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The aim of this study was to explore the formation of the self-concept in female 

adolescents with diagnosed Asperger syndrome. Semi-structured interviews were 

conducted with eight females between 16 and 19 years of age, who at the time of the 

study attended a school for youths with this diagnosis. The method of thematic 

analysis was employed. In the first step a number of themes were formulated and 

then, in the second step, structured according to the model of self-concept by 

Adamson, Hartman and Lyxell (1999). The main conclusions were that the extent of 

the diagnosis’ incorporation into the self-concept varied, and that even though a sense 

of being different was common, few participants expressed a desire to have it any 

other way. Pictures of the self in the past and future seemed to be present and the 

participants experienced a positive shift in the way they perceived themselves and 

their lives.  Social relationships were described as important and family and friends 

constituted significant parts of the self-concept. The results are discussed in relation 

to the existing limited research on the subject, and suggestions for further research are 

presented. 
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Studiens syfte var att nå en ökad förståelse för hur självkonceptet kan konstrueras hos 

unga tjejer med diagnosen Aspergers syndrom. Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med åtta tjejer mellan 16 och 19 år, som vid tidpunkten för studien var 

elever på en skola som riktar sig till ungdomar med denna diagnos. Genom tematisk 

analys utformades teman som i rapporten har strukturerats utifrån Adamson, Hartman 

och Lyxells (1999) modell för självkonceptets uppbyggnad. Till studiens 

huvudsakliga slutsatser hörde att graden av diagnosens integration i självkonceptet 

varierar. Även om flertalet av tjejerna uppfattade sig som annorlunda så fanns ingen 

påtaglig önskan om att passa in. Analysen visade också att både det man tidigare 

upplevt och bilden av sig själv i framtiden var närvarande samt att en positiv 

utveckling av livet och dem själva har skett. Sociala relationer och den egna personen 

i relation till familj och vänner tycktes utgöra en betydande aspekt av självkonceptet 

hos de deltagande tjejerna. Studiens resultat och slutsatser diskuteras mot den 

begränsade forskning som finns på området och avslutas med en diskussion kring 

implikationer och förslag till vidare forskning. 

 

Nyckelord: självkoncept, Aspergers syndrom, diagnos, kvinnor, tonår, tematisk 

analys 

 



  

 

 

 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de tjejer som har medverkat och låtit oss ta del av 

sina tankar och upplevelser. Vi vill även tacka skolpersonalen som har varit en 

stor hjälp under vårt arbete. 
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Aspergers syndrom (AS) är i dagens samhälle ett omdiskuterat fenomen, med diagnoskriterier 

som delvis innebär bristande social och kommunikativ förmåga. Å ena sidan lyfts en 

medicinsk och biologisk orsaksförklaring fram till diagnosens förekomst (Attwood, 1998; 

Gillberg, 1998) och å andra sidan finns det de som menar att diagnosen AS är en social 

konstruktion, skapat av ett samhälle som alltmer kräver social kompetens, och att AS istället 

är en annorlunda personlighet med en annan kognitiv stil (Baron-Cohen, 2002; Molloy & 

Vasil, 2002). Oavsett växer alltfler barn och ungdomar upp i en omgivning med diagnosen AS 

(Frith, 2005; Molloy & Vasil, 2004). En diagnos kan medföra bekräftelse, förståelse och 

gemenskap för individen, men kan även bidra till stigmatisering, utanförskap och hopplöshet 

(Wrangsjö, 1998). Att leva med en diagnos under tonåren, när en viss organisering av 

självkonceptet sker (Harter, 1999), kan tänkas påverka individens syn på sig själv, som även 

kan påverkas av omgivningens bemötande (Humphrey & Lewis, 2008; Johannisson, 2006). 

 Forskningen och litteraturen kring självkoncept hos ungdomar med AS är begränsad, 

men präglas även av bland annat jämförelser med ungdomar utan diagnos. Exempelvis 

undersöker man till vilken grad ungdomen pratar om sig själv i sociala och/eller psykologiska 

termer, som mäts främst med kvantitativa metoder och med manliga deltagare (Barbouttis 

Martin, 2008; Lee & Hobson, 1998; Mavropoulou, 1995; Williamson, Craig & Slinger, 2008). 

