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Abstract 

The overall aim of this study is to take a closer look at how people diagnosed with Aspergers 

syndrome experience their social relationships in everyday life from their own perspective. 

The study is based on material drawn in from various blogs and forums out there on the 

internet. 

As a theoretical background the study used labeling theory 

and Erving Goffman's stigma theory. 

The essay method used is grounded theory, where the collected internet material encoded to 

then be divided into different categories. 

Distinguishing categories in the study include: 

The feeling of being misunderstood, frustration of being misunderstood and even depression. 

The study also discusses various strategies created to, from society, preventing any social 

problem before it occurs. I will also take a look at the positive aspects of the diagnos. 

 

Sökord: Asperger syndrome, internet, social interaction  
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie är att ta en närmare titt på hur personer 

diagnostiserade med Aspergers syndrom upplever att ens sociala relationer fungerar i 

vardagen utifrån deras eget perspektiv. Studien utgår ifrån material som hämtats in ifrån 

diverse bloggar respektive forum ute på internet.  

Som teoretisk bakgrund till forskningen används stämplingsteori samt Erving Goffmans 

stigma-teori.  

Analysmetoden som används är Grounded Theory, där det insamlade internet-materialet 

kodas för att sedan delas upp i olika kategorier.  

Utmärkande kategorier i studien är bland annat: 

Känslan av att vara missförstådd, frustration över att missuppfattas samt även depression.  

Studien diskuterar även olika strategier som skapats för att, ifrån samhällets sida, förebygga 

eventuella sociala problem innan dessa uppstår. Jag kommer även ta en titt på de positiva 

aspekterna av diagnosen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Förord 

Jag har igenom större delen av mitt liv haft personer i min närhet med diagnosen Aspergers 

syndrom, där jag personligen märkt av ett något avvikande socialt beteende ifrån deras sida. 

Eftersom jag har haft ett antal personer med denna typ av diagnos i min närhet så känner jag 

att det vore intressant att titta närmare på denna diagnos, vilken typ av problematik den kan 

medföra och vad för typ av åtgärder man kan använda sig av för att förebygga eventuella 

problem som uppstår.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Vad är Aspergers syndrom? 

Först och främst så är det passande att nämna att denna typ av funktionsnedsättning, likt 

exempelvis ADHD, är intressant eftersom det inte finns en jättetydlig vattendelare för vilka 

som har diagnosen eller inte har den. De vanligaste kriterierna för personer med Aspergers 

syndrom är personlighetsdrag som det finns mer eller mindre av hos alla människor. Därför 

skiljer sig en sådan här diagnos från fysiska funktionshinder eller fysiska sjukdomar. Cancer 

är exempelvis något som du antingen har eller inte har. Men med en funktionsnedsättning som 

Aspergers syndrom så är det inte lika svart och vitt. Utan det finns mer gråzoner.  

Aspergers syndrom är en av de diagnoser som finns inom autism- spektrumet och innebär 

begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion samt 

föreställningsförmåga. (Autism- och aspergerförbundet, u.å) År 1944 så publicerade den 

österrikiska barnläkaren Hans Asperger en artikel om vissa barn och ungdomar som stod för 

ett något avvikande beteende. Av dessa barn och ungdomar var det mestadels pojkar. De 

gemensamma drag som Asperger lyfte fram hos dessa var naivitet, opassande sociala 

närmanden, väldigt begränsade specialintressen, god grammatik samt ordförråd men däremot 

ett väldigt monotont tal och utöver detta en begåvning från medel till över det normala.  

Ungefär 40 år senare så uppmärksammades Hans Aspergers observationer på allvar då den 

engelska forskaren Lorna Wing som vid tillfället forskade och studerade barn med drag av 

Autism i en förort till London. Hon upptäckte barn som hade gemensamma svårigheter inom 

främst tre områden. Dessa tre var social interaktion, ömsesidig kommunikation samt 

föreställningsförmåga. Fast detta var av olika svårighetsgrad samt på olika begåvningsnivåer. 

Slutsatsen om hon drog av detta var att Autism och de avvikelser som Hans Asperger hade 

beskrivit 40 år tidigare var två olika tillstånd inom samma område. Det vill säga ett autism- 

spektrum. Här myntades begreppet Aspergers syndrom. 

 Aspergers syndrom beskrivs vanligtvis som Autism hos personer med normal- eller hög 

begåvning fast då utan de svårigheter med kommunikation som finns vid Autism. Symptomen 

för Aspergers syndrom visar sig också senare än vad symptomen för Autism gör. Oftast blir 

problemen som tydligast under förskoleåldern då dessa barns avvikande sociala beteende 

börjar bli tydligt. Men i vissa fall så kan det också dröja lite längre innan omgivningen 

reagerar på detta och en utredning slutligen kan påbörjas. Medelåldern för att få diagnosen 

Aspergers syndrom är mellan 8-11 år där många får den först i vuxen ålder efter att ha 

genomlevt åratal av såväl personligt lidande som utanförskap. Diagnoskriterierna för 

Aspergers syndrom fokuserar på två huvudområden som funktionsnedsättningen främst 

innebär svårigheter för. Dessa är den sociala interaktionen samt personens 

föreställningsförmåga som i sin tur påverkar personens beteende, fantasi samt intressen. Det 

finns däremot inte någon form av test som kan avgöra ifall en person har Aspergers syndrom, 

utan finns det misstanke om att en viss person har diagnosen så ska denne till följd av detta 
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utredas av psykolog samt läkare. Aspergers syndrom kan variera beroende på vilken ålder 

man befinner sig. 

Vid småbarnsstadiet beskrivs det att barnet ofta kan vara relativt lättskötta men att det vid 

förskoleåldern börjar märkas att barnet är något avvikande, då barnet exempelvis kan visa ett 

näst intill obefintlig nivå av nyfikenhet eller intresse för att leka med andra barn. Barnet kan 

föredra att sysselsätta sig själva eller rent av föredra att umgås med vuxna istället för 

jämnåriga. Barn med denna diagnos kan uppfattas som lillgamla till sitt sätt samt lite formella. 

Ifall de ändå skulle söka sig till andra barn så kan de uppfattas som avvikande och exempelvis 

styra och ställa för mycket med motparten för att sedan inte förstå varför det andra barnet inte 

vill leka med dem längre. Fortsättningsvis beskrivs att det under skolåldern brukar vara 

problem under rasterna då barnen förväntas leka och delta i aktiviteter med varandra. De barn 

som då undviker att ta kontakt med andra blir då både isolerade och ensamma. Samtidigt kan 

de barn med diagnosen som försöker sig på att socialisera sig uppfattas som provocerande 

rättframma gentemot de andra barnen på grund av sin bristande inlevelseförmåga och även då 

hamna utanför. Dessa barn kan ha mycket svårt att kunna förstå de andras outtalade önskemål 

och känslor.  

Senare när personer med Aspergers syndrom uppnår sina tonår så brukar vissa bli medvetna 

om sina svårigheter att förstå och umgås med andra människor. Man väljer då att dra sig 

undan sociala kontakter för att slippa känna sig annorlunda och hamna utanför igen. Personer 

med Aspergers syndrom har också ofta speciella begränsade intressen där man lär sig allt som 

går att lära sig om ett visst ämne som exempelvis dinosaurier, tåg, bilar, astronomi eller något 

liknande ämne. Detta handlar oftast om ämnen där det finns exakta faktakunskaper att lära sig 

utantill och intresset för sammanhang och andra närliggande kunskapsområden är oftast lågt. 

Dock så kan ens förmåga att lära sig saker utantill komma till nytta i skolåren i vissa fall där 

personen kan vara matematiskt eller språkligt begåvad till följd av denna förmåga att lära sig 

saker. I regel så består ens behov att ha ett specialintresse under hela livet men dessa kan i sin 

tur komma att variera under olika tidsperioder samt skifta plötsligt utan någon speciell 

anledning.  

Ens specialintresse kan också få positiva konsekvenser för ens vardag då det kan komma att 

öppna nya möjligheter till att få uppleva en social samvaro med andra personer som delar 

intresset, och i vissa fall kan ens specialintresse hjälpa en i sin yrkeskarriär. Ifall intresset för 

sociala kontakter växer för individen så beskrivs intensiteten i ens specialintresse minska. 

Vanligt för diagnosen är också att man utvecklar ett behov av vissa strikta rutiner som att man 

exempelvis alltid vill ha samma plats vid matbordet eller att man har komplicerade ritualer för 

vissa vardagliga göromål. Bryter man en av dessa rutiner så kan detta leda till stor frustration 

och oro hos personen ifråga. Detta kan öka ju äldre man blir och det tvångsmässiga inslaget 

kan till slut bli stort.  

DSM (Diagnostic and statistics manual of mental disorders) är en manual som ges ut av 

American Psychiatric Association. (Autism- och aspergerförbundet, 2015) Detta är den 

psykiatriska diagnosmanual som används mest i hela världen. Inom DSM-4 (1994) så fanns 

Aspergers syndrom med som en av många olika autismdiagnoser under autism-spektrum. 

Inom den nya DSM-5 manualen från 2013 så utgår man, till skillnad från tidigare, ifrån att det 
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finns en enda autismdiagnos som man ska uppfylla kriterier för. De två områden som 

Aspergers syndrom skapar flest svårigheter inom är social interaktion och 

föreställningsförmågan som påverkar ens beteende, fantasi och intressen. (Autism- och 

aspergerförbundet, 2009) Det är dessa två huvudområden som diagnoskriterierna för 

Aspergers syndrom lägger fokus vid. 

