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Abstract

The study aims to reach an understanding of how a person with Aspergers syndrom understands himself 

and his social environment. The number of people diagnosed with Aspergers syndrom are getting higher 

but the knowledge among the people in the society are not always updated and there are a lot of 

sterotypes about people with Aspergers syndrom. I am using three book that are written by persons that 

living with Aspergers syndrom, all three given the diagnos when they were adult. To aim my purpose 

with this study I choose to use the hermeneutics as method to try to understand how the writers feels 

about them self and their self-image and what it feels like to be living with Aspergers syndrome. The 

result of this study shows that persons that has not been diagnosed Aspergers syndrome until their are 

adult often sees themself as different from a negative perspective when they feel like outsiders, 

experiencing exclusion and have difficulties to manage the school. Both studies and the social interplay.  

In the end this might result in decreased possabilitys at the labor market and a self-sufficiency.

Keywords: Aspergers syndrome, been diagnosed, self-image, exclusion
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Sammanfattning

Studien syftar till att nå en förståelse för hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv och sin 

sociala miljö. Antalet personer som diagnostiserats med Aspergers syndrom blir högre men kunskapen 

bland människorna i samhället inte alltid är uppdaterad och det finns en hel del fördomar om personer 

med Aspergers syndrom. För att försöka förstå hur personer som  själva lever med Aspergers syndrom 

uppfattar sig själva och sin vardag har jag använt mig utav tre självbiografier skrivna av personer som i 

vuxen ålder diagnostiserats med Aspergers syndrom. För att uppnå syftet med studien har jag valt att 

använda mig av hermeneutiken när jag ska försöka förstå författarnas upplevda känslor av sin egna 

självbild och att leva  med Aspergers syndrom. Resultatet av denna studie visar att personer som inte fått  

sin diagnos Aspergers syndrom som barn under sin uppväxt upplever sig själva som annorlunda ur ett 

negativt perspektiv då de känner ett utanförskap och stora svårigheter att klara av skolan, både studier 

och det sociala samspelet. Detta i sin tur kan leda till minskade möjligheter på arbetsmarknaden och en  

egen försörjning.  

Nyckelord: Aspergers syndrom, diagnostiserats, självbild, utanförskap 

      3



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING.................................................... 6
1.2 SYFTE........................................................................................................................................ 8
1.3 Frågeställningar.......................................................................................................................... 8

2. ALLMÄN HISTORIK OCH BAKGRUND................................................................ 9
2.1 UPPTÄCKTEN AV ETT NYTT SYNDROM........................................................................... 9

2.1.1 Social interaktion och Mentaliseringsförmåga (Theory of mind)................... 10
2.1.2 Språkliga svårigheter....................................................................................... 10
2.1.3 Central koherens.............................................................................................. 10

3. TIDIGARE FORSKNING............................................................................................ 11
3.1 ”Aspergern, det är jag”............................................................................................................... 11
3.2 ”Becoming a member of the work force”................................................................................... 12
3.3 ”Increasing socialization in adults with Asperger´s Syndrome”................................................ 12

4. TEORETISK REFERENSRAM.................................................................................. 14
4.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM OCH SOCIALPSYKOLOGI.................................................. 14

4.1.1 Normalitet........................................................................................................ 15
4.1.2 Utanförskap …................................................................................................. 15
4.1.3 Språkets betydelse........................................................................................... 16
4.1.4  Symbolisk interaktion..................................................................................... 16
4.1.5 Socialiseringsprocess och den stigmatiserades roll......................................... 17
4.1.6 KASAM – Känsla Av SAMmanhang.............................................................. 18

5. METOD.......................................................................................................................... 20
5.1 HERMENEUTIK....................................................................................................................... 20

5.1.1 Förförståelse.................................................................................................... 21
5.2 URVAL-MATERIALINSAMLING........................................................................................... 21
5.3 VALD EMPERI.......................................................................................................................... 22
5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN.................................................................................................... 22

6. RESULTAT..................................................................................................................... 23
6.1 PERSONENS UPPLEVELSE AV SIG SJÄLV.......................................................................... 23

6.1.1 ATT KÄNNA SIG MISSFÖRSTÅDD............................................................ 23
6.1.1.1 Ensamhet...................................................................................................... 23
6.1.1.2 Språklig kommunikation.............................................................................. 24
6.1.2 ATT UPPLEVA SIG SJÄLV SOM MISSLYCKAD....................................... 25
6.1.3 ANNORLUNDA............................................................................................. 27
6.1.3.1 Annorlunda ur ett negativt perspektiv......................................................... 27
6.1.3.2 Annorlunda ur ett positivt perspektiv.......................................................... 29

6.2 DIAGNOSENS BETYDELSE FÖR SJÄLVBILDEN.............................................................. 29
6.2.1 ÖKAD FÖRSTÅELSE................................................................................... 30
6.2.2 KLUVENHET................................................................................................. 31
6.2.3 BEMÖTANDET............................................................................................. 31

6.3 AKADEMISK UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD................................................... 32

7. AVSLUTNING............................................................................................................... 35
7.1 SAMMANFATTNING............................................................................................................... 35
7.2 SLUTDISKUSSION.................................................................................................................. 36

      4



7.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER............................................................................................ 38
7.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING................................................................................. 39

8. LITTERATURFÖRTECKNING.................................................................................. 40

      5



1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING

Aspergers syndrom är en psyko-social funktionsnedsättning som tillhör autismspektrumtillstånd (AST) 

där den främsta svårigheten, i denna annars rätt osynliga funktionsnedsättning, är kopplad till den 

vardagliga interaktionen med andra människor ( Klasén McGrath 2009). Enligt Tony Attwood (2007) så 

innebär syndromet att personen i fråga har problem med att förstå och tolka andras perspektiv och att 

sätta sig in i deras tankevärld. Detta medför att personen med Aspergers syndrom inte vet hur hen ska 

agera i flera typer av vanliga sociala sammanhang vilket ofta lätt kan leda till att det uppstår  

missförstånd och konflikter (Attwood 2007:17-18). En person med Aspergers syndrom har i regel 

betydligt svårare att skapa en verklig känsla av sammanhang, något som ofta kan leda till ilska,  

frustration och djup ångest. Vad som dessutom förvärrar situationen för personer med Aspergers är 

omgivningens allmänna fördomar och negativa associationer till diagnosen; detta förstärker ytterligare  

stigmatiseringen av denna redan utsatta grupp individer i samhället. Det är därför viktigt att försöka nå 

en fördjupad förståelse och medvetenhet om de svårigheter i vardagen de människor som lever med 

Aspergers syndrom kan uppleva för att på så sätt kunna bryta ett framtida utanförskap. Att arbeta 

förbyggande och uppmärksamma de svårigheter som exempelvis kan uppkomma i skolmiljön för att 

personer med Aspergers syndrom också ska få möjligheten till ett framtida arbete och egen självständig 

försörjning.

Då det förekommer stora svårigheter för personer med Aspergers syndrom att slutföra en akademisk 

utbildning och ta sig in på arbetsmarknaden (Attwood 2007:) så har det på senare år startats upp olika 

projekt, dels för att hjälpa dessa personer att genomföra sina studier och att få möjlighet till arbete men 

också olika projekt och nätforum där personer med Aspergers syndrom, anhöriga och professionella kan 

mötas och dela sina berättelser och erfarenheter och träna på olika sociala interaktioner. Exempel på  

dessa projekt är bland annat ”Vägar till jobb” utförd 2012-2015 som finansierades av Arvsfonden och 

drevs med flertalet organisationer och myndigheter. Projektets fokus ligger på att förbättra attityden hos  

arbetsgivare, företagare och andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med arbetssökande som har 

diagnosen Aspergers syndrom (Riksförbundet Attention u.å). Utöver detta projekt finns det bland annat 

projekt som vänder sig till ungdomar där syftet är att utveckla metoder som kan inbringa en mer 

stimulerande fritid och möjlighet till sociala kontakter där ungdomarna tillsammans fick skapa en  

gemenskap och arbeta med och utveckla en bättre förståelse för att lära sig sociala koder vilket bidrog 

till en ökad möjlighet att skaffa och behålla vänner. Även Autism och Aspergerförbundet har olika 

projekt där ett av dessa riktar in sig till att ge stöd åt studenter med Aspergers syndrom på högskolor och 
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universitet. För att öka möjligheter till en ökad förståelse för sig själv och för andra så finns det idag 

även flera sociala medier på internet som riktat in sig på autismspektrumtillstånd där personer med 

samma eller olika diagnoser kan mötas, exempel Aspergerforum.se. Ett annat exempel på dessa är 

Wrong Planet som är utformad för individer, föräldrar och professionella där man kan ta del av bland 

annat ett diskussionsforum och  nyheter och artiklar gällande olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar så som exempelvis Aspergers syndrom. 

Kunskapen om Aspergers syndrom har ökat betydligt de senaste åren och flertalet organisationer och 

myndigheter arbetar för bättre stöd och förutsättningar för personer med diagnosen. I dagens samhälle 

har det dessutom blivit allt mer accepterat att vara annorlunda eller lite avvikande, såsom t.ex. att vara  

nörd eller enstöring. Men även om kunskapen har ökat och det t.o.m. förekommer  personer med 

Aspergers syndrom representerade i film och tv-serier idag (i till exempel den svensk-danska tv-serien 

Bron (2011-) och filmen I rymden finns inga känslor (2010)) så är det likväl fortfarande så att en ganska 

stor andel människor med Aspergers syndrom faktiskt har stora svårigheter att klara av vardagen både 

med eller utan en fastställd diagnos. Dessa människor lever i gränslandet av vad som definieras som 

normalt och vad som definieras som avvikande. 
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1.2 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att genom studier av självbiografier förstå hur en person med diagnosen 

Aspergers syndrom upplever sig själv och sin sociala miljö.

1.3 Frågeställningar

1. Hur beskriver personer med Aspegers syndrom sig själva?

2. Vilka positiva och negativa aspekter har diagnosen på personens självbild?

3. Vilka möjligheter och svårigheter kan personens självbild medföra inom utbildning och 

arbetsmarknad?
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2. ALLMÄN HISTORIK OCH BAKGRUND

Detta avsnitt avser att ge läsaren en förkunskap om diagnosen Aspegers syndrom genom att dels ge ett 

historiskt perspektiv dels beskriva vad det innebär att ha diagnosen.