Enligt Punshon, Skirrow och Murphy (2009) har endast två studier fokuserat på hur diagnosen 

AS påverkar tonåringar samt hur de ser på sig själva och livet: en opublicerad studie 

genomförd av Cousins år 2001, samt en studie av Molloy och Vasil (2004) som har givits ut i 

form av en bok. Å andra sidan har även en studie av Humphrey och Lewis (2008) delvis 

berört dessa aspekter när de undersökt hur tonåringar med AS upplever sin skolgång. 

 Med anledning av den bristande forskningen kring självkonceptet kopplat till tonåringar 

med diagnosen AS, ser vi det som ett viktigt och intressant område att angripa. Tidigare 

forskning motiverar även till ett annorlunda perspektiv genom att använda en kvalitativ 

metod. Då den begränsade forskning som finns kring självkonceptet kopplat till AS fokuserar 

på pojkar och män, vill vi bidra till att tjejernas perspektiv lyfts. Även om fler pojkar än 

flickor har diagnosen, finns det en grupp tjejer som lever med den, och att dessa får ta 

utrymme i forskningen är av stor vikt.  Detta utifrån ett antagande om att killar och tjejer blir 

bemötta av andra på olika sätt och att upplevelsen av att leva med diagnosen AS därmed 

skiljer sig åt. Vi har valt att intervjua unga tjejer för att belysa aspekter som hur unga tjejer 

med AS ser på sig själva, hur de beskriver sitt självkoncept, vilken roll diagnosen spelar i 

deras självkoncept samt om denna syn på något sätt har förändrats och utvecklats. Det 
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huvudsakliga syftet med denna studie är alltså inte, som många tidigare studier, att jämföra 

och visa på eventuella skillnader mellan icke-diagnostiserade ungdomar och ungdomar med 

diagnosen AS eller att undersöka andras upplevelser av AS, till exempel föräldrar till barn 

med AS. Vi vill istället anlägga ett inifrånperspektiv och nå ökad förståelse för hur 

tonårstjejer med AS ser på och tänker kring sig själva och sin diagnos, det vill säga hur 

självkonceptet konstrueras. Förhoppningen är att studien skall vara givande och intressant för 

olika yrkesgrupper som jobbar med ungdomar med AS, föräldrar till barn och ungdomar med 

AS samt personer med AS. 

 

Teori  

 

Nedan följer en redogörelse för teori och aktuell forskning kring definition och utveckling av 

självkonceptet hos barn och ungdomar. Därefter definieras och utvecklas fenomenet AS samt 

olika synsätt på diagnosen och hur den kan påverka individen. Slutligen förenas dessa 

aspekter via en redovisning av teori och aktuell forskning avseende självkonceptet kopplat till 

ungdomar med diagnoserna AS och autism. Vi har valt att inkludera en studie av Lee och 

Hobson (1998) som studerar självkonceptet hos ungdomar med diagnosen autism, utifrån att 

personer med autism och AS antas dela vissa drag, som svårigheter med att ta andras 

perspektiv och med social interaktion.  

 

 

Självkoncept 

 

Att det föreligger begreppsförvirring på forskningsområdet om hur en person uppfattar och 

förstår sig själv tycks det råda enighet om (Harter, 1999). Begrepp som självkoncept, 

självförståelse och självrepresentation tycks ibland användas synonymt, samtidigt som vad 

dessa begrepp syftar på skiljer sig något mellan olika forskare och teorier. Framförallt tycks 

självkonceptets koppling till självkänsla och därmed en värdering av det egna självet vara ett 

debatterat ämne. Damon och Hart (1982) beskriver självkonceptet som en kognitiv aktivitet 

där fokus ligger på hur individen förstår sig själv. De hävdar att detta inte kan mätas i termer 

av till exempel positivt eller negativt, utan man måste titta på den kvalitativa förståelsen 

bakom. Även Harter (1999) skiljer på begrepp som hör till självrepresentation och begrepp 

som mer handlar om självvärdering, men hävdar att denna skillnad till viss del har uppstått 

utifrån de metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats. Även om man i forskningen kan 
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välja att antingen studera det ena eller andra så har självkonceptet eller självrepresentationen 

alltid en värderande aspekt, eftersom de egenskaper eller attribut som en individ ser sig som 

innehavare av i sig är värdeladdade.  

 Adamson, Hartman och Lyxell (1999) definierar självkonceptet utifrån dess relation till 

identiteten, där självkonceptet står för individens upplevelse av sig själv och därmed de 

mentala representationer han eller hon håller om sig själv. Detta tillsammans med hur andra 

uppfattar honom eller henne utgör individens identitet. Skillnaden mellan identiteten och 

självet behandlas även av Molloy och Vasil (2004). Självet är enligt dem den totala summan 

av alla ens livserfarenheter och hur man reflekterar kring erfarenheterna. Det är något privat 

och innehåller aspekter som känslor, rädslor, förhoppningar etc. kring erfarenheterna. 