 

Social interaktion 

Gunvor Larsson Abbad (2007) genomför en intervjustudie som kartlägger vardagslivet för ett 

30-tal personer med Aspergers syndrom. Åldrarna är kraftigt varierande i studien. Studien 

pekar bland annat på att individernas civilstatus varierar från allt till en pågående sambo-

relation, singelliv med tidigare erfarenhet från kärleksrelationer eller fullständig brist på 

tidigare kärleksrelationer respektive sexuella erfarenheter. En dryg tredjedel av deltagarna 

uppgav sig helt sakna erfarenhet ifrån sexuella relationer. Utöver detta så utrycktes en något 

ambivalent känsla inför prostitution i studien, detta då en del deltagare äcklades av det hela 

samtidigt som man på ett sätt såg detta som en eventuell sista utväg i fall ens svårigheter med 

relationer skulle bli allt för problematiskt. Deltagarnas annorlunda perception av olika typer 

av beröring avhandlas i ett avsnitt där det tycktes vara lättare för kvinnliga deltagare att 

hantera beröring än för de manliga. Vissa deltagare gav uttryck för att en bristande självkänsla 

skapade problem för ett eventuellt förhållande. Sammanfattningsvis så var det många 

deltagare som uttryckte en önskan av att kunna skapa fler relationer än vad man vid 

intervjutillfället hade.  

Det finns forskare som har kommit fram till vissa könsskillnader hos personer med Aspergers 

syndrom.  

Baron-Cohen (2003) mäter, genom att låta deltagare besvara formulär, till vilken grad män 

och kvinnor med Aspergers syndrom trivs i nära relationer. Studierna visar att de kvinnliga 

deltagarna har lättare för nära relationer än vad männen hade.  

Baron-Cohen, den här gången tillsammans med Wheelwright, (2004) låter personer med 

Aspergers syndrom besvara ett antal frågor där man mäter skillnader mellan könen när det 

kommer till ens empatiska förmåga. Här framkommer en marginell skillnad som pekar mot att 

kvinnor har något lättare för detta än vad männen har generellt.  

Det finns självklart stora skillnader över vad för slags svårigheter ens eventuella problem med 

social interaktion kan få för konsekvenser. Det finns forskning som berättar om fall där 

problemen med social interaktion har orsakat betydligt mer komplicerade situationer än vad 

jag har varit inne på tidigare.  

Eric Griffin-Shelley (2010) beskriver en situation i USA där en 14-årig pojke, diagnostiserad 

med Aspergers syndrom, har sexuellt antastad andra barn vid ett antal tillfällen. Pojken 

beskrivs av sin familj som väldigt udda i sociala sammanhang och man frågar sig om det 

handlar om försenad utveckling eller någon form av sexuellt utforskande. Pojken har bra 

betyg i skolan samtidigt som han uppfattas som empatilös och därför aldrig ber om ursäkt för 

sitt beteende. Pojken har gått i terapi för att komma tillrätta med dessa problem.  
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Med tidigare nämnda situation i bakhuvudet så är det rimligt att titta på forskning som visar 

vilka strategier som finns att tillgå för att kunna utveckla en bättre förmåga att hantera social 

interaktion. 

Elder med flera (2006) beskriver i sin forskning hur personer med Aspergers syndrom ofta 

utvecklar olika typer av problem med social interaktion, vilket i sin tur leder till depression 

och andra nedbrytande beteenden. Vidare beskriver artikeln att framförallt ungdomar med 

diagnosen ofta är medvetna om att man är annorlunda från andra människor. Detta leder ofta 

till problem med självkänslan hos framförallt ungdomar. När barnen blir ungdomar och i sin 

tur närmar sig vuxenlivet kan man uppleva en ökad stress över att de sociala normerna börjar 

bli mer komplexa. Detta kan i sin tur leda till den tidigare nämnda depressionen. Artikeln 

refererar också till forskning som pekar på att strategier för att öka social interaktion hos 

barnen visade på stor möjlighet att påverka barnens utveckling av sociala färdigheter samt 

deras kommunikation. Man pekar i sina slutsatser på att man ska utforska möjligheter att med 

hjälp av olika grupper inrikta sig på att utveckla sociala färdigheter. Grupper där föräldrarna 

deltar med sina barn. 

Det finns ännu mer utvecklade varianter för att hantera bristande social kompetens hos en 

person med Aspergers syndrom redan från en tidig ålder. 

Luke Moynahan (2003) går in på olika former av social träning för personer med Aspergers 

syndrom. Ett moment som beskrivs i studien bygger på att deltagarna får se ett exempel på en 

social interaktion mellan två eller flera skådespelare. Situationerna man demonstrerar handlar 

ofta om vardagliga situationer som sker inom skolan, i hemmet eller ute i det lokala samhället. 

Deltagarna får ofta ge exempel på olika svårigheter man möter i sitt vardagliga liv som sedan 

skådespelarna får realisera för att ge deltagarna ett perspektiv på sig själva i sociala 

situationer. Ett annat moment bygger på att deltagarna får se exempel på bra sätt att hantera en 

situation med social interaktion eller en framgångsrik lösning på ett problem som uppstår 

under en social interaktion. Utöver detta fanns ett moment som handlar om att låta studenten 

observera ett problem mellan klasskamrater eller vänner. Efter observationen ska studenten 

själv anta rollen av bägge personerna för att se båda sidornas perspektiv på situationen och 

därefter kunna förstå konflikten som uppstått. Dessa varianter av träning beskrivs öka i Norge 

och ska fungera förebyggande för att förbättra den sociala kompetensen hos barn med 

Aspergers syndrom. 

Davidson (2007) fokuserar i sin forskning på de kvinnor som lever med diagnosen. I artikeln 

beskrivs att drygt fyra gånger fler män än kvinnor tilldelas denna diagnos. Artikeln pekar på 

att kvinnorna i studien finner det enklare att uttrycka sig genom att skriva om sina upplevelser 

istället för att berätta om dessa i en konversation ansikte mot ansikte. Det upplevs som enklare 

att uttrycka sig i skrift eftersom man kan ta sig tid att formulera sig på ett bra sätt utan de 

begränsningar man kan uppleva inom en vanlig konversation. 
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Positiva aspekter av diagnosen 

Sedan finns det givetvis många positiva aspekter av denna diagnos även om den skapar 

begränsningar i ens sociala förmåga.  

Lagercrantz skriver (2011, 10 februari) en artikel om Gunilla Brattberg som är läkare och 

professor samt har diagnosen Aspergers syndrom. Gunilla har skrivit 27 böcker och beskriver 

hur hon är av åsikten att hon aldrig hade kunnat komma i närheten av denna framgång om det 

inte hade varit för hennes diagnos. Hon är 66 år vid artikelns publicering och beskriver vidare 

att hon fick sin diagnos så sent som vid 55 års ålder. Fortsättningsvis beskriver hon i artikeln 

hur hon inte har några ”sociala muskler” utan hon blir därför trött relativt snabbt när hon 

spenderar tid tillsammans med andra. Gunilla beskriver detta: 

Vi med funktionshindret måste tänka oerhört mycket i det sociala samspelet eftersom vi inte 

kan läsa av minspel, gester och undertexter på ett lika självklart sätt som andra. 

Det hon framförallt beskriver som en styrka är att hon är väldigt kreativ och har en förmåga 

att koncentrera sig på sitt arbete och beskriver sig kunna arbeta med detta 12 timmar i rad ifall 

det krävs. 

Jag ger mig aldrig- och det har jag troligen mitt funktionshinder att tacka för. 

Gunilla vill slutligen i artikeln peka på att hon anser att personer med Aspergers syndrom är 

en outnyttjad arbetskraft på arbetsmarknaden.  

Vi är noggranna, pålitliga och plikttrogna.  

Hon känner tyvärr att det är många med diagnosen som inte får plats på arbetsmarknaden 

eftersom de inte behärskar det sociala spelet som förväntas av andra arbetskamrater. 

En stor fördel med diagnosen är att man som regel utvecklar ett specialintresse som man blir 

extra bra på.  

Lagercrantz skriver (2011, 12 februari) om 13-årige Emil som är väldigt bra på att vika 

papper till olika typer av konstverk. Han har vid ett tillfälle till och med fått betalt 1800 

kronor för ett av sina verk.  

Det finns också exempel på företag som vill ta chansen att utnyttja de positiva sidor som finns 

hos personer med diagnosen. 

Holender skriver (2013, 22 maj) om hur ett tyskt IT- företag vill rekrytera 100-tals personer 

som alla har diagnoser inom autism spektrumet. Företaget pekar på att människor med dessa 

typer av funktionsnedsättningar har en unik talang för informationsteknologi. Det beskrivs 

vidare i artikeln hur människor med autism spektrum diagnoser har en kraftigt nedsatt 

förmåga att prata med, vara tillsammans med och slutligen kunna förstå andra människor på 

ett bra sätt. Men att det sedan finns en hel del människor med dessa typer av diagnoser som är 

mycket intelligenta människor och till följd av detta har en exceptionell känsla för detaljer. 