2.1 UPPTÄCKTEN AV ETT NYTT SYNDROM

Aspergers syndrom är en diagnos som grundas på doktor Hans Aspergers studie 1944 där han studerade 

avvikande beteende bland barn och ungdomar. Han fann gemensamma drag hos dessa barn så som 

naivitet, opassande sociala närmanden, mycket begränsade specialintressen där det förekom en 

egocentrisk upptagenhet av ämnet, god grammatik och ordförråd men svårigheter att samtala på den 

åldersnivå de befann sig. Barnen hade också svårigheter med kontroll av sina känslor och att visa empati 

och kunde uppleva obehag vid vissa ljud, material och vid berörning (Attwood 2007:15).Dock var det 

inte förrän 40 år senare som Aspergers observationer uppmärksammades på allvar då den engelska 

forskaren Lorna Wing studerade barn med drag av autism. Wing menade att det fanns olika skalor och 

nivåer av autism då barn som tidigare haft problem med talet helt plötsligt kunde föra en dialog men 

som fortfarande hade svårigheter med den sociala kontexten (Attwood 2007:16). Wing fann i sin 

forskning barn som hade liknande svårigheter inom tre specifika områden; social interaktion, ömsesidig 

kommunikation och föreställningsförmåga (wings triad). Dessa områden innefattade olika 

svårighetsgrad och olika begåvningsnivåer. Hennes slutsats var att autism och de upptäckter som Hans 

Asperger gjort i sin forskning var olika tillstånd inom samma område, ett så kallat autismspektrum. Så 

tillkom begreppet Aspergers syndrom (Klasén McGrath 2009).

2.1.1 Social interaktion och Mentaliseringsförmåga (Theory of mind) 

En av de främsta svårigheterna  som individer med Aspergers syndrom upplever är ofta direkt kopplat 

till problem rörande det sociala samspelet. Redan i tidig ålder känna att de inte riktigt lyckas hantera den  

sociala interaktionen i vardagen och därför  gärna väljer att dra sig undan istället. Detta kan medföra 

känslor av ensamhet och utanförskap. Svårigheter kan också leda till att individen känner sig 

missförstådd och föredrar att vara ensam med sitt eget intresse (Klasén McGrath 2009). Theory of mind 

är den psykologiska termen för förmågan att kunna känna igen och förstå andra människors tankar, 

värderingar, önskningar och avsikter för att finna en förklaring till deras beteende och på så sätt kunna 

förutse vad den människan kommer göra härnäst. En person med Aspergers syndrom saknar denna 

förväntade förmåga att känna igen signaler och uttryck för en annan människas tankar och känslor 

(Attwood 2007:131, 133). 
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Jag tyckte det var mycket svårt att uppfatta min mors känslor. Det gjorde inte

saken bättre att jag stängde in mig i min egen värld, försjunken i de 

obetydligaste småsaker men oförmögen att förstå de skiftande känslorna och

spänningsfälten hemma (Tammet 2008:45).

2.1.2 Språkliga svårigheter

Personer med Aspergers syndrom kan uppleva svårigheter med språket redan i tidig ålder då barnet kan 

ha en försenad talutveckling. Men det finns självklart olika nivåer av denna svårighet och en del barn 

har inga problem med att lära sig tala men dock svårigheter med att använda talet i sociala kontexter.  

Enligt Attwood (2007) finns det en tydlig skillnad mellan den språkliga förståelsen och personens 

förmåga att använda sig av språket. Trots att det finns en välfungerande språklig förmåga så har i de 

flesta fall en person med Aspergers syndrom svårt att bearbeta språket tillräckligt snabbt då hen utsätts 

för sociala interaktioner så som exempelvis barnets lek med jämnåriga. Alltså kan det innebära att barnet  

tolkar ordagrant och har svårt att förstå om personen menar något annat än vad den bokstavligt säger. En 

person med Aspergers syndrom har också ofta svårigheter att uttrycka sina känslor i ord och göra sig 

känslomässigt förstådd genom språket då personen befinner sig i en fysisk situation med en annan 

person. Detta kan leda till ångest vilket gör att personen ofta vill vara ifred och drar sig undan sociala 

situationer (Attwood 2007:19, 237). 

2.1.3 Central koherens 

Människor men Aspergers syndrom kan ofta vara mycket duktiga på att uppmärksamma detaljer men 

har stora problem med att uppfatta och förstå en helhet, den övergripande bilden eller kärnan i ett  

sammanhang. Fokuset ligger på enskilda delar istället för på helheten därför kan personer med 

Aspergers syndrom sakna känslan av sammanhang som då medför svårigheter att slutföra vissa 

uppgifter eller att lösa vissa problem. Människor som inte har Aspergers syndrom har lättare för att 

bearbeta information och stimulanta händelser utifrån ett begripligt sammanhang. Detta är mycket svårt  

för en person med Aspergers Syndrom då de har problem med att avgöra vad som är relevant  och vad 

som kan vara överflödig information och kan då inte se det övergripande mönstret eller meningen vilket 

medför att de inte får någon känsla för sammanhang (Attwood 2007:280-281).

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

 evig och den följde mig överallt. Även när jag förstod mycket återstod alltid 

något- själva hur allt hängde ihop. (Gerland. 1996:23)
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3. TIDIGARE FORSKNING

I det avsnitt som följer lyfts tidigare forskning fram som belyser personer med Aspergers syndrom. Att 

försöka förstå hur en person med Aspergers syndrom förstår sig själv, vilken betydelse diagnosen har för 

personens självbild och hur denna självbild kan påverka möjligheter till studier och arbete. 

3.1 ”Aspergern, det är jag”

En studie utförd av Gunvor Larsson Abbad (2007) som är forskare och som själv har Aspergers syndrom 

som i sin studie har studerat hur deltagarna upplever sig själva utifrån vad som anses vara normalt, ett så 

kallat normalitetsperspektiv och vilka svårigheter deltagarna kan uppleva i vardagen.

Då Larsson (2007) i sin studie har valt att titta på hur personer med Aspergers syndrom kan uppleva sig 

själva utifrån ett normalitetsperspektiv så visar hennes studie hur dessa personer även skapar sin 

självbild och identitet utifrån detta perspektiv. Hennes studie visar att flertalet personer med Aspergers  

syndrom upplever sig själva som udda, utanför eller avvikande, framförallt innan de fått en fastställd 

diagnos. Studien visar att flera av deltagarna har olika erfarenheter av skolan beroende hur gamla de är 

så det antingen gått i den ordinarie skolan om de var lite äldre eller i en specialklass för elever med 

Aspergers Syndrom om de var lite yngre. Resultatet av studien visar i detta fall att de som gått i  

specialklass överlag har bättre upplevelser från sin skoltid än de som gått i den ordinarie skolan. I den 

ordinarie skolan är det flera som upplevt utsatthet i form av mobbning både från lärare och elever och att  

de upplevt stora problem med de sociala relationerna till sina skolkamrater vilket har förstärkt känslan 

av utanförskap ytterligare. (Larsson 2007:116-118). En viktigt aspekt av egenmakt kan vara förmågan 

att kunna arbeta för sin egna försörjning, något som tyvärr flertalet av deltagarna i studien hade stora 

svårigheter med. De flesta av dem försörjer sig via projekt, tillfälliga arbeten eller via bidrag (ibid 150-

151).

Då Larsson (2007) behandlar begreppet normalitet i sin studie så har deltagarna ofta en upplevelse av att 

de befinner sig i ett utanförskap, i marginalen och att de känner sig exkluderade från ett vardagligt 

samhällsliv. Flera av deltagarna visar på ett starkt behov av att uppfattas som normal, framförallt innan 

de fått sin diagnos. Vanligt förekommande i deltagarnas upplevelser är att det är andra människors 

normer som har den största påverkan på deras egna beteende, vilket till stor del även påverkade synen på 

sig själva som annorlunda och avvikande (Larsson 2007:143, 146-147). Vid flertalet tillfällen gör 

deltagarna en jämförelse mellan det som anses som det ”normala” och sig själva. Definitionen av normal  
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skiftar vilket tydligt visas genom att normalitetsbegreppet påverkas både av individens egna normer och 

av samhällets normer. Uppfattningen om sig själv som normal eller avvikande eller som ”normal men 

annorlunda”beror delvis på deltagarnas egna personlighet men också på de livserfarenheter deltagarna 

samlat på sig. Viktiga faktorer som spelar roll för hur personen kan uppleva sig själv är hur och när man 

fått stöd, om det skett en tidig eller sen diagnosticering, föräldrarnas roll och perspektiv på Aspergers 

syndrom och om omgivningen har bemött dem som människor (ibid 156-157, 159).

3.2 ”Becoming a member of the work force: Perceptions of adults with Aspergers Syndrome”

En studie utförd av Beate Krieger et al (2010) på Zurich Universitet där syftet med studien var att se 

vilka faktorer som kan leda till ett möjliggörande för ett välfungerande deltagande på arbetsmarknaden 

för personer som har Aspergers syndrom. Studien utfördes med två stycken djupintervjuer med varje 

deltagare. Resultatet med studien visar att det är av största vikt att personer med Aspergers syndrom har 

en bra och stöttande uppväxt där både omgivning och skola arbetar för att öka personens förståelse för 

det sociala samspelet och för social interaktion. Att personen med Aspergers syndrom från tidig 

barndom bygger upp en känsla av hanterbarhet och trygghet i sociala kontexter. Förutom att få personen 

med Aspergers syndrom att försöka öka sin förståelse för hur andra fungerar i sociala sammanhang så är 

det var väldigt stor betydelse att personen i fråga framförallt ökar sin förståelse för sina egna behov för 

att kunna lyckas med ett deltagande på arbetsmarknaden. Dock visar resultatet att det förekommer 

socialt stigma även om personen kommer in på arbetsmarknaden (Krieger et al 2010:146)

3.3 ”Increasing socialization in adults with Asperger´s Syndrome”

Koegal et al (2013) har i USA utfört en studie som visar att det finns en stark vilja att deltaga i sociala 

aktiviteter hos personer med autismspektrumtillstånd men att svårigheter med det sociala samspelet gör  

att många upplever känslor av ensamhet och utanförskap. Vid studiens tillfälle finns det få resurser som 

stöttar vuxna studenter som bland annat har Aspergers syndrom att söka vänskap och delaktighet i 

studentlivet. Själva studien bygger på att utvärdera en design med en strukturerad planering för 

högskolestudenter som lever med autism-spektrumet under en 33 veckor lång period. Under studien 

utförs möten med deltagarna varje vecka och en steg för steg planering som relaterar till studenternas 

intressen samt den feedback som studenterna ger efter att ha deltagit i sociala aktiviteter. Studien bygger  

på tre vuxna deltagare som alla diagostiserats med Aspergers syndrom och som var heltidsstuderande på 

en 4 årig universitetsutbildning. I början av studien så var deltagarna tillsagda att de skulle fortsätta sitt  

vardagsliv som innan och endast dokumentera de sociala aktiviteter de deltog i. Under denna period så 
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hade de möten med deltagarna för att utreda vilka specifika intressen var och en av deltagarna hade.  

