svar personen får från andra 

medlemmar. Det tycks även finnas en kollektiv identitet som är närvarande, vilket främst 

märks genom språkbruket när vissa användare anser sig tala för en hel grupp. 

 

Tidigare forskning visar att förändringen har lett till osäkerhet bland dem som har fått 

diagnosen AS. Vår empiri visar i likhet med detta att förändringen har framkallat stor 

osäkerhet, inte bara för vad diagnosen innebär utan också för dess värde. Användarna på 

forumet skriver hur betydande diagnosen har varit för dem. De som tidigare känt en osäkerhet 

runt sin diagnos upplever att deras självkännedom har förbättrats sedan de fick tillhörande 

kunskap om tillståndet. För att minska den oro som användarna uttrycker behöver det komma 

fram tydligare riktlinjer som inte framkallar ett så stort tolkningsutrymme. Idag finns oro för 

omdiagnostisering och för att hamna mitt emellan olika diagnoser, vilket kan leda till att dem 

förlorar socialt stöd. Det riktas även misstro mot professionella experter. 

 

För att återkoppla till vårt syfte visar våra resultat att identiteten kan påverkas på olika sätt. 

Det finns individer som är nöjda med förändringen, det finns de som är missnöjda och det 

finns de som inte bryr sig. Vår empiri visar att borttagningen av AS i DSM-V är något som 

har lämnat avtryck på identiteten för enskilda individer - dock inte alla. Tidigare forskning 

kring ämnet har kartlagt olika teman inför förändringen. Vi ser att stora delar av forskningen 
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överensstämmer med våra resultat. Vad som inte har framgått i tidigare forskning är den stora 

grad av osäkerhet som uppstått kring vad som gäller vid förändringen. 

 

Studiens titel är “Vart tog Aspergaren vägen?” Ett metaforiskt svar på denna fråga kan vara 

att Aspergaren finns kvar, dock i väldigt kraftiga vindar. Vårt resultat visar att det råder 

oklarhet kring när diagnosförändringarna har genomförts. AS finns kvar som separat diagnos i 

en av manualerna som används vid diagnostisering. Vår empiri visar att professionella som 

ställer diagnosen verkar använda sig av olika manualer, så det är inte konstigt att människor 

med AS uttrycker osäkerhet kring vad som gäller. För att kunna skapa sig en tydlig identitet 

behöver osäkerheten försvinna, annars kan diagnosförändringar leda till ökad känsla av 

maktlöshet och förtroendet för professionella och samhället kan minska.  

 

8.2 Slutdiskussion 
 

Vad har vi lärt oss av vår studie? Bakgrunden till varför studien genomfördes handlar om hur 

betydelsefull en diagnos kan vara för en individ. Att få en neuropsykiatrisk diagnos skiljer sig 

från att få en diagnos efter exempelvis en fysisk åkomma. Det som är unikt med diagnoser 

som AS är att de är baserade på beteendemönster. Att bli bedömd efter hur man är som person 

kan uppenbarligen väcka känslor. 

 

Det finns både positiva och negativa sidor kring diagnostisering. Att få en diagnos kan betyda 

att du får en etikett att du är avvikande mot resten av befolkningen, att du inte passar in. Vår 

studie visar bland annat de positiva effekter som kan uppstå vid diagnostisering. Det har 

framkommit att en individ inte behöva känna sig som avvikare - om individen hittar 

gemenskap med människor som hen kan identifierar sig med. Det community som finns kring 

AS visar att individerna i viss mening kan växa sig starkare än de som bestämmer villkoren 

för diagnosen. Den kollektiva identiteten verkar delvis ha stärkts av de diagnosförändringar 

som har genomförts, vilket leder till att enskilda individers identitet också har stärkts. 

Identifikation med en grupp tycks leda till att identiteten hos enskilda individer blir intakt 

trots att omgivningen ändrat uppfattning. Hur vi speglar oss gentemot andra är viktigt när vi 

konstruerar vår identitet och en stark grupptillhörighet kan leda till immunitet från påverkan 

av omvärlden. Tänk om det inte hade funnits en gemenskap där det vuxit fram gemensamma 

definitioner - vad hade hänt med individernas identitet vid samma förändring? 
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I sammanhanget är det viktigt att poängtera att det finns människor med diagnosen som inte 

bryr sig om förändringarna som har skett. I studien har vi fått en inblick i hur vissa 

människors identitet påverkas. Studien är induktiv och har inga ambitioner på att försöka 

beskriva en generell sanning i den mening att den är representativ kring identiteten gällande 

alla som har AS. Studien kan dock visa vissa generella tendenser. 

 

Det hade varit intressant med forskning kring samma ämne med en annan metod. Vilka svar 

kan djupintervjuer ge? Vi anser att en fördel med att genomföra en studie utan deltagarnas 

medvetenhet är att vi minskar påverkan av data - vid en intervjusituation skapar forskaren ett 

sammanhang som informanten kanske inte hade reflekterat över innan mötet. Samtidigt kan 

det vara en styrka att en informant får tid till att reflektera kring en fråga. När vi samlade in 

data såg vi andra teman som hade varit intressant att undersöka. Som vi nämnt tidigare finns 

det ett maktförhållande mellan de som sätter diagnosen och de som blir diagnostiserade, vilket 

hade varit intressant att undersöka närmre. Studiens resultat pekar på att förändringarna inte 

riktigt har hunnit landa än. Vi ser gärna fortsatt forskning kring kommande förändringar i 

diagnosmanualen ICD-10. I dagsläget är det oklart om AS kommer att försvinna helt och 

hållet, vilket är avhängt i hur ICD-10 kommer att utvecklas. 
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Bilaga 
Frågeguide 

Inre processer 

 

·   Vilka inre teman är återkommande? Giles skriver om acceptans, rädsla, rejektion,      

trots, misstänksamhet och tillförsikt. Finns det andra teman? 

·   Vad är det som känns positivt med att få diagnosen AST? 

·     Vad är det som känns negativt med att få diagnosen AST? 

·     Har deras inre identitet förändrats och i sådana fall på vilket sätt? 

·     Har förändringarna påverkat individen positivt? 

·    Har förändringarna påverkat individen negativt? 

 

Yttre processer 

 

· Har deras möten med närstående förändrats? På vilket sätt? 

·  Har deras möten med myndigheter till exempel Socialförvaltningen,  -

Försäkringskassan, sjukvården förändrats? På vilket sätt? 

·    Upplever individerna några förändrade föreställningar kring deras identitet från -

närstående eller ovan nämnda myndigheter? 

·     Upplever användarna att utomstående har olika kunskap om autism än AS? 

 

Kollektiv identitet 

 

·         Vad är det som utmärker den kollektiva identiteten? 

·         Hur kommenterar användarna varandras åsikter? 

·         Hur kommenterar användarna utomståendes åsikter? 

·         Finns det teman som användarna är överens om? 

·         Finns det teman som användarna inte är överens om? 

·         Hur definierar användarna sig själva som grupp? 

·         Har gemenskapen förändrats? Hur? 

 

 

 