Man har till en början anställt sex personer med dessa diagnoser som i huvudsak jobbar med 

att testa datorprogram. Dessa personer sägs tänka annorlunda och man upplever att 
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produktiviteten på företaget har ökat vilket gör att man nu till följd av detta vill anställa fler 

personer med autism spektrum diagnoser.  

Carling (2006, 11 december) har också skrivit en artikel om detta fenomen. På det danska 

företag som artikeln avhandlar så har samtliga it- konsulter någon form av autism. Personen 

som ligger bakom detta företag startade verksamheten eftersom han kände sig frustrerad över 

det faktum att så många begåvade människor med värdefulla specialtalanger inte utnyttjades 

fullt ut på arbetsmarknaden. Här vill han utnyttja de spetsegenskaper som personer med 

Autism kan ha för att göra tjänsterna bättre, exempelvis de uppgifter som kräver hög 

precision, systematik och uthållighet.  

Två uttryck som jag kommer att använda mig i uppsatsen är ”personer utan Aspergers 

syndrom” samt ”personer med Aspergers syndrom”. Uttrycket ”personer utan Aspergers 

syndrom” beskriver personer som inte har denna diagnos och ”personer med Aspergers 

syndrom” kommer att vara min benämning på personerna med diagnosen. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med Aspergers syndrom upplever sina 

sociala relationer.  

 

1.3 Frågeställningar: 

 

Vilka typer av problem kan man som person med Aspergers syndrom stöta på i vardagen när 

det kommer till sociala situationer samt relationer? 

Vilka faktorer kan orsaka dessa problem? 

 

2. Förförståelse 
 

Innan jag påbörjade min studie hade jag fått uppfattningen att personer med denna diagnos 

hade svårt med det sociala samspelet. Jag visste inte hur diagnosen fungerade i detalj, men 

tänkte mig att personerna ifråga kunde vara ganska isolerade samt generellt ha problem med 

nära relationer. Men det är lätt att man som utomstående har en något generaliserande syn där 

man tänker sig att personer med en viss diagnos är väldigt lika varandra. Detta utan att man 

fullt ut reflekterar över det eventuella skillnader som kan finnas från person till person. Jag 

hade även bilden av att man hade svårt att uttrycka sina känslor. 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

Teorierna som jag kommer att gå igenom i detta avsnitt är: Goffmans Stigma-teori samt 

stämplingsteori för att få förståelse för hur omgivningen kan se på en person med Aspergers 

syndrom. 

När vi nu ska titta närmare på personer med Aspergers syndrom så kan det vara intressant att 

gå in på Erving Goffmans teori om Stigma. Inom tidigare forskning beskriver man att Stigma 

går ut på att en person har olika typer av attribut som leder till att personen i fråga inte blir 

socialt accepterad fullt ut av omgivningen. (Bos m fl, 2013) Stigmatisering kan ske genom att 

personer med vissa handikapp, missbruk, psykiska sjukdomar, annorlunda etnicitet med mera 

inte accepteras fullt ut av de övriga personerna som på något sätt blir mallen för hur man ska 

vara. Olika typer av misskrediterande egenskaper leder till att personen ifråga blir 

stigmatiserad. (Goffman, 2011) 

Goffman menade också att ett så kallat stigma utgör alla egenskaper och drag som skiljer ut 

individer eller grupper från majoriteten, vilket leder till att dessa individer och grupper 

betraktas med såväl misstänksamhet som fientlighet ifrån omgivningens sida. (Giddens, 2011) 

Fortsättningsvis kan stigma anta många olika skepnader som fysiska stigman 

(funktionshinder), biografiska stigman (kriminellt förflutet) samt kontextuella stigman 

(exempelvis att befinna sig i ”dåligt sällskap”). (Giddens, 2011) Goffman pekar även på att en 

inneboende faktor inom stigmatiseringen handlar om social kontroll, med detta menas att 

stigmatiseringen av olika grupper är ett sätt för samhället att få kontroll över dessa.   

Sammanfattningsvis så är de som ses som ”normala” (mallen) inom Stigma- teorin detsamma 

som de jag refererar till som ”personer utan Aspergers syndrom”. 

Inom stämplingsteori tolkas inte avvikelse som egenskaper hos individerna eller grupperna, 

utan man tolkar det hela som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare. (Giddens, 2011) 

Detta beskriver man genom att förklara att de personer som står för lag och ordning, eller som 

har tillräckligt mycket makt för att kunna föreskriva för alla andra vilken moral de ska följa, 

utgör de viktigaste stämplingskällorna. Man beskriver att själva stämplingen inte bara 

kommer att påverka hur andra uppfattar en individ utan även individernas självbild. Edwin 

Lemert (1972) har lagt fram en modell som beskriver hur avvikelse kan samexistera med eller 

bli avgörande för identiteten. (Giddens, 2011) Lemert väljer att peka på att avvikelse är en 

mycket vanlig företeelse och att de flesta individer som ägnar sig åt det här sällan upptäcks. 

Vissa avvikande handlingar, som exempelvis mindre trafikförseelser eller olovlig användning 

av arbetsgivarens kontorsmaterial för privat bruk, blir sällan kända för allmänheten. De första 

fallen med lagöverträdarna kallar Lemert för primär avvikelse, handlingar som dessa förblir 

oftast marginella när det kommer till personens självbild eftersom det skapas en process där 

det avvikande handlingarna normaliseras. I andra fall så äger inte den nämnda 

normaliseringen rum utan personen stämplas som avvikande. Lemert kallar det här sekundär 

avvikelse där personen accepterar stämplingen och uppfattar sig själv som avvikare. I detta 

fall blir den tilldelade etiketten central för personens identitet.  
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Howard Becker vill visa hur avvikande identiteter skapas genom etikettering eller stämpling 

och inte på grund av det avvikande beteendet i sig. (Giddens, 2011) Avvikande beteende 

anser Becker vara det beteende som människor etiketterar som avvikande.    

 

4. Metod 
 

4.1 Inledning 

 

Det som är spännande med dagens samhälle är det nya fenomenet som har uppstått i form av 

massvis med bloggar och diverse diskussionsforum som finns tillgängligt på internet. Dessa 

olika fenomen ger mig som forskare helt nya möjligheter att kunna ta del av människors 

vardag och subjektiva uppfattningar på ett helt annat sätt än vad som tidigare fanns möjlighet 

att göra. Internet har på många vis öppnat en helt ny värld att utforska. Detta är den främsta 

anledningen till att jag väljer att titta närmare på olika diskussionsforum och bloggar istället 

för att använda traditionella intervjuer. När man skriver på en blogg eller ett forum så kan 

man på ett helt eget vis berätta, direkt ifrån hjärtat, sin egen version av hur man upplever sin 

vardagliga situation. Jag kommer att utgå ifrån tidigare forskning som genomförts på området 

samt information som går att finna på internet i form av bloggar och diverse diskussionsforum 

under mitt uppsatsskrivande. Denna uppsats bygger på en kvalitativ forskningsansats.  

Så här kan man förklara vad en blogg är: 

Nationalencyklopodin (NE) beskriver att en blogg är en persons egen personliga dagbok som 

publiceras öppen för allmänheten.  

Att den beskrivs som tillgänglig för allmänheten leder till att man kan se den som lämplig att 

använda sig av i sin forskning och därför ser jag detta som ett argument för att använda mig 

av bloggar inom min forskning.  

 

4.2 Litteratursökning 

 

När det kommer till val av forskning har jag i första hand använt mig utav vetenskapliga 

texter som går att finna på sökmotorer som Socindex, Web of Science, avhandlingar.se samt 

ett antal dagstidningsartiklar som hittats via sökmotorn Google. Med hjälp av dessa har jag 

byggt min forskningsbakgrund. Sökord jag har använt mig av har varit: Asperger syndrome, 

Autism, Asperger gender differences, asperger depression, asperger’s syndrome, asperger 

empathy, asperger friendship, asperger social skills, asperger training, asperger women, 

autism women, asperger syndrome everyday life, asperger jobb, asperger it företag, asperger 

anställd företag, asperger framgångsrik. 
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4.3 Urvalsprocessen 

 

Denna process blir lite annorlunda jämfört med om jag hade genomfört min forskning med 

hjälp av intervjuer. Då jag väljer att utgå ifrån internet i form av bloggar samt diverse 

diskussionsforum så blir det ett annorlunda sätt att hitta sin information på. Efter att syfte 

valts ut så påbörjade jag sökning efter material som skulle passa för forskningens syfte.  