Därefter skapades en lista för varje vecka med minst tre sociala aktiviteter utformade efter varje  

deltagare. Dessa aktiviteter presenterades därefter en vecka innan själva aktiviteten ägde rum och 

deltagaren skulle välja minst en av aktiviteterna att delta i. Vid dessa möten fick deltagarna även träna  

inför aktiviteten och efter aktiviteten ägt rum så diskuterade de hur det gått under aktiviteten de utfört.  

Så småningom så minskade de på den strukturerade sociala planeringen så att deltagaren själv skulle 

söka sig till sociala aktiviteter (Koegel et al. 2013:900-903. Resultatet visar att deltagarna beskriver att  

de känner sig mer delaktiga och nöjda med sin högskoletid och att de deltagit i fler sociala aktiviteter  

som slutligen lett till att vissa av dem även deltagit i icke-planerade eller strukturerade interaktioner  

utanför studien. Detta har även lett till att betygen ökat för flertalet studenter och en högre andel som fått  

anställning (Koegel et al. 2013:899, 908).
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4. TEORETISK REFERENSRAM

 Det socialkonstruktivistiska perspektivet tydliggör hur individens identitet konstrueras och 

omkonstrueras livet igenom medan det socialpsykologiska perspektivet betonar hur individens 

upplevelser av sig själv formas genom symboliska interaktioner och olika sociala processer och 

sammanhang.

4.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM OCH SOCIALPSYKOLOGI

Genom att använda mig av socialkonstruktivism i denna studie vill jag framförallt försöka förstå hur 

författarnas upplevelser har de konstruerats som annorlunda av sin omgivning i förhållande till vad som 

i samhället har konstruerats som normalt. Hur författarna intar positioner som annorlunda för att andra i  

deras närhet beskriver dem som det och placerar dem i ett fack som tillhör ”dom andra” i förhållande till  

”vi” eller i gränslandet däremellan vilket gör att de ständigt ifrågasätter sin position som ”normal” eller  

”annorlunda” då de känner att de inte riktigt hör hemma någonstans. Genom att använda mig av 

socialpsykologin vill jag främst få fram författarnas egna upplevelser av att sig själva innan de fick 

diagnosen men också med diagnosen Aspergers syndrom och hur de hanterar de olika situationerna som 

de befinner sig i när det uppkommer svårigheter. Hur de upplever  förhållandet mellan att vara en person 

med Aspergers syndrom och att klara av att hantera sociala interaktioner och den språkliga 

kommunikationen.

 

Enligt Sohlberg & Sohlberg (2013) så innebär socialkonstruktivism framförallt om studiet av vad det är 

som konstrueras, vem som konstruerar och hur processen går till . De menar att det är viktigt att vara 

medveten om att vi som individer inte själva kan konstruera något när vi talar om sociala konstruktioner  

utan själva konstruktionen kräver att det är flertalet individer i ett samhälle som konstruerar ett visst  

begrepp eller en norm. Själva konstruktionen uppstår inte från ett tomrum utan förhåller alltid sig till  

processer i det förflutna, alltså är alla konstruktioner i den meningen egentligen rekonstruktioner.  

Genom människors och sociala gruppers konstruerande av sin verklighet sker bland annat en 

kategorisering av människor i avseende att referera till vad som är normalt och vad som anses vara 

avvikande. Vad gäller just det socialkonstruktivistiska perspektivet så ligger det stort fokus på hur 

människor i interaktion konstruerar meningar, positioner och regler (Sohlberg & Sohlberg 2013:268, 

270, 274).
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Ordet socialpsykologi är precis som det låter, både en del av sociologin och psykologin. Precis som alla 

andra så lever en person med Aspergers syndrom i en värld fylld av sociala interaktioner. Philip 

Lalander et al (2010) menar att alla de sociala handlingar och situationer måste ses utifrån en helhet om 

vi människor ska ha möjlighet att förstå dem. För att vardagslivet ska fungera så behöver människan ha 

en förmåga att analysera de vardagliga mönster och koder som gör det sociala livet tillsammans möjligt  

och förutsägbart (Lalander et al 2010:10). Genom socialpsykologin får vi möjlighet att reflektera och 

analysera det sociala samspelet som ofta utspelar sig i skolan, hemmet och på arbetsplatsen (Ibid s.11) 

4.1.1 Normalitet

Tina Mattson (2010)  menar att det är normalt för oss människor att kategorisera för att förstå och ordna 

världen och att denna kategorisering ofta delas in i diktomier, det vill säga motsatspar så som exempelvis 

vi-dom och normalt-avvikande (Mattson 2010:43). Detta innebär att vi genom att spegla oss i varandras 

motsatser och olikheter utgör en grund för hur vi uppfattar världen. Att hamna mellan två motsatspar 

innebär att du hamnar i en så kallad gråzon, ett mellanting som kan rubba strukturen och grunderna då 

tanken är att motsatspar upprätthålls genom att det skapas tabu kring gränslandet mellan dem (ibid s. 43)

Vissa saker jag förväntades kunna fungerade inte alls, och några var 

tvärtom ena dagen men inte den andra. Men så kunde det inte vara, det 

verkade ju helt oförklarligt. Om något var oförklarligt så var det tjafs,  jag

hittade på eller så ville jag göra mig intressant. Jag var lat och trotsig. Så 

måste det vara. Det var mina föräldrar säkra på för de satt inne med måttet

på människan, den universella form som de visse att alla människor måste

vara gjutna i (Gerland1996, s. 18).

4.1.2 Utanförskap 

Att vissa grupper i samhället anses vara outsiders, en utanförgrupp, möjliggörs enligt Norbert Elias 

(2010) genom att en maktrelation mellan olika grupper där den etablerade gruppen, vi-gruppen, hävdar 

en annan grupps underlägsenhet och tillskriver dem på så sätt ett utanförskap, dom-gruppen. Det är 

själva medlemskapet i en grupp eller kategori som nedvärderas som i sin tur leder till att medlemmarna i  

gruppen betraktas som en underlägsen grupp i förhållande till den andra gruppen (Elias 2010:11).

Alltså menar Elias (2010) att själva kategoriseringen av ”vi och dom” i sig skapar olika människor där 

dessa kollektiva sociala processer lätt kan omvandlas till individuell skam då du inte tillhör ”vi-
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gruppen”. Denna skam kommer inte från det individuella beteendet hos en person utan snarare från 

själva kollektiva dynamiker mellan grupperna där dessa dynamiker bestämmer vad som ska vara 

normalt och inte. Om individen upplever en känsla av att göra fel kan leda till skam vilket då medför att  

individen istället försöker passa in i normen och bli en del av olika sociala miljöer. Dock påminner  

skamkänslan hela tiden individen om dess otillräcklighet. Om individen upprepade gånger misslyckas 

med att passa in och nå upp till de förväntningar som den andra gruppen har så finns det risk att 

skammen återigen uppstår. Alltså finner de sig själva bristfälliga med ett mindre värde utifrån 

förtryckarnas normer. På detta sätt följer grupperna de sociala konstruktioner som vi själva skapat (Elias 

2010:28, 31-32, 34, 36-37).

4.1.3 Språkets betydelse

Enligt socialpsykologen George Herbert Mead (1976) så har imitationen och språket med gester en stor 

betydelse för hur vi utvecklar förståelsen utav vårt jag, vår självbild och medvetenhet. Han menar att  

själva medvetandet uppkommer genom kommunikation så som exempelvis en konversation där vi 

använder oss av gester i ett socialt sammanhang. Det är själva språket, den vokala gesten, som betår av 

symboler som vi människor tolkar i samband med våra egna erfarenheter. För att en kommunikation ska 

kunna fungera så måste språkets symboler betyda detsamma för alla delaktiga i kommunikationen. 

Språket är alltså ett stimuli som vi utsätts för som kräver en form av respons i kommunikationen och om 

människor reagerar olika på ett stimuli så innebär det att de inte uppfattar detta stimuli, språkets  

symboler, på samma sätt (Mead 1976:56-57, 59). För en person med Aspergers syndrom så innebär det 

svårigheter med att förstå språkets olika symboler och de uppfattar inte detta stimuli på samma sätt  

vilket gör att de har svårigheter med kommunikation med andra människor.

4.1.4 Symbolisk interaktion 

För att kunna uppfatta sig själv i förhållande till sin sociala miljö använder vi människor oss av 

symbolisk interaktion där den utgörande kärnan i begreppet benämns som rollövertagande, vilket 

innebär att människor i mötet med andra utvecklar en förmåga att se sig själv genom den andres blick.  

Detta innebär att människan i mötet med en annan person delvis agerar utifrån vad man tror att den 

andre förväntar sig. Detta rollövertagande har också stor betydelse för vårt känsloliv då vi kan känna 

stolthet när vi tolkar att vi blir sedda av den andre. Dock kan det också innebära att vi känner känslor 

som skam och förlägenhet då vi inte blir sedda eller upplever att vi blir sedda på ett ofördelaktigt sätt.  

Dessa känslor kan leda till att vi känner att vi inte är en del av de sociala gemenskapen (Lalander et al  
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2010:27). Mead (1976) menar att den medvetenhet som väcks hos oss genom kommunikationen då vi 

kan imitera språkets gester och förstå dess symboliska värde så kan vi också lära oss om oss själva 

genom att imitera andra människors respons på ett stimuli, ett beteende. Enligt Mead så uppfattar vi oss 

själva genom hur andra ser oss. Jag skapar min självbild genom den bild  som andra människor ser mig. 