Identiteten å andra sidan innebär hur man väljer att berätta om sina upplevda erfarenheter för 

en annan människa. Detta kan påverkas av hur omgivningen ser på eller beskriver en. 

 Det finns forskning med uppkomst på 1970-talet, där begreppet självkoncept ses som 

någonting som kan mätas i tal, och där man talar om starka eller svaga samt positiva eller 

negativa självkoncept. Till denna tradition hör till exempel Bracken, Bunch, Keith och Keith 

(2000). De argumenterar för en flerdimensionell och hierarkisk syn på självkonceptet, där ett 

globalt självkoncept underbyggs av självkoncept inom olika domäner, så som familjen, det 

sociala och det akademiska.  

 Flertalet teoretiker (Damon & Hart, 1982; Harter, 1999, 2006) utgår från William James 

uppdelning av självet i två delar, Jag och Mig, viket han formulerade redan runt förra 

sekelskiftet. Jag-självet förklaras som självet som subjekt. Den del som förstår och 

organiserar de personliga upplevelserna och som gör att individen uppfattar sig själv som en 

enhet. Till Jag-självet räknade James självmedvetenhet, förmåga till påverkan och kontroll 

över de egna handlingarna och tankarna, kontinuitet i känslan av att vara en och samma 

person över tid och känsla av sammanhållning av att vara en enhet. I James ursprungliga teori 

bestod Mig-självet av tre delar, det materiella självet, det sociala självet och det spirituella 

självet (Damon & Hart, 1982; Harter 1999, 2006). Damon och Hart har utvecklat detta efter 

slutsatser från egna och andra forskares studier till att inkludera fyra delar, det fysiska, det 

aktiva, det sociala och det psykologiska självet. Även Adamsson, Hartman och Lyxell (1999), 

som också influerats av James teorier om självkonceptet, ser just kontinuitet i känslan av ett 

sammanhållet själv över tid och rum samt sociala kontexter som en grundbult i 

självkonceptet. I detta ingår även att uppfattas av andra i enlighet med hur man uppfattar sig 

själv. De kommer dock fram till en annan indelning av självet, än tidigare nämnda forskare. 
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Det upplevande självet, det introspektiva självet, det relaterande självet och det 

autonomisökande självet.  

 

 Självkonceptets utveckling under barndomsåren. Damon och Hart (1982) framhäver hur 

det fysiska självet, och därmed beskrivningar av fysiska egenskaper, är dominerande under 

barndomsåren. Även det aktiva självet är betydelsefullt, men då i fysiska termer, som till 

exempel fysiska aktiviteter. Framförallt handlar det om att ett litet barn i fyra-årsåldern enbart 

kan beskriva sig själv i konkreta termer och sådant som hon eller han själv kan iaktta (Harter, 

1999). 

 I åtta-årsåldern börjar många barn se den mentala världen som en del av självet, som är 

skilt från kroppen och det fysiska, och kan då börja förstå de subjektiva aspekterna av att vara 

en individ. Som en följd av detta blir psykologiska aspekter mer framträdande i deras 

beskrivningar av sig själva (Damon & Hart, 1982). Under denna tid tillägnar sig barnet också 

förmågan att integrera ett antal olika attribut till ett övergripande begrepp, vilket gör att det 

kan beskriva sig själv i mer generella termer, som att vara smart, och bygga detta på flertalet 

beteenden, som individen bedömer är grunden till att just vara smart. 

 Ett litet barn har inte de kognitiva förmågor som krävs för att få ett sammanhållet, 

integrerat självkoncept. Man kan inte förstå att man kan ha motstridiga egenskaper, utan ser 

på sig själv som att man alltid eller aldrig är på ett visst sätt.  Under denna senare del av 

barndomen börjar barnet dock inse att man kan ha två till synes motstridiga attribut. Man 

behöver inte vara alltigenom bra eller dålig, utan kan vara bra på vissa saker, medan man har 

svårare för andra (Harter, 1999, 2006).  