 Jag har använt mig av sökmotorn Google för att hitta bloggarna som jag har använt mig av i 

studien. Sökord som använts: Asperger syndrom blogg, aspergare blogg, asperger blogg. Jag 

gick igenom runt 5-7 stycken bloggar där vissa av dem hade flertalet inlägg som berörde mitt 

ämne medan andra bara hade något enstaka inlägg som handlade om det jag sökte efter. När 

det sedan kommer till de inlägg på olika diskussionsforum som jag har kommit över så 

handlar det om material från i huvudsak två stycken forum som jag har känt till långt innan 

jag började skriva på min uppsats. Dessa diskussioner har jag sett under tidigare år då jag 

befunnit mig på dessa websidor och det faktum att jag kände till dessa diskussionsforum och 

diskussionstrådar sedan tidigare gjorde det lätt att leta upp dessa för att bedöma ifall de 

passade till min studie vilket jag bedömde att några av dem gjorde. Jag har därför inte använt 

mig utav någon form av avancerad urvalsmetod för att välja ut var ifrån jag hämtat min 

information utan det handlar i stort sett om en form av bekvämlighetsurval. Det har handlat 

om att jag vill hitta diverse inlägg och diskussioner som berör en persons subjektiva 

upplevelse av sina sociala relationer. När vi sedan kommer till skälen till att jag valde just de 

diskussionsforum och bloggar som jag använde mig av så spelade ett antal faktorer in i det 

hela. Jag ville hitta material som gick att delvis känna igen i min teoretiska förförståelse och 

även i problembakgrunden. Sedan fick jag gå igenom många diskussioner på olika 

diskussionsforum och blogginlägg för att först och främst hitta den typ av ämne som min 

forskning avhandlar. Jag har i mitt utvalda material också fokuserat på att hitta vissa samband 

mellan dessa som det går att skapa gemensamma kategorier av. Kategorier som i sin tur går 

att koppla till mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

4.4 Analysmetod  

 

Jag har valt att använda mig utav Grounded theory som analysmetod. 

Patel & Davidson (2011) beskriver att Grounded theory är en skolbildning som i slutet av 60-

talet startades av två amerikanska sociologer vid namn Glaser och Strauss. På svenska så 

brukar denna ansats kallas antingen grundad teori eller lokal teori. Grounded theory innebär 

att man som forskare utgår ifrån empiri och sedan formulerar en lokal teori som främst har 

täckning för det unika fallet. Detta kan man se som den omvända ambitionen till att bygga 

teoretiska superstrukturer. Grounded theory forskaren beskrivs börja förutsättningslöst med 

empiriskt arbete. Forskningsfrågan formuleras som öppen och antas kunna förändras under 

ens forskningsprocess. Datainsamlingen samt teorigenereringen sker därefter parallellt. Olika 

typer av datainsamlingsmetoder är möjliga att genomföra, sedan efter detta så skrivs allt 
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material ut och ur detta så genereras en lokal teori. Den lokala teorin man kommit fram till 

består av empiri som har kategoriserats i olika koder. De enskilda koderna består i sin tur av 

en rubrik eller en benämning och alla de empiriska pusselbitar som exempelvis utsagor ifrån 

intervjuer eller olika protokoll ifrån observationer som därefter kan sorteras under denna 

rubrik. Dessa koder upptäcks under arbetet med att samla, transkribera och att genomläsa 

materialet av forskaren själv. Dessa koder är från början öppna och orelaterade men efter mer 

genomläsning och sorterande av forskaren ifråga så antas de olika koderna kunna relateras 

mot en eventuell huvudvariabel. I det här skedet av forskningen kan man samla in ytterligare 

empiri. En Grounded theory kan man alltså beskriva som ett system av koder som alla är nära 

kopplade till empiri. Det kan existera många lokala teorier parallellt och dessa antas heller 

inte behöva ha längre livslängd än fenomenet de beskriver.  

Fortsättningsvis finns det olika typer av kodning man kan använda sig av inom Grounded 

theory.  Fokuserad kodning bygger på att man som forskare sätter en tyngd på de vanligaste 

koderna och de som kan ge en mest information sett till de data man har tagit fram vilket 

innebär att ett antal koder man tagit fram kommer att lämnas åt sidan. (Bryman, 2011)  

Sammanfattningsvis kan man säga att analysmetoden handlar om att skapa en teori som man 

kommer fram till genom data man har samlat in och analyserat på ett systematiskt sätt under 

sin forskningsprocess. (Bryman 2011) 

Med allt detta som bakgrund så kände jag att det rimligaste för mig var att skriva uppsats med 

inspiration ifrån Grounded theory. Eftersom jag ska undersöka berättelser hämtade ifrån 

internet så är detta en mycket intressant analysmetod att använda mig av när jag analyserar 

mitt material.  

Utifrån mina bestämda frågeställningar så använde jag min nu utvalda analysmetod för att 

analysera de blogginlägg och foruminlägg som jag ansåg relevanta för min studie. Jag började 

processen med att läsa igenom mitt insamlade material en gång. Sedan fortsatte jag med att 

koda innehållet i var och en av blogginläggen/foruminläggen. När detta gjorts så läste jag 

sedan igenom mina skapade koder (exempelvis ”kvinnan anser sig visa mycket känslor i sin 

relation”, ”svårare med känslor i yngre ålder”, ”mannen svårare att visa känslor”, ”mannen 

svårtolkad visar sällan känslor”,) för att hitta återkommande kategorier som jag kunde skapa 

ur mitt material. Här lyckades jag skapa ett gäng kategorier som är vanligt förekommande i 

mitt insamlade material. Vilket gör att jag slutligen kan generera en teori med slutsatser ur 

detta. Koder går att läsa i bilaga.  

 

4.5 Validitet & Reliabilitet 
 

Intern validitet handlar i första hand om huruvida en forskares slutsatser är trovärdiga eller 

inte, exempelvis när man som forskare drar slutsatsen och påstår att fenomen x orsakar 

fenomen y. (Bryman, 2011) Eftersom jag inte har använt mig utav intervjuer i denna studie så 

har jag inte på något sätt påverkat respondenterna i deras svar. De har själva utan yttre 

påverkan beskrivit sin situation vilket gör min studie mer trovärdig enligt mig. I en intervju- 
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situation är det jag som bestämmer samt formulerar frågorna och det kommer att påverka 

respondenternas svar. På ett forum eller en blogg så är det personen själv som skriver från 

hjärtat och vill delge andra personer sin historia med egna ord. Personen har skrivit från sin 

dator i en miljö denne är bekväm i. Det finns alltså inte externa faktorer som påverkar 

respondenterna på samma sätt som i en intervju-situation. Jag har läst igenom ett antal bloggar 

och foruminlägg och varit noggrann med att se till att det som inlägget avhandlar är relevant 

för min studies syfte. En fördel för mig är att dessa inlägg finns tillgängliga för mig hela tiden 

genom internet och därför har jag haft möjlighet att läsa igenom vad inläggen säger hur 

många gånger som helst innan min kodningsprocess för att göra mina slutsatser i studien mer 

trovärdiga. Jag kodade inläggen tre gånger noggrant för att inte missa någonting viktigt i dem. 

Om man sedan ska vara lite kritisk så är en svaghet med studien att jag inta har använt mig 

utav någon slumpmässig urvalsmetod för att välja ut mina forum-inlägg och blogginlägg. En 

bättre urvalsmetod hade kunnat bidra till att höja den interna validiteten för min studie. Jag 

drar i min studie slutsatsen att olika former av social träning vid tidig ålder kommer att hjälpa 

personerna med Aspergers syndrom att socialt kunna ta sig fram i livet på ett smidigare sätt. 

Detta kan vara en rimlig slutsats sett till det material och de personer som min studie har 

omfattat men slutsatsen hade varit trovärdigare om min studie hade omfattat fler personer.  

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver begreppet validitet med att man när man försöker 

validera någonting fastställer om en undersökning undersöker vad den säger sig vilja 

undersöka, och man beskriver att undersökningens syfte samt innehåll går före frågorna om 

metod. Min studie vill undersöka hur personer med Aspergers syndrom upplever sina sociala 

relationer och detta är vad som materialet som har analyserats i min studie har handlat om. 

Utöver detta så handlar mina slutsatser om hur man på ett bra sätt kan förebygga problem med 

social interaktion på ett bra sätt vilket höjer validiteten för mina dragna slutsatser samt för min 

studie. Jag har alltså undersökt det jag sade mig vilja undersöka vilket i sin tur gör mina 

tolkningar mer trovärdiga. 

Begreppet Extern validitet handlar om huruvida det resultat man får fram i sin forskning kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten för forskningen. (Bryman, 2011) 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver tre olika typer av generaliseringar. En av dessa kallas 

analytisk generaliserbarhet som handlar om att man överväger om ens forskningsresultat går 

att använda sig av för att ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Mitt 

resultat är generaliserbart till viss del eftersom det visar exempel på hur vissa personer med 

Aspergers syndrom upplever sina vardagliga sociala relationer. Men den analytiska 

generaliserbarheten är begränsad eftersom min studie enbart handlar om ett fåtal personer 

Detta är det som talar för att min studie inte är speciellt generaliserbar. Det faktum att jag har 

gjort en kvalitativ studie och inte en kvantitativ studie. I en kvantitativ studie, som genomförts 

genom exempelvis enkäter, så når forskarna ut till en större skara av människor som då deltar 

i deras studie vilket innebär att deras studieresultat blir något enklare att generalisera då man 

utgår ifrån en större population. Jag skulle behöva fler deltagare i min studie för att öka min 

analytiska generaliserbarhet.  

Begreppet reliabilitet beskrivs bygga på forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. 