På samma sätt framkallar vi samma respons hos den andra personen som vi framkallar hos oss själva så 

att vi omedvetet  ser oss själva genom dessa attityder. Detta innebär att vi kan sätta oss in i andra 

människor situation och handla så som de handlar (Mead 1976:67-68). 

Det är detta som utvecklar förmågan att fungera i sociala sammanhang och interaktioner då vi har en 

förmåga att läsa av varandra och se varandra genom den andres blick. Attwood (2007) beskriver den 

bristande menatliseringsförmågan som personer med Aspegers syndrom har (Attwood 2007:131) vilket 

också innebär att de har en begränsad förmåga till ett rollövertagande även om de vid vuxen ålder kan ha 

tränat upp sin förmåga så är den ändå ofta bristande (ibid 144, 151) 

4.1.5 Socialiseringsprocess och den stigmatiserades roll 

Redan från att ett barn föds så börjar processen med socialisation då barnet möter andra i sin omgivning, 

de signifikanta andra som är de mest närstående så som föräldrar släkt och vänner. Genom dessa möten 

får barnet lära sig att förstå sig själv och sin omvärld. Utifrån denna förståelse agerar sedan barnet enligt 

vad som anses passande utifrån de kulturella normerna som styr i samhället. Socialisationsprocessen 

medför att barnet lär sig  tolka och förstå olika situationer på det sätt de ”bör” tolkas och utvecklar på 

detta sätt en kompetens för att fungera i olika miljöer. Denna process fortgår och barnets medvetande 

och utveckling vidgas genom kontinuerliga möten och interaktioner där människor kommunicerar med 

varandra med hjälp av inlärda koder och mönster och barnet utvecklar en förmåga att föreställa sig hur 

samhället fungerar vilket också vägleder och formar individens framtida beteende (Lalander et al  

2010:29-30).

Som människa definierar jag allting som normalt så länge det fungerar enligt det mönster och de normer 

som jag införlivat genom socialiseringsprocessen men så snart något inte passar in inom den ramen av 

vad vi definierar som  normalt så söker vi förklaring genom att kategorisera det som avvikande vilket då 

också påverkar hur den andra personen ser sig själv genom mig. Om jag uppfattar en annan person som 

avvikande så kommer den personen se sig själv som avvikande genom mig. Sociologen Erving Goffman 

(2010) menar att denna individ då utsätts för stigma eller stämpling då den ser sig själv som avvikande 
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genom andras ögon. En avvikelse som inte är direkt synlig kan enligt Goffman benämnas som ett dolt 

stigma då själva stigmat endast blir synligt i sociala sammanhang. Personen som utsätts för denna typ av 

stigma har ofta en stark önskan om att bli accepterad och strävar i mesta möjliga mån om  att passa in i  

den sociala gemenskapen. Att misslyckas med att passa in leder ofta till att personen upplever ett  

misslyckande som påverkar personens psykiska välmående (Goffman 2010:132).

4.1.6 KASAM – Känsla Av SAMmanhang

Personer med Aspbergers syndrom har ofta en bristande förmåga bär det kommer till känsla av 

sammanhang vilket kan leda till stora svårigheter i deras vardag (Attwood 2007:280-281).

De tre huvudkomponenterna i KASAM är  meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kärnan i 

KASAM utgörs av begriplighet och syftar till i vilken utsträckning en individ kan uppleva inre och yttre 

stimuli som begripliga genom att hantera information som ordnad, strukturerad och tydlig snarare än 

oväntad, oförklarlig och kaotisk. Vid en hög känsla av begriplighet, en stark KASAM, så kan en individ 

förvänta sig att de stimuli denne utsätts för i livet är förutsägbara och skulle vissa stimuli komma som en 

överraskning så kan denna individ ändå åtminstone förklara eller ordna dessa (Antonovsky 2005:42-46). 

Hanterbarhet förklaras till vilken grad en individ upplever sig ha resurser till sitt förfogande, och hur 

dessa resurser sedan kan användas för att hantera och möta de krav som kommer genom de stimuli som 

individen ställs inför. Meningsfulhet innebär i den utsträckning som en människa känner att livet har en 

känslomässig innebörd samt att åtminstone en del av de krav och påfrestningar som vi utsätts för i livet 

kan ses som utmaningar värda att investera energi och engagemang i (ibid 42-46)

Från den tidiga barndomen och under hela ungdoms- och tonårsåldern genomgår vi mönster av 

livserfarenheter av olika slag. Dessa påverkas av exempelvis den sociala miljö vi befinner oss i, det 

bemötande vi får från vår omgivning och de krav som ställs eller inte ställs på oss. Genom att använda 

oss av de centrala komponenterna i KASAM, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet så kommer 

vi i olika grad uppleva en känsla av sammanhang när vi försöker förstå världen. Grunden till dessa 

komponenter finner vi i vår uppväxt. Om vi upplever en delaktighet i bemötandet under uppväxten, 

alltså att vi får erfarenheter av medbestämmande i socialt värdesatta verksamheter så utformar detta en  

meningsfullhet av våra livserfarenheter. Om vi upplever förutsägbarhet genom ordning och struktur av 

inre och yttre stimuli så kommer vi utforma en begriplighet av våra livserfarenheter. Om vi upplever 

erfarenheter med belastningsbalans, alltså varken överbelastade eller underbelastade, varken för höga 
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krav eller för låga krav på oss under uppväxten så kommer vi utforma en hanterbarhet av våra 

livserfarenheter (Antonovsky 2005:130, 132, 135).

      19



5. METOD 

För att svara på syftet med studien har jag valt en kvalitativ ansats. Då Anna Meeuwisse et al (2008) 

menar att den kvalitativa ansatsen bland annat söker förståelse, tolkning, innebörd och 

begreppsutveckling så anser jag att denna ansats är den som bäst lämpar sig för ändamålet (Meuwisse et 

al 2008:38)

5.1 HERMENEUTIK

Enligt Andreas Fejes (2015) så innebär hermeneutiken tolkningslära och handlar om att tolka, förstå och 

förmedla exempelvis upplevelser av olika fenomen. När syftet med studien är att tolka informanternas 

egna upplevelser av ett fenomen samt att informanterna har getts stort utrymme att själva välja vad de  

vill tala eller skriva om är hermeneutiken särskilt lämplig (Fejes 2015:71). Som forskare är det viktigt  

att både delarna och helheten kan ses i samma bild för att kunna förstå hur sammanhang och 

förhållanden hänger ihop. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln och innebär att jag i min studie 

måste se olika delar för att kunna förstå en persons upplevelse (ibid 77). Det finns en existentiell 

filosofisk inriktning på min utförda studie då jag som forskare ska försöka förstå en annan människas 

drömmar, projekt, intentioner eller existens genom empati och inlevelse som redskap (ibid 72).

Jag vill genom min utförda studie försöka finna en förståelse utav hur författarna i min valda empiri 

upplever och hanterar ensamhet och utanförskap. Både den ensamhet de kanske själva söker som en del 

av diagnosen Aspergers syndrom men också den ensamhet de kan komma att upplev genom ett 

utanförskap då de lever i ett gränsland mellan att vara ”normal” och att vara ”annorlunda”. Jag vill också  

genom texten söka en förståelse för svårigheter med språklig kommunikation, hur språket och 

kommunikationen kan komma att påverka olika situationer och hur hanterar författarna dessa. Vad 

känner och tänker författarna när de upplever att de är annorlunda och hur förhåller de sig till detta 

annorlundaskap i sociala interaktioner. Hur kan jag genom texten komma att förstå hur föräldrar och 

omgivning påverka författarnas självbild ur både ett negativt och positivt perspektiv.

Utifrån tolkningen av författarnas upplevda självbild vill jag också tolka och försöka förstå vad 

diagnosen Aspergers syndrom har för betydelse för personens självbild, vilka negativa och/eller positiva 

apsekter kan den medföra. Utöver detta vill jag också söka en förståelse för det vuxna vardagslivet som 

ofta innefattar akademisk utbildning och arbete för att kunna försörja sig själv och hur dessa områden 

upplevs och påverkar en person med Aspergers syndrom.

      20



5.1.1 Förförståelse

En viktig del av att tolka och förstå texter är att vara medveten om sin egna förförståelse, det vill säga de  

upplevelser som jag själv har av det som jag ska studera. Om jag i min studie valt att tolka och uttyda 

existentiella tanker eller känslor om utanförskap är det viktigt att vara medveten om mina egna 

erfarenheter, fördomar och tolkningar av detta begrepp (Fejes 2015:73). Alltså är det viktigt att vara 

medveten om att jag precis som alla andra påverkas av min tid, mitt samhälle och mina egna 

erfarenheter. 

I mitt fall har jag arbetat flera år inom barnomsorg där jag varit vikarie för barnskötare på flertalet  

förskolor runt om i Stockholm. I detta yrke har jag arbetat med barn som har olika diagnoser men 

framförallt har diagnoserna varit Aspergers och Adhd. Jag har tyvärr inga bra erfarenheter av hur 

personal eller förskola arbetat för att barn med framförallt Aspergers ska få en så bra upplevelse av sin 

förskoletid som möjligt då det inte funnits några försök till att arbeta med sociala relationer och möten  

eller ens resurspersonal för att tillgodose barnets behov. Utifrån denna förförståelse vill jag fördjupa min 

kunskap om hur personer med Aspergers upplever sig själva och en dag kunna använda mig av denna 

kunskap för att arbeta aktivt för förbättring för dessa personer. 

5.2 URVAL - MATERALINSAMLING 

Då jag gjort en litteraturstudie så har litteratur – och informationssökandet varit en stor del av min 

forskningsprocess. Mitt syfte med studien var att försöka förstå hur en person med Aspergers syndrom 

upplever sig själv och Jag har därför valt att välja litteratur i form av tre självbiografier skrivna av 

personer som själva har diagnosen Aspergers syndrom. Utifrån dessa tre självbiografier har jag funnit 

områden som berört syftet med min studie och har på så sätt delat in dessa områden i tre huvudrubriker 

med tillhörande underrubriker. Första huvudrubriken:Personens upplevelse av sig själv, med 

underrubriker: att känna sig missförstådd, ensamhet, språklig kommunikation, att uppleva sig som 

misslyckad och annorlunda ur ett negativt och positivt perspektiv. Andra huvudrubrik jag valt är: 

Diagnosens betydelse för självbilden, med underrubriker: öppenhet , kluvenhet och bemötandet. 

Tredje huvudrubrik är: Akademisk utbildning och arbetsmarknad.
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5.3 VALD EMPERI

”En riktig människa” av Gunilla Gerland som är född i Stockholm 1963. Diagnosen Aspergers 

syndrom fanns inte på 60-talet då den tillkom först 20 år senare. Detta medförde stora konsekvenser för 

Gunilla  och hennes familj då det fans en stor okunskap inom området. Det var först i vuxen ålder som 

hon fick diagnosen Aspergers syndrom och hon beskriver detta som en vändpunkt i hennes liv då hon 

för första gången också började acceptera sig själv. Även om hon haft en jobbig och destruktiv uppväxt, 

skolgång och genomgått stora svårigheter i det vuxna livet så har hon ändå klarat sig väldigt bra då hon 

idag både arbetar som författare och föreläsare inom området.

”På ett annorlunda sätt” av Paula Tilli. Paula föddes i Finland 1979 men fick diagnosen Aspergers 

syndrom först år 2003. Hennes självbiografi bygger på hennes barndom och uppväxt i Finland och 

hennes vuxna liv i Sverige. Under hennes skolår blev hon utsatt för mobbing som satt sina spår och sen i 

vuxenlivet så genomgick hon svårigheter med genomförandet av studier, arbete och möjligheten att  

klara av hushållsarbete. Paula föreläser även hon om Aspergers syndrom. 

”Född en blå dag” skriven av Daniel Tammet. Daniel är född i England år 1979  och fick sin diagnos 

Aspergers syndrom först när han var 25 år gammal. Hans uppväxt beskrivs med värme då han kommer 

från en stor familj med flera syskon, dock hade han stora svårigheter i skolan och med övergången till 

det vuxna livet och allt vad det innebar. Daniel besitter en matematisk förmåga och som tack vare den 

gett honom mycket uppmärksamhet i vuxenlivet. 

5.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Då studien utgått från självbiografier så har de texter som jag använt redan publicerats med författaren 

godkännanden av innehållet och är offentligt material. Författarna har skrivit sina självbiografiska 

böcker för att ge en bild av och öka förståelsen av författarens liv och upplevda vardag med Aspegers 

syndrom. Då jag gör en tolkning av materialet med syftet att försöka förstå hur en person med Aspegers 

syndrom kan uppleva sig själv så innebär det inte att min tolkning är en sanning i sig utan att det enbart  

är just min tolkning av en annan persons berättelse. För mig som tolkar är det etiska övervägandet i detta 

fall att respektera författarna och inneha en ödmjuk förhållning till materialet så sanningsenligt som jag  

förmår.
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6. RESULTAT/ANALYS

I avsnittet som följer redovisas resultatet från de självbiografier som jag läst med utgångspunkt i  syftet 

och de frågeställningar som ligger till grund för min studie. Jag har delat in avsnittet i tre huvudrubriker:  

Personens upplevelse av sig själv, Diagnosens betydelse för självbilden och Utbildning och 

Arbetsmarknad. 

6.1 PERSONENS UPPLEVELSE AV SIG SJÄLV

Jag finner gemensamt författarna i min studie att de redan sedan barndomen känner sig misslyckade, 

missförstådda och annorlunda gentemot sin omgivning. Denna självbild har tagit form genom de sociala 

interaktioner och vad personen upplever i förhållande med vad som definieras som det ”normala” utifrån 

sin omgivning.

6.1.1 ATT KÄNNA SIG MISSFÖRSTÅDD  

Författarna har redan från barndomen en upplevelse av att vara missförstådd och ser sig själva som 

annorlunda, både utifrån sitt eget perspektiv och utifrån omgivningens perspektiv på hur man ”bör” 

agera eller ”inte bör” agera i olika situationer. Då diagnosen Aspergers syndrom kom först på 80-talet så 

fanns det inte mycket kunskap om denna funktionsnedsättning under författarnas uppväxt och det är 

först när de blivit vuxna som de fått diagnosen Aspergers syndrom. Detta har påverkat hur de blivit 

bemötta från sin omgivning och i många fall där de känner sig missförstådda så infinner sig även 

känslan av att vara misslyckad.  

6.1.1.1 Ensamhet

Då Gerland och Tammet upplever situationer som är svåra för dem att hantera eller förstå så söker de 

ensamheten. De känner en trygghet i ensamheten där de kan få vara ifred med sina egna tankar och ägna 

sig åt sådant som de tycker är intressant eller som de känner att de förstår. De sitter gärna själva på sitt  

rum oförmögna att uppfatta vad som pågår runt omkring dem då de försvinner in i sig själva. De söker 

trygghet på speciella platser, gärna trånga utrymmen så de kan vara helt inneslutna i ensamheten.

Min tröst, mitt trygga ställe i världen, var en brun fåtölj som stod i ett hörn. Jag

fick precis plats bakom den. Med ansiktet tätt emot fåtöljens rygg stirrade jag in 

i tyget så att jag såg varje liten beståndsdel i det. Jag gick in i det bruna tyget, in 

i trådarna, in i de pyttesmå hålen mellan trådarna och där kunde risporna i  min 
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själ läka litegrann (Gerland1996:18).

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

lyckligast och mest tillfreds. Jag tillbringade så mycket av dagen där att mina

föräldrar började komma upp och sitta hos mig för att få träffa mig lite 

(Tammet, 2013:38).

Till skillnad från Gerland så upplevde både Tilli och Tammet att föräldrar och närmaste omgivning 

förstod deras behov att vara i fred och fly in i ensamheten. Men Gerlands föräldrar saknade helt den 

förståelsen för sin dotter och snarare drev med henne och hennes ”underligheter”. 

Men pappa kände ingen respekt för mitt behov att vara ifred. Pappa kände ingen 

respekt för någons behov. Han kunde böja sig ner över fåtöljen och utan 

förvarning ta tag i mig och slita upp mig därifrån. Det tyckte han var roligt. Eller 

ännu roligare, plötsligt flytta på fåtöljen så jag attackerades av rummet, ljuset 

och alla intryck (Gerland1996:20).

För Gerland var det svårt med närhet och förmågan att förmedla känslor och även om hon inte alltid 

ville vara ensam så hade hon svårt att förklara vad det var hon kände.

Jag ville bli lämnad ifred. Men jag ville också bli älskad, jag visste bara inte hur det 

var meningen att det skulle fungera (Gerland 1996:25).

Ensamheten är en stor del av att leva med Aspegers syndrom då samtliga författare beskriver känslan av 

att söka ensamheten inom sig och runt omkring sig för att försöka få klarhet i vad de själva upplever i de 

olika sociala interaktionerna i vardagen. Ensamheten kan alltså både vara något som en person med 

Aspergers syndrom söker och något hen utsätts för. Attwood (2007) menar att en person med Aspergers 

syndrom har svårt att hantera förändringar och förväntningar och ofta skapar ett specialintresse som 

byggs på deras egna regler och rutiner som är välbekanta för dem. Då de flesta med Aspergers syndrom 

har svårt att skaffa och behålla vänner så kan de även skapa sig en fantasivärld där deras specialintresse 

utgör själva vänskapen som de saknar i det verkliga livet (Attwood 2007:216, 218).

6.1.1.2 Språklig kommunikation

Även om alla författarna i min studie upplever svårigheter med att uttrycka sig språkligt och har 

problem med att föra en kommunikation med en annan människa så är Gerland  den som tydligast 
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beskriver detta i sin självbiografi. Hon upplevde ofta i sin barndom att hennes familj inte förstod henne 

och när hon försökte förmedla vad hon ville och kände så blev det oftast fel. 

Jag fick inte  mina känslor bekräftade någonstans så jag antog att de andra hade rätt. 

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

(Gerland, 1996:30)

Gerlands familj uppfattade det ofta som att hon inte ville lyssna eller förstå vad de menade. Att hon helt  

enkelt struntade i att uppföra sig så som man borde göra. Att hon själv valde när hon ville lyssna och 

hennes föräldrar började skämta om henne och gjorde sig roliga på hennes bekostnad. Gunilla förstod 

inte varför och kände sig mycket förvirrad över deras beteende vilket försämrade kommunikationen 

mellan henne och hennes föräldrar ytterligare.

Det var något med språket. Jag kände inuti mig att jag hade grepp om språket. 

Och ändå fungerade det inte (Gerland 1996:36)

Enligt Mead (1976) har den språkliga kommunikationen har stor betydelse för hur vi utvecklar vårt 

medvetande om oss själva och vår omgivning. Att kunna kommunicera är en stor del av vårt sociala liv 

varav samtliga författare upplever stor frustration då de känner att de inte riktigt lyckas att uttrycka sig i  

språket. Attwood (2007) menar att en person med Aspergers ofta kan uttrycka sina känslor i text men när 

hen ska föra en konversation hinner hen inte bearbeta språket tillräckligt att förstå den sociala kontexten 

i samtalet (Attwood 2007:237). Att inte kunna uttrycka sig genom språket och gång på gång känna sig 

missförstådd medför ofta att personen ofta känner sig misslyckad.

6.1.2 ATT UPPLEVA SIG SJÄLV SOM MISSLYCKAD

 Eftersom barnet redan från födseln lär sig att socialiseras genom mötet med sin omgivning och på så 

sätt skapar en självbild och identitet så är själva bemötandet från familjen väldigt viktigt för att barnet  

ska lära sig hur det ska agera i sociala sammanhang (Lalander et al 2010:29-30). Det är även i 

barndomen som barnet lägger grunden för rollövertagande som enligt Mead ökar förståelsen av sig själv 

genom att se sig själv genom andra vilket är väldigt svårt för personer med Aspergers syndrom. 

Dessutom sker utvecklandet av känslan av sammanhang i olika situationer genom bemötandet från 

familj och omgivning. Om dessa erfarenheter är negativa så kan barnet sedan i vuxen ålder ha en svag 

eller bristande känsla av sammanhang (Antonovsky 2005:130, 132, 135, 160). Att utveckla och arbeta 
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med känsla av sammanhang är väldigt viktigt för personer med Aspergers syndrom då detta är en av 

funktionsnedsättningens utmärkande svårigheter (Attwood 2007:280-281) I Gunillas fall försöker hon 

ofta härma sin syster för att hon önskar få samma bekräftelse och erkännande men det blir oftast inte 

som hon önskat.