(Kvale & Brinkmann, 2014) Med andra ord så bygger begreppet i stort på huruvida ett resultat 
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kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare, det handlar om till vilken grad som 

intervjupersonerna förändrar sina svar i en intervju och huruvida man kommer att ge olika 

svar till olika forskare. I denna studie känns reliabiliteten högre än i en intervjustudie eftersom 

jag utgår ifrån bloggar och foruminlägg som alltid kommer att ge samma ”intervjusvar” 

oavsett vem som forskar om detta. Däremot är det klart att kodningsprocessen av materialet 

ifråga kan komma att skilja sig marginellt ifrån forskare till forskare när det kommer till hur 

man tolkar personernas beskrivning av sin situation exempelvis. Det kan även variera från 

forskare till forskare vad man bedömer som mer eller mindre viktigt i ens kodningsprocess 

och vilka kategorier som man tycker är tydligast i ens utvalda koder. Men jag vågar påstå att 

skillnaderna hade varit större om det hade varit intervjuer studien varit byggd på då 

respondenternas svar vid ett sådant scenario kan komma att variera från tillfälle till tillfälle.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Bryman (2011) går in på de forskningsetiska krav man behöver leva upp till som forskare. 

Här handlar det först och främst om informationskravet. Vilket innebär att forskaren ifråga 

ska informera sina deltagare om undersökningens syfte, att försökspersonernas deltagande 

sker helt på frivillig basis där de har rätt att hoppa av om de så önskar samt vilka moment som 

ingår i undersökningen. Nästa är samtyckeskravet som bygger på att deltagarna i 

undersökningen har rätten att själva bestämma över sin medverkan och ifall deltagaren är 

minderårig krävs godkännande ifrån vårdnadshavarens sida. Fortsättningsvis så bygger 

konfidentialitetskravet på vikten av att de personliga uppgifterna om deltagarna behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Det vill säga att man ser till att personuppgifter inte 

hamnar i händerna på obehöriga. Nyttjandekravet är punkten som klargör att de uppgifter man 

samlar in endast får användas till forskningens ändamål.  

Till följd av samtyckeskravet så är jag noggrann med att se till att jag inte använder blogg 

respektive foruminlägg där personen uppger sig vara under 18 år. Eftersom bloggarna i min 

studie är anonyma, och alltså inte nämns vid namn, så stärker detta konfidentialiteten för min 

studie.  

Ess (2002) pekar på att alla de nya forskningsarenor som skapas i och med internets uppkomst 

banar väg för helt nya etiska problem som inte fullt ut täcks av de tidigare forskningsetiska 

reglerna som finns att tillgå. Utöver detta beskriver han även att det är av stor vikt att man 

som forskare reflekterar över hur pass offentlig en viss internetmiljö kan anses vara och han 

betonar också, utöver detta, vikten av att inse att det när man utför forskning på material som 

skrivits av personer under 18 år ställs högre krav på forskaren ifråga. 

Danebäck (2006) reflekterar över huruvida information på internet ska ses som privat eller 

offentlig. Han pekar på att en del anser att man ska se allt som publiceras på internet som 

offentligt material medan vissa andra anser att man bör se det hela som privat information och 

att man därmed inte ska använda det hur som helst i forskningssyfte. Slutligen betonar han att 

man som forskare individuellt får värdera hur pass känsligt ens material är att använda. Alla 
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med tillgång till internet har möjlighet att läsa vad en person lägger ut på en blogg eller på ett 

diskussionsforum. 

Sedan så kan man ju anta att ett blogginlägg eller foruminlägg läggs ut med syfte att så många 

som möjligt ska få ta del av det hela. Som sagt så är det ju viktigast att personen ifråga inte 

uppger sig vara under 18 år. Vill man skydda sitt blogginnehåll så kan man exempelvis sätta 

lösenord på denna för att se till att bara de personer man själv vill ska läsa bloggen får läsa 

innehållet. 

Något som givetvis skapar en typ av etiskt dilemma är ju användningen av citat inom mitt 

analys-avsnitt. Dessa blir lättare att spåra upp eftersom de finns i ren citatform i texten. Här 

anser jag att fördelarna väger över nackdelarna då de på ett bra sätt bekräftar mina utvalda 

kategorier och därför i sin tur höjer validiteten för min studie. Begreppet validitet handlar om 

att kunna visa att de slutsatser som genererats ur ens undersökning hänger ihop. (Bryman, 

2011)  

 

4.7 Metod diskussion 

 

Internet fokuseringen som denna studie bygger på gjorde att materialinsamlingen skiljde sig 

en hel del ifrån den materialinsamling jag genomförde under min B-uppsats. Eftersom jag 

utgick ifrån bloggar samt diskussionsforum på internet så fick jag tillgång till material som 

inte hade varit möjligt i en situation där man använder sig utav intervjuer. En fördel med 

denna metod är att man får läsa om personers egna perspektiv direkt ifrån dem själva. 

Eftersom man till skillnad från en intervjusituation inte förbereder och ställer frågor så skapar 

man inga risker med att man som forskare påverkar respondenterna med exempelvis allt för 

ledande frågor. Så eventuella ifrågasättanden om forskarens påverkan på studieobjekten finns 

inte på samma sätt i denna studie som det möjligtvis kan finnas inom andra typer av studier. 

Samtidigt är en nackdel med detta att personerna man forskar om inte kan förtydliga sig när 

det kommer till vad man skrivit om på samma sätt som det finns möjlighet att göra i en 

intervjusituation. Överlag anser jag dock att internet – materialet har ökat validiteten för min 

studie. Analysmetoden har hjälpt mig med att utläsa mitt insamlade material och finna 

kopplingar mellan mitt insamlade material samt mina teoretiska perspektiv.  Jag är utöver 

detta också väldigt nöjd med det material jag hittat och finner det mycket relevant för det som 

studien vill undersöka.  

Det finns också forskare som väljer att peka på det faktum att ens forsknings validitet ökar 

ifall ens forskningsprocess (exempelvis analysprocessen) har flera observatörer under arbetets 

gång. (Patel & Davidson, 2011) Eftersom jag har skrivit min uppsats på egen hand så har jag 

uppenbarligen inte haft möjlighet att på detta vis öka validiteten i mitt arbete på samma sätt 

som exempelvis en duo hade kunnat göra. Därför kan man se detta som en svaghet med mitt 

arbete. 

Sedan är det självklart svårt att bedöma till vilken grad man kan generalisera resultatet av en 

sådan här typ av studie. Även om jag har utgått ifrån ett antal olika internet- skribenter så 
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handlar det ju trots allt om en droppe i havet. Det finns så många olika typer av människor 

med denna diagnos, så att även om det finns vissa likheter emellan dessa så är det i slutändan 

många olikheter också. Så vad man skulle kunna säga är att en del stora förändringar har skett 

framförallt när det kommer till förförståelsen där jag, som tidigare nämnt, har haft en bild av 

att det finns fler likheter personer emellan och inte reflekterat tillräckligt över de eventuella 

skillnaderna lika mycket som jag gör nu i efterhand. I det material jag har läst igenom så syns 

det att det handlar om individer, även om mitt syfte har varit att skapa kategorier som 

stämmer överens med varandra. Exempelvis så har det varit intressant att utläsa att det finns 

en del som har det relativt enkelt för sig när det kommer till att kunna uttrycka känslor vilket 

ju står i motsats till den bild jag hade från första början. 

 

5. Analys & Resultat 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personerna ifråga upplever sina egna sociala 

relationer. Kategorierna som jag har valt ut bygger på samband jag sett mellan koderna samt 

att de även går att koppla samman med mina utvalda teorier som i sin tur utgår ifrån syftet. 

Kategorierna besvarar även mina valda frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Detta är 

mina kategorier: 

Missförstådd, Ålder, Depression, Frustration samt Förväntningar.  

 

Kategori nummer 1: Missförstådd 

Något som ofta kommer upp inom mitt analyserade material är känslan av att vara 

missförstådd. Det pekas bland annat på att man ofta försöker lära känna andra människor 

genom att vara social men att motparten stöter bort en trots detta. På ett håll i mitt analyserade 

material beskrivs det att man ofta har goda avsikter när man försöker socialt integrera med 

andra människor, men att dessa andra personer av någon anledning ändå verkar känna sig 

obekväma av ens sätt att socialisera med denne motpart.  

 Citat ur det analyserade materialet: 

”Det spelar egentligen ingen roll om man har goda avsikter och gör goda handlingar, folk 

verkar ändå tycka att man är konstig och creepy. Jag har flera exempel på situationer där jag 

har försökt att vara trevlig och/eller hjälpsam men ändå bemöts av konstiga blickar och 

kanske tillochmed förakt.” 

Man har goda avsikter men gör motparten obekväm. Detta verkar även, i vissa fall, kunna 

skapa en frustration hos personen med Aspergers syndrom vilket jag återkommer till i en 

annan kategori. Det finns faktorer inom det analyserade materialet som pekar mot det faktum 

att personer med Aspergers syndrom även kan missförstå/missuppfatta varandra till följd av 

att en av parterna inte klarar av att fullt ut uttrycka sina känslor på ett tillfredsställande sätt. 

Inom denna sambo-relation, där bägge två är diagnostiserade med Aspergers syndrom, så har 



20 
 

en av parterna (person Y) ett stort behov av att den ena (Person X) är tydlig med att 

kommunicera ut att personen är uppskattad. Person x har i sin tur svårt med att uttrycka sina 

känslor och när person y då har problem med att läsa av kroppsspråk så blir det svårt för 

denne att känna sig omtyckt och uppskattad då person x inte uttrycker sina känslor på ett 

tillräckligt tydligt sätt. Detta citat beskriver detta: 

Det som är svårt för mig att ta in är att han inte visar så mycket känslor osv. Vi har varit 

tillsammans i över ett år. 

Det beskrivs från en annan person att denne har problem med att avgöra vad som är 

tillräckligt med kontakt. Det vill säga vad som är ”för mycket” kontakt och vad som är ”för 

lite kontakt” när det kommer till att höra av sig över telefon exempelvis vilket leder till att det 

blir för mycket för motparten. Här beskrivs denna problematik:  

Och jag blir ofta alldeles för intensiv med andra människor, jag har svårt att avgöra vad som 

är ”lagom” i relationer till andra det finns ju tex ingen regel på hur många sms man ”får” 

skicka till en person varje dag och jag kan säga att mina 3000 gratis sms tar slut snabbt varje 

månad. 

När det kommer till missförstånd så framkom också att man ofta hade en tendens till att 

missuppfattas som egoistisk samt att man ofta känner sig missförstådd eftersom man har svårt 

att se situationer ifrån en annan persons perspektiv.  

 

Kategori nummer 2: Ålder 

Inom det analyserade materialet är det tydligt att svårigheterna med att tolka det sociala spelet 

tycks bli en tuffare börda ju äldre man blir under sin uppväxt. Vid barndomen så klarar man 

att leva ensam rätt bra samtidigt som det i tonåren blir betydligt tuffare när man utvecklar en 

sexuell drift samt ett större behov av att tillhöra en gruppering. Detta citat ur det analyserade 

materialet rör vid en del av denna problematik: 

”Alla vet ju hur 14-åriga tjejer är, att de umgås i grupp och det är grupperingar hit och dit 

och det funkade inte alls för mig och jag blev mer och mer utanför”.  

Från ett håll, ur mitt material, beskrivs också hur en annan person under sin barndom använde 

sig av verklighetsflykt för att orka med vardagen. Verklighetsflykten beskrevs som att 

personen levde sig in i filmer eller annat för att koppla bort den verkliga världen. Denna 

verklighetsflykt beskrevs dock fungera på ett bättre sätt under barndomen men att 

verklighetsflykten blev svårare och svårare ju äldre personen blev då man utvecklar nya 

behov.  

Under mina tonår när jag var utstött och i vissa fall mobbad så kompenserade jag mitt 

sociala behov med att leva mig in i böckers, seriealbums, filmers, TV-seriers och TV-spels 

fantasivärldar. Men desto äldre man blir (även om ovanstående verklighetsflykter fortfarande 

är väldigt värdefullt för mig) så inser man hur fattigt ens liv faktiskt är utan (riktiga) vänner 

och flickvän m.m.. 
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Kategori nummer 3: Depression 

Problemen i det sociala samspelet tycks ha en förmåga att göra personerna med Aspergers 

syndrom mer sköra än personer utan Aspergers syndrom. Man verkar generellt ha lättare för 

att dras in i depressioner eller olika typer av negativa tankebanor.  

”Jag hade vid den här tiden redan kontakt med barnpsyk för när jag började 7:an blev jag 

djupt deprimerad och tillslut även självmordsbenägen.” 

Personen beskriver sig ha blivit mer och mer utanför de grupperingar som skapats när denne 

uppnådde tonåren. Problemen med att kunna passa in ledde till situationen med tuff 

depression och självmordstankar. Detta förändrades dock efter att personen fick börja i en 

skolklass som var specialiserad på att hjälpa personer med denna typ av diagnos.  

Det finns också beskrivet hur personen ifråga har en tendens till att falla djupare än andra 

människor när denne får någon typ av motgång i livet.  

 

Kategori nummer 4: Frustration 

Problemen med att förstå det sociala samspelet tycks i vissa fall kunna skapa en frustration 

hos personerna gentemot andra människor och allmänheten. När man försöker sig på att vara 

social men ändå inte lyckas på samma sätt som alla andra så verkar detta kunna leda till en 

viss frustration i ens vardag. I detta citat beskriver en person hur frustrationen skapas efter att 

ha känt sig missförstådd:  

Jag blir väldigt bitter när jag tänker på det (jag hatar att tänka och överanalysera 

överhuvudtaget egentligen, utan avundas er som bara verkar kunna "flyta" er igenom livet), 

för varför räcker det inte att vara snäll och omtänksam o.s.v., när det är det som folk säger att 

är värdefulla egenskaper hos en människa? 

Det verkar även finnas en viss nivå av frustration när det gäller bristen på viss kontakt med 

det andra könet. Inom det analyserade materialet beskrivs det att det upplevs som väldigt 

frustrerande när man känner ett behov av nära kontakt, sexuell eller annan, till det andra könet 

men att man då sedan måste spela efter ”reglerna” som man fullt ut inte förstår. Man vill 

kunna vara öppen redan från början med andra personer att man söker en kärleksfull/sexuell 

relation. Men detta leder istället till att man skrämmer bort motparten som känner sig 

obekväm av att bemötas på det sättet och det slutar med att motparten då drar sig undan 

istället.  

Det är inte bra för män att vara oklara med vad vi vill. Och jag tror det är speciellt inte bra 

för män med asperger att förneka sina egna behov 

Och även detta citat snuddar vid detta: 

Tycker ärligt talat att män överlag borde bjokotta kvinnor tills de skärper till sig och förstår 

att allt inte kan vara på deras villkor hela tiden. 
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Det beskrivs även från en person att det i slutändan blir tufft att leva utan relationer och att 

man ibland önskar att det kunde ha fungerat att leva utan att börja känna ett behov av närhet 

någon gång under sitt liv. 

Om man nu är så creepy varför måste man då själv känna ett behov av andra människor för? 

Kan man inte bara leva som ett ufo och samla på Star Wars-lego och liksom nöja sig med 

det? Jag antar att det är flockdjurs- och fortplantningsinstinkterna som gör sig påminda... 

En stor del av denna frustration beskrivs ligga i att det inte på ett tillfredsställande sätt går att 

använda sig av logik för att kunna navigera sig igenom sociala situationer i vardagen.  

Man kan inte använda sig av logik för att navigera sig igenom sociala situationer eller 

övertyga andra människor om att man har rätt eller att försöka få andra att tycka om en. 

Detta är något som gör mig väldigt frustrerad, och jag förstår inte varför människor kan 

tycka så illa om mig för att jag använder mig av logik. 

 

Kategori nummer 5: Förväntningar 

Större delen av problemen tycks uppstå till följd av hur man som person förväntas vara ifrån 

omgivningens sida. Detta leder till att förväntningarna ifrån samhällets sida blir detsamma på 

en person med Aspergers syndrom som på en person utan Aspergers syndrom. I det 

analyserade materialet beskrivs det hur Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som 

inte direkt syns på utsidan. Man är till det yttre i stort sett en normal människa men det är 

främst till följd av ens avvikande beteende som ens omgivning börjar förstå att något är 

annorlunda med en. Detta citat beskriver frustrationen över de förväntningar som ställs på en:  

Man befinner sig i någon slags gråzon mellan att vara normal och att lida av en "accepterad" 

funktionsnedsättning vilket gör att man förväntas leva upp till den normala nivå av social 

kompetens som kännetecknar neurotypiska människor (en nivå som man egentligen inte 

klarar av utan hård ansträngning). 

Det framkom ur det analyserade materialet en positiv syn på specialklasser för personer med 

Aspergers syndrom, skolklasser speciellt inriktade på att hjälpa personer med denna typ av 

diagnos, då dessa skolklasser tycks ses som väldigt lärorika och utvecklande att vara en del 

av. 

Mina svårigheter har förändrats under åren, jag har trots allt haft min diagnos i 6 år snart 

och jag har gått i specialklass för personer med AS så jag har ju lärt mig att hantera vissa 

situationer som jag inte kunde hantera när jag var 14 år och jag har utvecklas enormt. 

Personer som kände mig när jag var 14 och inte träffat mig på några år tror inte att det är 

samma person som de träffat nu. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Sammanfattning analys 
 

Analysen jag har gjort är intressant av den anledning att jag har fått fram fem olika kategorier, 

utifrån min kodningsprocess, där alla fem dessutom hänger samman på ett mycket intressant 

sätt. Jag kommer därför nu i diskussionen att dela upp de fem kategorierna i två mer 

övergripande kategorier där dessa fem kategorier ingår. I övergripande kategori nummer 1 om 

omgivningens påverkan så ingår förväntningar, missförstådd och depression. I övergripande 

kategori nummer 2 om tidens påverkan ingår ålder och frustration.  

 

Övergripande kategori nummer 1: Omgivningens påverkan 

Kategorin förväntningar pekade mot det faktum att det redan från början finns förväntningar, 

på personen med Aspergers syndrom, ifrån omgivningens sida som inte tror sig någonting 

annat än att denna person ska vara någonting annat än en normal person. Anledningen till 

detta är att Aspergers syndrom är ett ”osynligt” funktionshinder som inte syns på utsidan på 

samma sätt som fysiska funktionshinder gör som illustrerat av detta citat ur analysen: 

 Man befinner sig i någon slags gråzon mellan att vara normal och att lida av en 

"accepterad" funktionsnedsättning vilket gör att man förväntas leva upp till den normala nivå 

av social kompetens som kännetecknar neurotypiska människor (en nivå som man egentligen 

inte klarar av utan hård ansträngning). 