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

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

Hur jag än ansträngde mig så gick det inte, det blev alltid fel. Jag hade 

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

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

i min fyraåriga kropp och den svämmade över. Mitt utbrott var helt obegripligt 

för dem. I deras värld blev jag plötsligt, utan anledning, okontaktbar och började 

kasta saker omkring mig. I deras värld ägde mina känslor ingen giltlighet 

(Gerland1996:44). 

Att Gerland beskriver det som att hennes känslor inte ägde någon giltighet kan tolkas som om att hon 

känner att hennes familj inte erkänner henne som person och att hennes känslor inte har någon betydelse 

för övriga familjen. Denna händelse lämnar en stark känsla av misslyckande. Hela  Gerlands barndom 

genomsyras av känslan att bli missförstådd av sin familj och känslan av att vara misslyckad rotar sig 

djup i henne vilket innebär att socialiseringsprocessen inte utvecklas positivt utan hon får istället en 

mycket negativ självbild (Lalander et al 2010:27). 

I början reagerade jag inte särskilt på den denna växande syskonskara, eftersom 

jag satt och lekte för mig själv i mitt tysta sovrum medan mina bröder och systrar 

lekte och stojade och sprang omkring på bottenvåningen och i trädgården. Men 

så småningom kom deras närvaro att få en mycket gynnsam inverkan på mig 

eftersom jag blev tvungen att gradvis öva upp min sociala förmåga.Att ständigt ha 

folk omkring mig hjälpte mig att hantera oväsen och förändringar bättre 

(Tammet 2006:64).

Ur ett socialkonstruktivistisk perspektiv så konstrueras bilden av sig själv genom att upprepade gånger 

få höra hur man upplevs av andra vilket i sin tur leder till att Gerland till slut antar att det är alla andra  

som hade rätt (Mattson 2010:39). Tammet har däremot en helt annan förutsättning för att skapa sig en 

positiv självbild utifrån hans relation till familjen som i hans fall är mycket god, ödmjuk och 

uppmuntrade. Hans föräldrar söker förståelse för honom och han utvecklar sin sociala förmåga genom 

interaktion med familjen.
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6.1.3 ANNORLUNDA

Även om upplevelsen av att vara annorlunda är något som alla författarna beskriver så är det framförallt  

Gerland som utförligast beskriver att hon känner sig annorlunda i förhållande till sin familj och 

omgivning. För Tammet och Tilli först i skolåren som denna känsla utvecklas och ett utanförskap blir 

allt tydligare. Dock har ingen av dem fått sin diagnos förrän i vuxen ålder vilket innebär deras 

funktionsnedsättning fortfarande är dold och dessa känslor av att inte passa in upplevs som obegripliga 

både för individen och för omgivningen. Författarna har olika definitioner av vad som anses vara 

annorlunda och vad som är normalt vilket innebär att det får olika konsekvenser för självbilden.

6.1.3.1 Annorlunda ur ett negativt perspektiv

Tammet som kommer i från trygga familjeförhållanden har inte före skoltiden haft så många negativa 

upplevelser av att vara annorlunda men detta ändras så fort han börjar skolan. Även Tilli har haft en 

uppväxt där hon känt sig trygg till skillnad mot Gerland som haft en mycket svår barndom. Negativa 

upplevelser av att vara annorlunda är något som samtliga författare känner under sina skolår.

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

från åskådarplats betraktar de andra barnen som stojande springer omkring och 

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

eller förstå. Barnen är högljudda och rör sig kvickt, krockar och knuffas. Jag 

är hela tiden rädd att bli träffad av någon av alla de bollar som kastas eller 

sparkas genom luften, vilket är ett av skälen till att jag föredrar att stå i kanten av 

skolgården, långt borta från mina skolkamrater. Jag gör likadant precis varenda 

rast, så det har snabbt blivit föremål för återkommande skämt och alla tror att 

Daniel är knäpp och står och pratar med träden (Tammet 2006:5)

Jag var rädd för skolan, för framtiden och för mitt annorlundaskap. Varför 

kunde jag inte bara vara normal? (Tilli 2013:65).

Under skolåren blev indelningen mellan ”vi och dom” allt tydligare då barnen gärna grupperar sig där de 

barnen som anser sig ha makt över och vara bättre än andra konstruerar en slags elitism genom att 

utnämna de ”andra” som sämre vilket också medför en känsla av misslyckande och skam hos 

individerna i den ”andra” gruppen (Elias 2010:28). Alltså medför denna känsla av sig själv som 

bristfällig och med mindre värde som människa baserat på förtryckarnas normer. På detta sätt följer 

Gerland, Tilli och Tammet de sociala konstruktioner som vi själva skapat även om de någonstans inom 

sig känner att det är fel (ibid 36-37).
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Jag var helt säker på att jag avvek från andra barn på något sätt men jag 

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

(Tilli 2013:29).

Någon gång kring tredje klass började insikten om att jag var annorlunda växa. 

Upptäckten av bakom och inuti blev ett slags uppvaknande som gjorde att jag 

såg mig själv tydligare i relation till omvärlden. Varför var saker som verkade 

lätta för andra, så svåra för mig? Var jag kanske utvecklingsstörd? Men utan att 

fatta det själv? Var det så att människor inte ville tala om för mig att jag var 

utvecklingsstörd? Vad var det för fel på mig? Varför var jag ingen riktig människa? 

(Gerland 1996:116).

Det är först när författarna kommit upp ett par år i skolåldern som de börjar förstå den negativa klangen 

som kan förknippas med att vara annorlunda och detta i samband med att Tammet och Gerland blir 

utsatta för mobbning i skolan av både elever och lärare vilket leder till ökat utanförskap och isolering. I  

skolan finns en förväntan att alla barn ska ta in kunskap och att inlärning ska ske på samma villkor för 

alla men hos en person med Aspergers syndrom kan detta leda till allt för höga krav. 

Mobbning var ibland ett problem, eftersom jag var annorlunda och en enstöring 

(Tammet 2006:82).

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

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

emot. Men de hade ju satt mig i en situation som var som eter för mitt 

nervsystem och krävde av mig att jag skulle vara alert, vaken och närvarande. 

Dessutom krävde de att jag skulle vara tyst och sitta stilla, jag fick varken 

använda min röst eller min kropp som hjälpmedel för att hålla mig kvar i 

rummet. De kunde lika gärna bett mig stå på händer och skala apelsiner. Men 

jag trodde på dem när de sade att jag var lat . Alla andra kunde ju sitta stilla och 

både höra och lyssna. Då måste det äl vara som de sade, trots att jag hela tiden 

kämpade så hårt för att bli den de verkade vilja att jag skulle vara 

(Gerland 1996:123).

Känslan av att göra sig själv och andra besvikna då det är svårt att uppfylla omgivningens förväntningar 

och de krav som ställs kan leda till att individen uppfattar sig själv som fel och annorlunda ur ett  
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negativt perspektiv. Detta kan i sin tur leda till att utvecklingen av individens identitet hämmas som 

Gerland i fallet ovan som känner att hon ständigt oroar sig för att inte uppfylla andras förväntningar och 

lägger stor mängd energi på att försöka passa in istället för att utveckla sin egna identitet och självbild.

6.1.3.2 Annorlunda ur ett positivt perspektiv

Genom att läsa dessa självbiografier så tolkar jag det som att även om Tammet, Gerland och Tilli har 

skapat en självbild ur ett negativt perspektiv av att vara annorlunda kan denna självbild dock 

omkonstrueras genom deltagandet i olika sociala interaktioner. Att få diagnosen Aspegers syndrom kan 

skapa nya insikter om sig sig själv och det kan ställas nya förväntningar både från omgivningen men 

också av individen själv som ger en positiv känsla av att vara annorlunda.

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

upptäckte att det inte kunde vara normalt att vara konstant utmattad och att

jag hela tiden hade levt på gränsen för vad jag orkade med

 (Gerland 1995:236).

  

Nuförtiden fokuserar jag endast på det jag tycker om och är bra på och har 

slutat att jämföra mig själv med andra. Visst har jag svårigheter men  det har

alla människor. Jag vet att jag duger som jag är och inte behöver förändra mig

själv för andras skull. Aldrig någonsin skulle jag vilja vara någon annan. Jag 

trivs nämligen med att vara unik och annorlunda. Jag älskar helt enkelt att vara

 jag! (Tilli 2010:119).

För första gången kan personen acceptera sig själv så som den är och få möjlighet att lära sig att förstå 

sig själv utifrån sin egen definition av att vara annorlunda eller normal, inte hur andra tycker att man bör  

vara eller vad andra anser vara normalitet. För att detta ska vara möjligt är det såklart att viktigt att  

personen upplever att diagnosen är något positivt och här kan det enligt Larsson (2007) studie vara av 

stor vikt att även de närmaste i personens omgivning har en positiv syn på diagnosen.

 6.2 DIAGNOSENS BETYDELSE FÖR SJÄLVBILDEN

Att vara annorlunda upplevs som något negativt innan de fått de fått sin diagnos. Efter att de fått  

diagnosen Aspergers syndrom har inte längre innebörden av att vara annorlunda en lika negativ klang 

utan kan till och med upplevas ur ett positivt perspektiv. Att få diagnosen Aspergers syndrom innebär för 

      29



flera av författarna att de känner en slags upprättelse och för första gången en förståelse för sig själva 

som individer som inte måste passa in i bilden av vad som anses vara normalt. 

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

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

att slippa härma – jag känner mig inte alls som en falsk kopia av en människa 

längre. Jag känner mig inte längre tvungen att vara så flyktig att andra människor 

inte ska märka att jag inte är på riktigt. Och jag har inte längre så många diffusa 

problem som jag känner att jag måste dölja. Det har befriat energi och jag känner 

att jag orkar mer än förut (Gerland 1996:248).

Gunilla som under hela sin barndom fått höra att hon är lat och oduglig och som i det vuxna livet känt 

att det måste vara så att hon är otroligt lat som inte ens orkar behålla ett jobb för att hon blir så utmattad  

kan för första gången förstå varför hon blir så otroligt trött av vissa miljöer och sociala sammanhang. 

Även Tilli som ifrågasatt sin egen förmåga att kunna studera och arbeta som även banade väg för en 

djup depression där hon ifrågasatte sin livskvalité då hon inte ens hade ork att genomföra vardagliga 

sysslor får äntligen en förståelse för sig själv och varför hennes vardag måste genomföras på hennes sätt.