Det indikeras dock i analysen att skolklasser speciellt inriktade på att hjälpa personer med 

Aspergers syndrom varit en positiv upplevelse och ett bra sätt att lära sig att hantera detta 

problem. 

Mina svårigheter har förändrats under åren, jag har trots allt haft min diagnos i 6 år snart 

och jag har gått i specialklass för personer med AS så jag har ju lärt mig att hantera vissa 

situationer som jag inte kunde hantera när jag var 14 år och jag har utvecklas enormt. 

Personer som kände mig när jag var 14 och inte träffat mig på några år tror inte att det är 

samma person som de träffat nu. 

 Problemen med förväntningar verkar leder sedan till vad som sker inom kategorin 

missförstådd. Här så uppfattar omgivningen personen med diagnosen som avvikande och 

underlig. Och även om personen med Aspergers syndrom har goda intentioner så kan denne 

uppfattas som för närgången och intensiv. Det beskrivs i analysen hur det finns en upplevelse 

av att inte kunna känna av vad som är ”tillräckligt” med kontakt, utan kontakten kan tendera 

att bli ”för mycket” för motparten. 

Och jag blir ofta alldeles för intensiv med andra människor, jag har svårt att avgöra vad som 

är ”lagom” i relationer till andra det finns ju tex ingen regel på hur många sms man ”får” 
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skicka till en person varje dag och jag kan säga att mina 3000 gratis sms tar slut snabbt varje 

månad. 

Motparten kan till följd av det här uppfatta personen som avvikande. Efter detta så kan 

personen med Aspergers syndrom stämplas som annorlunda av omgivningen och detta leder 

slutligen till att individen blir stigmatiserad. (Bos m fl, 2013) Giddens (2011) pekade på att 

själva stigmatiseringen i sig mycket handlar om att det är ett sätt för omgivningen att utöva 

social kontroll. I forskningsbakgrunden kunde vi också utläsa hur barn med Aspergers 

syndrom kan uppfattas som ”lillgamla” samt formella till sättet. (Autism- och 

aspergerförbundet, u.å) Där beskrevs också hur barnen med diagnosen kunde ha en tendens 

till att styra och ställa för mycket vilket leder till att de andra barnen inte ville leka med dem 

längre utan att barnet med diagnosen förstod varför. 

 I analysen så kunde man även utläsa hur missförstånd förekom även i relationer där bägge 

parterna i förhållandet hade diagnosen. Som symboliseras av detta citat: 

Det som är svårt för mig att ta in är att han inte visar så mycket känslor osv. Vi har varit 

tillsammans i över ett år. 

Man skulle även kunna påstå att stigmatiseringen skapas av omgivningens syn på en person 

när det gäller hur man ska vara och hur man ska agera inom vardagliga situationer. När 

personer utan Aspergers syndrom stöter på ett beteende som inte stämmer in på det beteende 

man är van vid att möta så kan detta leda till att stigmatisering förekommer.  

Jag kunde utläsa hur studier också pekade mot att dessa typ av problem kunde leda till 

problem med självkänslan och sedan till depression. (Elder m fl, 2006) Min sista kategori var 

just depression. Det beskrivs i mitt material hur ens ökande utanförskap kan leda till 

depression samt negativa tankebanor och att man faller djupare än andra när man väl faller.  

 

Övergripande kategori nummer 2: Tidens påverkan 

En faktor som kan spela in när det kommer till vilken grad man passar in socialt är ens ålder. 

Jag såg indikationer på att det kan vara olika svårt vid olika åldrar att passa in och det som 

framförallt indikerades, i det analyserade materialet, var att tonåren kunde vara speciellt svårt 

när det kommer till att smälta in. 

Alla vet ju hur 14-åriga tjejer är, att de umgås i grupp och det är grupperingar hit och dit och 

det funkade inte alls för mig och jag blev mer och mer utanför 

Upplevelsen av att situationen förändras med ökad ålder beskrevs även ifrån ett annat citat i 

analysen: 

Under mina tonår när jag var utstött och i vissa fall mobbad så kompenserade jag mitt 

sociala behov med att leva mig in i böckers, seriealbums, filmers, TV-seriers och TV-spels 

fantasivärldar. Men desto äldre man blir (även om ovanstående verklighetsflykter fortfarande 

är väldigt värdefullt för mig) så inser man hur fattigt ens liv faktiskt är utan (riktiga) vänner 

och flickvän m.m.. 
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Autism- och aspergerförbundet (u.å) var inne på det faktum att personer med Aspergers 

syndroms situation kan se annorlunda ut i olika åldrar. Under småbarnsstadiet beskrevs 

barnen kunna vara relativt lättskötta för att sedan i tonåren själv börja inse att man är 

annorlunda vilket leder till att man i vissa fall väljer att dra sig undan social kontakt för att 

slippa känna sig annorlunda och utanför igen.  

Man kan reflektera över till vilken grad problem likt dessa spelade in i situationen med den 

14-årige pojken vi kunde läsa om tidigare. (Griffin-Shelley, 2010) Uppenbarligen hamnade 

han ju i puberteten precis som alla andra och kände kanske då det sexuella behov som alla 

andra som uppnår tonåren känner av. Det skulle kunna vara så att bristen på social kompetens 

skapade en osäkerhet över hur han skulle få utlopp för dessa behov. Givetvis är detta ett 

extremt fall och jag påstår inte på något sätt att alla med diagnosen skulle vara potentiella 

sexualförbrytare, utan här är det mest intressant att reflektera över till vilken grad mina 

kategorier och den process jag beskriver kan ha spelat in i det här specifika fallet.  

Till följd av denna process som skapar mer problem med ökad ålder så kunde jag utläsa att det 

kan skapas en frustration hos personerna med diagnosen. Under kategorin frustration så 

beskrivs det hur problemen att kunna socialt integrera med omgivningen på ett 

tillfredsställande sätt kan, i vissa fall, skapa en bitterhet gentemot omgivningen. Det framkom 

att man kände en viss frustration över hur man upplever att omgivningen har vissa krav på en 

som ibland kan upplevas som besvärliga att leva upp till. 

Man kan inte använda sig av logik för att navigera sig igenom sociala situationer eller 

övertyga andra människor om att man har rätt eller att försöka få andra att tycka om en. 

Detta är något som gör mig väldigt frustrerad, och jag förstår inte varför människor kan 

tycka så illa om mig för att jag använder mig av logik. 

 Stigma-teorin pekar på hur den ”normala” personen blir mallen för hur man ska föra sig i 

sociala sammanhang. (Bos m fl, 2013). Man kommer sammanfattningsvis till en punkt i livet 

där det skapas ett behov av närhet i form av exempelvis sexuella relationer samt 

vänskapsrelationer och när man inte kan använda sig av logik för att på ett bra sätt navigera 

sig igenom sina sociala situationer så blir det en frustrationsfaktor. Elder med flera (2006) 

snuddade vid detta ämne tidigare: 

”När barnen blir ungdomar och i sin tur närmar sig vuxenlivet kan man uppleva en ökad stress 

över att de sociala normerna börjar bli mer komplexa. Detta kan i sin tur leda till depression.” 

Utöver detta så avhandlades också, i analysen, att det fanns en frustration över att inte kunna 

få närhet till det motsatta könet. 

Det är inte bra för män att vara oklara med vad vi vill. Och jag tror det är speciellt inte bra 

för män med asperger att förneka sina egna behov 

Ett till citat i analysen nämnde detta fenomen: 

Tycker ärligt talat att män överlag borde bjokotta kvinnor tills de skärper till sig och förstår 

att allt inte kan vara på deras villkor hela tiden. 
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Larsson Abbad (2007) beskrev i sin intervjustudie hur en tredjedel av deltagarna i studien helt 

saknade erfarenhet av sexuella relationer. Hos dessa fanns en ambivalent känsla gentemot 

prostitution då man delvis äcklades av det hela samtidigt som man såg det hela som en 

eventuell sista utväg ifall situationen inte skulle lösas för personerna ifråga.  

Man kan sammanfattningsvis också reflektera över hur till vilken grad träningen som det 

berättades om i den tidigare forskningen (Moynahan, 2003) hade kunnat skapa en annorlunda 

uppväxt för många personer om den hade satts in i rätt tid. Denna forskning beskrev hur 

personer med Aspergers syndrom fick lära sig att se sociala situationer ifrån olika perspektiv 

med hjälp utav skådespelare. Elder m fl (2006) nämnde också att man såg positivt på olika 

grupper där föräldrarna deltar med sina barn för att träna upp deras sociala kompetens. Jag 

delar synen på att olika metoder för att träna upp barnens sociala förmåga är en bra väg att gå. 

Sådana typer av metoder anser jag att man bör kunna sätta in vid tidig ålder i de fall där det 

uppenbart krävs.  

 

6.2 Positiva aspekter av diagnosen 
 

Naturligtvis finns det även positiva aspekter av diagnosen även om min första del av 

diskussionen har fokuserat på de negativa aspekterna i form av brister i det sociala samspelet. 