6.2.1 Ökad förståelse

Att kunna förstå sig själv genom att få diagnosen Aspergers syndrom öppnar också upp för att öka 

förståelsen för hur andra fungerar i sociala interaktioner och sammanhang. Att för första gången kunna 

uppleva sig själv som normal att vara annorlunda. 

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

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

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

planeten utan det existerade faktiskt människor som förstod mig och 

fungerade som jag! Nu hörde jag hemma någonstans (Tilli, 2013:110)

Som Mattson (2010) skriver så påverkas vår förståelse för vad som konstrueras som normalt och vad 

som anses avvikande utav hur människor som innehar en maktposition tolkar normalitet och detta 

maktförhållande påverkar sedan i sin tur vem som har rätten att se sig själv som en riktig människa 

(Mattson 2010:39). För första gången kan samtliga författare känna att de accepteras av övriga samhället 
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då de fått sin diagnos men de känner också att de ifrågasätter om det är personen bakom diagnosen eller 

diagnosen i sig som accepteras av samhället. 

6.2.2 Kluvenhet

Diagnosen kan bidra till att författarna känner sig kluvna till hur de ska förhålla sig till den. Förut har de 

känt sig annorlunda och utanför nu känner de en gemenskap i att tillhöra en grupp där alla definieras 

som annorlunda av övriga samhället. Dock innebär detta också att de tillhör utanför-gruppen, att de blir  

ett ”dom” i ”vi och dom” dikotomin då det är själva medlemskapet i en grupp eller kategori som 

nedvärderas som i sin tur leder till att medlemmarna i gruppen betraktas som en underlägsen grupp i 

förhållande till den andra gruppen (Elias 2010:11, 17).

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

annorlunda, tycka om att vara annorlunda, och samtidigt vill jag fortfarande 

bli en riktig människa, och kan önska att jag kunde förvandlas eller att jag fötts 

som någon annan (Gerland, 1996:249).

Som Gerland skriver i texten ovan så kan hon känna att hon vill vara accepterad så som hon är, att man 

ska se människan bakom diagnosen. Acceptansen för att vara annorlunda i samhällets ögon kommer 

genom diagnosen men ofta så syns inte människan bakom som en riktig människa med rätt  att vara 

annorlunda.

6.2.3 Bemötandet

I Tammet, Gerland och Tillis självbiografier så tolkar jag det som att det är själva bemötandet som 

påverkar hur en person med Asperger ska hantera sin diagnos och hur deras framtida studier och 

arbetsliv kommer se ut. Bemötandet och acceptansen inom den egna familjen och närmaste 

omgivningen och ett bemötande i skolan som uppmuntrar till att utvecklas och ta sig till kunskap på det  

sätt som passar personen med Aspergers syndrom bäst. Att det inte är personen som måste anpassa sig 

efter skolan utan att även skolan ska kunna anpassa sig efter personen med diagnosen för att öppna upp 

för acceptans och möjligheter. 

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

accepterad för den jag var. (Tilli, 2013:111)
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Jag tolkar det som att det viktigaste är att bli accepterad för den man är. Gerland har under hela sin 

barndom och stor del av det vuxna livet försökt bli accepterad för någon hon låtsas vara. Hon har härmat 

andra för att passa in i ”normalitetsnormen”. Tilli önskar  att hon blivit accepterad för den hon var. Även 

när hon fått sin diagnos kände hon att hon blev accepterad för den hon är enbart genom diagnosen. Som 

om att bli legitimerad genom en diagnos som om att själva diagnosen kunde säga hur man ska vara och 

inte vara.

6.3 AKADEMISK UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

”Hos den autistiska individen kan vi mycket 

tydligare än hos ett normalt barn redan från

tidig barndom ana en förutbestämdhet för ett

visst yrke. Ofta är det deras speciella talanger 

som bestämmer deras framtida yrkesinrikt-

ning”. Hans Asperger (Attwood 2007:341)

I dagens samhälle är en akademisk utbildning nästan ett måste för att få ett arbete som man vill ha och 

stor del av befolkningen tillbringar flera år av studier på olika högskolor och universitet. Enligt Attwood 

(2007) så har antalet personer med diagnosen Aspergers syndrom ökat enormt de senaste deceniet och 

många av de barn som har fått diagnosen kommer växa upp och påbörja studier vid oilka universitet och 

högskolor. Dock innebär dessa studier en högre grad av självständighet med högre akademiska och 

sociala krav vilket kan innebära svårigheter för personen med Aspergers syndrom. Ofta leder dessa 

svårigheter till ökad risk för ångest och depression. Men utvecklingen och kunskapen om Aspergers 

syndrom går framåt och idag finns ett bredare och mer välfungerande stöd som är anpassat efter de 

personer som studerar med Aspergers syndrom (Attwood 2007:341). 

Det var jobbigt att studera på lärarhögskolan. Från första dagen kände jag att 

jag inte skulle trivas. Trots att jag bestämt mig för att verkligen skärpa mig

orkade jag inte lyssna på lektionerna (Tilli s. 92).

Även om personen med Aspergers syndrom kan nå framgångar inom en akademisk utbildning så 

innebär inte det att personen sen har lätt att få ett arbete. Ofta uppkommer det stora svårigheter med den 

sociala förmågan då personen inte vet hur hen bör agera under en anställningsintervju. Det kan också 

uppkomma svårigheter i samarbetet på arbetsplatsen och för de sociala normer som andra på 
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arbetsplatsen utgår ifrån (Attwood 2007:25) Att få tillgång till arbetsmarknaden är ofta en viktig del för 

oss människor i upplevelsen av social delaktighet. När vi blir nekade arbete på grund av vissa orsaker är 

det lätt att vi känner att vi befinner oss i ett utanförskap. Det är själva anknytningsgraden till 

arbetsmarknaden som utgör själva kärnan i aspekten av olika definitioner utav social exkludering som 

bidrar till att personen ofta upplever ett stigma (Goffman 2010:132) Då en individ upplever en tid med 

arbetslöshet så tenderar både känslan av utanförskap och ohälsa öka och individens känsla av 

sammanhang försämras (Alm et al 2011:81). För personer med Aspergers syndrom kan det innebära 

stora svårigheter att söka arbete enligt de regler som gäller vid arbetssökande då de har svårigheter med 

kommunikation och socialt samspel. 

Men jag visste inte hur man jobbade, jag visste inte hur man bar sig åt för att 

få ett jobb. Jag blev arbetslös och livet blev alltmer tomt (Gerland 1996:82).

Tammet, Gerland och Tilla känner ett stort misslyckande när de inte kan få eller kan behålla de arbete  

som de fått vilket skadar deras självbild ytterligare då de känner sig deprimerade och värdelösa. Gerland 

och Tilli mår så dåligt att de båda funderar på om livet är värt att leva när de känner att de inte klarar av  

någonting som en ”normal” människa bör klara av och försöken att passa in gör dem båda enormt 

utmattade både fysiskt och psykiskt. Både Tilli och Gerland har upprepade gånger genom livet upplevt 

starka stressrelaterade situationer vilket innebär att deras förmåga att skapa en känsla av sammanhang 

försämras ytterligare då de upplever det som ångestfyllt att inte klara av fungera i ett vardagligt liv och 

ser ingen meningsfullhet i sina liv. Då de saknar delaktighet och ett bra bemötande under sin uppväxt så 

saknar de också erfarenheter av medbestämmande i socialt värdesatta verksamheter så som utbildning 

och arbete vilket leder till att de mår väldigt dåligt psykiskt.

Varje dag kände jag mig ångestfylld och misslyckad. Varför klarade jag inte av 

ett jobb som vem som helst borde klara? Hur kommer det sig att jag tyckte att

jobbet var svårt trots att många påstod att det var ett av de lättaste jobben i 

världen? (Tilli 2013:87)

Attwood (2007) menar att en person med Aspergers syndrom har stora möjligheter till arbete, bara man 

hittar rätt metoder för att hjälpa personer med Aspergers syndrom att hitta och framförallt behålla  

arbeten som de både trivs med och som känns meningsfulla för dem. För att nå dessa framgångar på 

arbetsmarknaden krävs hjälp med en grundlig genomgång av personens yrkesmässiga kunskaper och 

erfarenheter. Men det är också viktigt att tydliggöra personens kognitiva förmåga, personlighet, 
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motivation, intressen och den sociala förmågan för att personen ska hitta rätt arbete. Till exempel kan 

personens specialintressen utnyttjas positivt och omvandlas till en yrkesbana. Men det gäller att hela 

tiden också arbeta med och träna på det sociala samspelet och samarbetsförmåga för att personen sedan 

ska kunna behålla arbetet (Attwood 2007:344-345). Det finns idag företag som riktar in sig på att 

rekrytera personer som befinner sig inom ett autismspektrumtillstånd, så som Aspergers syndrom och tar 

till vara på deras intressen och specifika  inriktningar och begåvningar. Ett av dessa företag är ”Left is  

Right” ”Våra medarbetare är rekryterade för att de har dessa kunskaper, begåvningar och egenskaper. 

Left is Right är ett företag som har förmågan att ta vara på de unika kompetenser som personer inom 

autism-spektrumet ofta besitter och utifrån dessa har vi skapat starka tjänster inom IT. Vi har utvecklat  

en arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, som ger förutsättningar för optimal prestation för alla 

medarbetare. Det är grunden för vår framgång” (Left is right, u.å.).
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7. AVSLUTNING

I avsnitt som följer nedan kommer jag först redovisa en kort sammanfattning av mitt resultat och 

därefter kommer jag föra en slutdiskussion. Mina avslutande reflektioner och funderingar om eventuell 

fortsatt forskning inom ämnet får avsluta denna studie.

7.1 SAMMANFATTNING

Resultat från min genomförda studie visar att Tammet, Gerland och Tilli ser sig själva som både 

misslyckade och missförstådda från sin omgivning även om deras familjeförhållanden skiljer sig något 

åt. Känslan av att vara annorlunda i förhållande till det ”normala” är något som de alla upplever och 

denna känsla sätter spår i deras skapande av sin självbild. De upplever att de inte kan leva upp till de 

förväntningar och krav som ställs från omgivningen och att det är något ”fel på dem” vilket även skapar 

en misstro till deras egna förmåga men också en känsla av ett annorlundaskap som har en negativ 

association. Denna negativa känsla av att vara annorlunda beskrivs tydligast genom att andra i deras 

omgivning värderar det som anses vara normalt högre och att de känner att de borde vara som andra för 

att få den acceptans som de ständigt söker. Det är främst under skolåren som denna känsla av 

utanförskap och bristen av normalitet hos sig själva visar sig som starkast. Att leka med andra på 

rasterna, att vara duktig på fler ämnen än det som intresserar dem är förväntningar som ställs från 

omgivningen men som de har svårt att leva upp till vilket medför en känsla av misslyckande och skam. 

Att samtidigt uppleva och hantera svårigheter i den språkliga kommunikationen ökar känslan av att bli  

missförstådd och att se sig själv som misslyckad. Detta påverkar deras självkänsla negativt och de anser 

till slut själva att de är mindre värda som människor då de inte kan passa in i den önskade normen. 

Samtliga författare i de utförda studien får sin diagnos Aspergers syndrom när de kommit upp i vuxen 

ålder vilket medför att flera av författarna upplevat att deras svårigheter i deras liv innan diagnosen har  

missuppfattas eller tillintetgjorts av omgivningen. Deras känslor har har varit utan värde och de har 

hånats för sina misslyckanden som människor. Dock så har själva diagnosen fått dem att ändra 

upplevelsen av sig själva då den fungerar som en förklaring till varför de haft och fortfarande har så 

många svårigheter. De ser inte längre sig själva som misslyckade utan får en slags upprättelse av att 

faktiskt vara människor av lika värde och en egen acceptans för sig själva som individer. Äntligen kan 

de få vara sig själva utan att ifrågasätta eller bli ifrågasatt. Äntligen kan de få vara normala som 

annorlunda. Detta medför också en känsla av tillhörighet då de kan dela diagnosen Aspergers syndrom 
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men andra människor med samma diagnos. Dock innebär det också att de tillhör en grupp, en ”dom 

grupp” i förhållande till ”vi” då diagnosen också innebär att det görs en jämförelse med det normala för  

att förklara vad som är avvikande för de som har diagnosen. Men nu kan de i alla fall känna att det finns 

en ny sorts normalitet inom sin egna grupp och istället för att enbart känna utanförskap så kan de också 

känna tillhörighet.

Att få en diagnos öppnar även upp för hjälp inom utbildning och arbete. Det finns resurser att tillgå i 

skolan då undervisningen kan bli anpassad för individen istället för att individen måste anpassa sig efter 

undervisningen. Dock finns det fortfarande stora svårigheter och en person med Aspergers syndrom 

måste ständigt arbeta med förmågan att fungera i sociala interaktioner och sammanhang men med en 

förståelse om sig själv och varför det är svårt vilket medför att det är lättare att hitta lösningar. Även 

inom arbetsmarknaden finns det idag alternativa lösningar och hjälp att få om man har diagnosen 

Aspergers syndrom. Dock är själva bemötandet av den professionella otroligt viktigt för att skapa en god 

relation för att öka möjligheterna för personen med diagnosen.

7.2 SLUTDISKUSSION

Det har visat sig att det inte är helt enkelt att försöka förstå hur en person med Aspergers syndrom 

uppfattar och förstår sig själv då detta är just ett av de problem som personer med Aspergers syndrom 

har svårigheter med (Attwood 2007). Författarna i min studie har dock nått vuxen ålder innan de skrev 

sina självbiografier vilket innebär att de har genomgått visa stadier i livet som gett dem erfarenheter och  

självinsikt och en ökad förmåga att utveckla självförståelsen. Även om de inte har full förmåga att se sig 

själv och andra genom ett rollövertagande så har de en ökad förståelse av hur de kan läsa av andra 

människor, kanske inte för att de själva kan se sig genom den andra eller helt och hållet uppfatta känslor 

utan för att de under sin uppväxt har lärt sig att härma andra för att passa in i normalitetsnormen.

Skolåren tycks vara den del av samtliga författares liv som har varit den jobbigaste då de upplevt sig 

själva som annorlunda på ett negativt sätt både genom sina egna men också genom andras ögon vilket 

medfört ett utanförskap. Det är under dessa år som författarna känner att de befinner sig i gränslandet av 

vad som är normalt och vad som är avvikande. Detta är något som ändras då författarna får sin diagnos 

och begreppet normal får en annan betydelse i samband med Aspergers syndrom. Då det finns en 

acceptans av beteendet i diagnosen Aspergers syndrom i samhället så påverkar detta även individens 

bild av sig själv. Alltså har diagnosen stor betydelse för att en person med Aspergers syndrom dels ska 

kunna förstå sig själv men också för att bli accepterad av omgivningen. Men diagnosen innebär också att 
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det ur samhällets ögon ses som en funktionsnedsättning som inte går att ändra eller bota vilket innebär 

att diagnosen enligt (Goffman 2010) kan medföra att individen med diagnosen också upplever ett stigma 

där individen ses utifrån diagnosen. På så sätt finns det både positiva och negativa konsekvenser med att 

få en fastställd diagnos då det ökar förståelsen för både omgivning och för sig själv med diagnosen 

vilket medför en ökad acceptans i samhället men det medför också att individen med diagnosen tillhör  

en ”dom-grupp” där individen riskerar att ses utifrån sin diagnos. 

En person med Aspergers syndrom kan uppleva sig själv som mittemellan det som anses normalt och det 

som är avvikande, alltså verkar de befinna sig mittemellan i det som Mattson (2010) beskriver som 

gränslandet mellan normalt och avvikande. Då en individ med diagnosen kan se sig själva som normala 

att vara annorlunda och det avvikande blir också mer accepterat då omgivningen kan ha en ökad 

acceptans för beteendet. Alltså blir detta gränsland som annars kan anses som förbjudet enligt Mattsson 

(2010), genom diagnosen bli ett mer legitimt ställe att befinna sig på. 

Genom min studie har jag bidragit till en ökad förståelse om att personer som har fått sin diagnos 

Aspergers syndrom i vuxen ålder har haft stora svårigheter då de börjar i skolan. Dessa svårigheter kan 

medföra att personen inte klarar av skolan och får stora svårigheter att sedan söka och behålla ett arbete.  

Detta sociala utanförskap kan i sin tur leda till exempelvis drogmissbruk som i Gunilla Gerlands fall  

eller en känsla av att inte vara värdig som människa och slutligen funderingar på att ta sitt egna liv som i  

Paula Tillis fall. Det skulle därför vara önskvärt att det fanns resurser och hjälp för dessa barn som idag 

har Aspergers syndrom att klara av skolan och att skolan anpassas efter deras behov. Men detta utan att 

de ska behöva känna sig annorlunda i en negativ bemärkning. Alltså har studierna och skolmiljön väldigt 

stor betydelse för hur en person med Aspergers syndrom upplever sig själv och hur hens framtid kan 

komma att se ut. Det är precis som Larsson (2007) skriver i sin studie väldigt många faktorer som spelar 

in i hur en person med Aspergers syndrom skapar sin självbild. Om det finns stöd och förståelse under 

barndomen och uppväxten från omgivningen, hur personen och omgivningen ser på diagnosen och 

vilken acceptans det finns i samhället. 
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7.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

För att vi ska kunna bemöta personer med Aspergers syndrom på bästa möjliga sätt så räcker det inte att 

vi ökar vår kunskap om själva funktionsnedsättningen som sådan utan också att vi ökar vår kunskap om 

personens upplevelse av att leva med funktionsnedsättningen i vardagen. Utöver detta bör vi också vara 

medvetna om de mentala strukturer vi själva byggt upp angående Aspergers syndrom för att vi ska 

kunna få en djupare förståelse för varandra. Även om det faller människan naturligt att kategorisera och 

dela in och dela upp den information vi dagligen får så bör vi vara medvetna om de normer som styr oss 

och får oss att se det ”normala” som det rätta och det som är ”annorlunda” som avvikande. Detta för att i  

mesta möjliga mån undvika det som Elias (2010) benämner som individuell skam där den avvikande 

kan känna skam då den inte når upp till samhällets krav och förväntningar. 

Gunilla Gerland (2014) menar att själva grunden för att arbeta professionellt med personer som har 

diagnosen Aspergers syndrom är att lära sig vikten av bemötandet. Både bemötandet av personen i sig 

men också bemötandet av personens föräldrar och omgivning. Att man oavsett vilken yrkesroll man har 

i bemötandet av personer med Aspergers syndrom som professionell måste vara uppriktig mot sig själv 

och reflektera över vilka värderingar som hen använder i arbetet och inte bara utgå från dem hen säger 

sig använda (Gerland 2014:17-19). 

Om vi har en person med ett funktionshinder som innebär nedsatt social 
förmåga, begränsningar i det flexibla tänkandet, svårigheter med 
kommunikation – vems beteende kan vi lättast förändra? Varför försöker vi 
nästan alltid ändra på personen med funktionshindret? (Gerland 2014:11). 

Alltså är det inte individen vi ska arbeta för att normalisera utan istället borde vi arbeta för att förändra  

synen på den normala och den avvikande i samhället. Det är inte individen med Aspergers syndrom som 

ska bli normal det är samhällets syn som ska bli annorlunda.
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7.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Då jag under den tidsperiod jag utfört min studie kommit i kontakt med människor som både har arbetat  

med och fortfarande arbetar med barn och ungdomar med Aspergers syndrom i skolan så har jag haft 

många givande diskussioner inom detta ämne. Något som tydligt framkom i våra diskussioner är hur 

viktigt själva bemötandet är i mötet med personer med Aspergers syndrom. Men utöver detta skulle det 

vara mycket intressant att faktiskt utföra en studie på bemötandet av föräldrarna till barn med Aspergers 

syndrom. Att få veta hur föräldrarna upplever denna funktionsnedsättning och hur deras vardag ser ut 

samt hur bemötandet i skolan ser ut. Detta vore intressant just för att tidigare forskning och mycket av 

det som jag tolkat utifrån de självbiografier jag läst i min studie visar på att just Aspergers syndrom är 

en funktionsnedsättning som det går att arbeta förebyggande med redan från tidig barndom och där 

spelar föräldrarnas roll en viktig del av hur det framtida livet kommer se ut för den som fått diagnosen 

Aspergers syndrom.
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