Men vi kunde ju även utläsa i forskningsbakgrunden hur personer med denna diagnos som 

regel utvecklar ett specialintresse och lär sig allt man kan på detta område. (Autism- och 

aspergerförbundet, u.å) Specialintresset beskrevs kunna fungera som en slags ingång till ökad 

social interaktion tillsammans med personer som delar samma intresse. Detta kunde även ge 

en fördel i skolan då personer med Aspergers syndrom ofta kan vara språkligt eller 

matematiskt begåvade. Läkaren Gunilla Brattberg, som hade skrivit ett flertal böcker, pekade 

på att hon inte tror att hon hade uppnått den framgång hon har gjort i livet om det inte hade 

varit för de fördelar som finns med hennes diagnos. (Lagercrantz, 2011 10 februari)  

Carling (2006, 11 december) beskrev hur ett danskt it-företag hade bestämt sig för att börja 

anställa personer med Autism spektrum diagnoser eftersom dessa människor har kvalitéer 

som personer utan Aspergers syndrom saknar. Personen bakom företaget kände att dessa 

människors speciella talanger inte utnyttjades fullt ut av arbetsmarknaden. Detta fenomen 

uppmärksammades också av Holender (2013, 22 maj) som skrev om ett tyskt företag som 

anställde personer med Autism spektrum diagnoser för att kunna dra nytta av deras 

exceptionella känsla för detaljer och unika talang för informationsteknologi. 

Forskningsbakgrunden nämner också det faktum att ens specialintresse i vissa fall kan hjälpa 

personen i sin yrkeskarriär. (Autism- och aspergerförbundet, u.å) 

Dessa exempel är väldigt intressanta att se ur ett framtidsperspektiv då fler företag i samhället 

nu verkar börja få upp ögonen för hur man kan utnyttja de positiva egenskaperna som 

personer med denna diagnos har.  

Sveriges television sänder en dansk- svensk kriminalserie där huvudpersonen Saga har 

Aspergers syndrom och arbetar som kriminalinspektör. Hennes starka sidor i serien är att 
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kunna ta in fakta om fallen hon utreder för att sedan kunna sätta ihop dessa fakta på ett bra 

sätt för att leda utredningen framåt. Man kan säga att hon är bra på själva utredningsarbetet i 

sig men sämre är hon däremot på den sociala kontakten där det är uppenbart att hon inte har 

något jättestort intresse för andra människor. Även detta kan dock användas till en fördel då 

hon inte blir lika emotionellt påverkad av fallen som hennes kollegor, utan hon kan istället se 

på fallen med mer objektiva sansade ögon och dra logiska slutsatser utifrån de fakta som finns 

tillgängliga. Utöver detta så verkar hon också ha svårt för att tolka ironi samt att förstå 

metaforer av olika slag. Denna TV- serie illustrerar, enligt mig, på ett bra sätt den här poängen 

med att arbetsplatser kan dra fördel av de starka sidorna hos personer med Aspergers 

syndrom.  

 

6.3 Slutsatser 
 

Som jag ser det verkar problemen med sociala relationer hänga ihop med en viss nivå av 

bristande social kompetens. Jag tror att det är mycket viktigt att man redan vid tidig ålder 

sätter in åtgärder i form av olika typer av social träning i de fall de krävs. Exempelvis den 

träning vi fick se exempel på i forskningsbakgrunden på området. (Moynahan, 2003) Jag har 

själv sett exempel på andra typer av åtgärder ifrån skolans och samhällets sida, där man inom 

vissa skolor haft klasser där det enbart gick personer med Aspergers syndrom. Dessa klasser 

omnämndes även i min analys på ett positivt sätt. Denna typ av lösning känner jag mig något 

tveksam till då detta möjligtvis kan komma att, till viss del, öka stigmatiseringen gentemot 

dessa människor. Där tror jag istället mer på att man sätter in åtgärder i form av olika 

varianter av social träning från en relativt ung ålder. Samtidigt så måste man i slutändan 

komma ihåg att alla är sin egen person och att det som fungerar optimalt för en person inte 

nödvändigtvis behöver fungera lika bra för någon annan. Att samhället börjar utveckla olika 

typer av social träning som vi kunde se i forskningsbakgrunden (Moynahan, 2003), i 

kombination med att företag börjar anställa fler med diagnosen för att kunna dra nytta av de 

positiva sidorna av diagnosen, kommer leda till att framtiden för dessa människor ser ljusare 

ut än på mycket länge.   
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Bilaga koder 
 

Forumdiskussion nr 1 Koder: 

Par med aspergers syndrom, kvinnan anser sig visa mycket känslor i sin relation, svårare med 

känslor i yngre ålder, mannen svårare att visa känslor, mannen svårtolkad visar sällan känslor, 

Flytta ihop i en större lägenhet, ett år tillsammans, bägge parter har ett behov av tid för sig 

själva emellanåt, mannen beskrivs ha större behov av tid för sig själv, kvinnan förvirrad av 

mannens oförmåga att uttrycka känslor skapar förvirring hos kvinnan, användare svarar att 

hon själv har problem med att läsa samt tolka kroppsspråk, detta innebär ett behov av extra 

tydlighet ifrån omgivningens sida för att känna sig omtyckt, har inte mindre känslor än andra, 

svårt att förmedla känslor på naturligt sätt, framstår som klumpig, 5 år med diagnostiserad 

pojkvän, fungerar oftast, blir fel ibland, lär av misstag, trådskapare personligt trauma vid ung 

ålder, oro tillföljd av trauma, ny användare haft relationer med flera personer utan Aspergers 

syndrom i perioder, lätt att visa känslor i relationer, trycker på vikten av kommunikation,  visa 

tillit för att vinna tillit, annan person har svårare att tolka känslor hos närstående, vill ha logisk 

ordagrann tydlighet för att tolka känslor, finns annorlunda sätt att visa känslor för personer, 

våga öppna sig, inte vara rädd för att bli sårad, Svårt läsa kroppsspråk, behöver tydlighet 

 

Forumdiskussion nr 2 koder: 

Vill ha kontakt med motsatt kön, vänskap eller kärleksrelation, söker intimitet, könen fungerar 

olika, sexualitet olika, man frustrerad över brist på kvinnlig kontakt, har behov, vill kunna 

vara öppen med att han söker sexuell relation redan från början, ärlighet med detta skrämmer 

bort kvinna, kvinnor måste förstå att allt kan inte vara på deras villkor, framåt approach om att 

man söker sex skrämmer motparten, börja med att vara vänner 

 

Forumdiskussion nr 3 koder 

Nyligen diagnostiserad med aspergers syndrom, medveten om sin diagnos, missnöjd med 

diagnosen, funktionsnedsättning som inte syns, normal i stort sett men folk förstår att man är 

annorlunda, märks mest på beteendet, gråzon mellan normal eller funktionsnedsättning, 

förväntas leva upp till personer utan Aspergers syndrom, för höga förväntningar ifrån 

omgivningen, missuppfattas, goda avsikter men framstår som obehaglig, bitter över 

missförstånd i vardagen, överanalyserar, räcker inte att vara snäll och omtänksam oavsett vad 

omgivningen säger, logik fungerar inte som ett redskap att navigera i sociala situationer, 

skapar frustration, inte omtyckt på grund av användande av logik, förstår inte hur människor 

skapar kontakt, behov av närhet och kontakt med andra människor, utstött och mobbad i 

tonåren, kompenserade med att leva sig in i filmer med mera, verklighetsflykten blir tuffare ju 

äldre man blir, tufft att leva utan relationer, önskar man inte hade några behov av andra 

människor, grundläggande behov gör sig påminda, Ge upp, kärlek omöjligt med aspergers 

syndrom 
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Blogginlägg nr 1 koder 

Diagnos i tonåren, blev intresserad av sin diagnos, läser om diagnosen, blev djupt deprimerad, 

självmordsbenägen, grupperingar i tonåren, blev mer och mer utanför, varit utanför hela 

uppväxten, passa inte in, alltid uppfattats som snäll och blyg, lugn i klassrummet, velat ha 

diagnosen tidigare, gått i specialklass för AS-diagnostiserade, lärt sig hantera situationer på ett 

bättre sätt i specialklassen, enorm utveckling i specialklassen, en annan människa idag, 

Största problemet relation till andra människor, definierar vänskap annorlunda, definierar 

kärlek annorlunda, blir för intensiv i relationer, lätt för att skaffa vänner men svårare att 

behålla dessa, kan bli besatt av saker, ibland på ett bra sätt ibland på ett dåligt, ältar saker, 

svårigheter att se andras perspektiv vid bråk samt konflikter, svårigheter att förstå andras 

reaktioner på sitt eget beteende, måste ha klarlagt vad som ska göras i skolan för att komma 

till start, Problem med icke-verbal kommunikation, inte speciellt flexibel när det kommer till 

plötsliga förändringar i vardagen, tänker i färger, missuppfattas ofta som egoistisk, känner sig 

ofta missförstådd, finns positiva sidor med diagnosen, alla personer med diagnosen är 

individer 

 

Blogginlägg nr 2 koder 

Nyligt uppbrott, faller djupare än andra när denne faller, självskadebeteende vid tidigare 

uppbrott, besök vid psykakuten, klarat det bättre den här gången, utvecklat strategier för att 

hantera tuffa känslor, låter sig vara ledsen, viktigt att träffa folk och inte fastna i tankar, tar 

tablett vid destruktiva tankar, ring till psykakuten innan självskadebeteende, vill vara frisk 

 

Blogginlägg nr 3 koder 

Kär jämnt och ständigt under tonåren, berättade aldrig för personerna i fråga, träffar första 

partner under gymnasiet, bittert uppbrott 
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