 Även om det aktiva självet har visats vara framträdande även hos små barn får det en 

annan roll när barnet kommer i åtta-årsåldern. I denna ålder börjar många barn jämföra hur 

duktiga de är på att utföra olika aktiviteter i förhållande till andra, istället för att enbart 

uttrycka vad de brukar eller kan göra. Självet definieras alltså mer i hur det ter sig i 

förhållande till andra i omgivningen (Damon & Hart, 1982). 

 Det sociala självet sågs länge som frånvarande under barndomsåren. Även om det inte 

tillskrivs lika stor betydelse som under de kommande tonåren, så har det visats att det är 

närvarande även hos barn, då de kan se tillhörigheten till olika sociala grupper som delar av 

självet (Damon & Hart, 1982).  

 Damons och Harts huvudpoäng kan sammanfattas som att de fyra olika delarna av Jag-

självet, det fysiska, aktiva, sociala och psykologiska, finns närvarande från de tidiga 

barnaåren, men att sättet de uppfattas går från en konkret observerbar nivå till högre 
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abstraktioner. De menar dock att det under utvecklingen sker ett skifte av fokus av vilken 

aspekt av självet som ges mest utrymme. Från att fokus har legat på de fysiska aspekterna 

under de tidiga barndomsåren skiftar det till att mer handla om det aktiva självet mot 

barndomens slut.    

 Harter (1999) trycker på betydelsen av det interpersonella samspelet med föräldrarna 

och barnets utveckling av den språkliga förmågan, för att förstå hur självet utvecklas under 

barndomen. Genom att föräldern sätter ord på barnets upplevelser och på så sätt återberättar 

dessa kan de inkorporeras i barnets bild av sig själv, och i takt med dess språkliga utveckling 

kan barnet själv ta en allt större roll i denna gemensamma process där det narrativa självet 

skapas. Här kan även betydelsen av de benämningar föräldrarna använder, för att beskriva 

barnet, nämnas.  

 

 Självkonceptets utveckling under tonåren. I tonåren kan individen skilja på det mentala 

och fysiska, och tonåringen når en medvetenhet om den egna självmedvetenheten. Man 

upplever att det går att styra sina egna upplevelser och beteenden, men tycks i de tidiga 

tonåren stå förvirrad inför det faktum att man inte alltid lyckas. För att lösa denna konflikt 

konstrueras en bild av att medvetandet har två delar, där den medvetna kan styras och den 

omedvetna står utanför individens kontroll (Damon & Hart, 1982).  

 Harter (1999) beskriver hur barn mot slutet av barndomsåren börjar beskriva sig själva i 

generella termer, medan detta enligt Damon och Hart (1982) sker i början av tonåren. Enligt 

Damon och Hart kan tonåringen använda sig av både generaliseringar och abstraktioner, där 

ett flertal till exempel aktiviteter eller preferenser organiseras under ett gemensamt tema.  

 Precis som under barndomen hävdar Damon och Hart (1982) att de olika delarna av 

självet finns närvarande, men att tyngdvikten skiftar under tonåren. Från att det fysiska och 

aktiva självet har getts stort utrymme under tidigare år, blir det sociala självet viktigt under 

tonårens början för att sedan lämna mer plats för det psykologiska självet mot tonårens senare 

period. Även Harter (1999) uppmärksammar att under tidiga tonåren blir de aspekter av 

självkonceptet som har att göra med sociala färdigheter och attraktion betydelsefulla. Under 

den senare delen av tonåren blir de egna värderingarna och moraliska ställningstaganden en 

viktig del av självkonceptet (Damon & Hart, 1982; Harter, 1999). 

 Harter (1999, 2006) beskriver hur självkonceptet under tonåren differentieras allt mer. 

Tonåringen skapar olika bilder av sig själv utifrån sammanhanget och vem som är närvarande. 

Detta beror dels på att individen under tonåren blir behandlad olika i olika sammanhang, 

vilket främjar utvecklandet av olika roller och bilder av självet. Även den kognitiva 
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utvecklingen spelar in. Tonåringen kan nu tänka i abstraktioner, vilket gör att flertalet 

personlighetsdrag kan integreras till överbryggande självkoncept. Olika självkoncept kan vara 

aktiverade i olika situationer, och kan under tonårens tidigare år till innehållet vara 

motstridiga eller till och med motsatta. Man kan se sig själv som extrovert i vissa situationer 

och introvert i andra. Dessa motsägande attribut tycks dock inte framkalla förvirring under 

denna period av livet, vilket skulle kunna bero på en kognitiv oförmåga att jämföra de olika 

attributen. I och med att tonåringen kan formulera flera olika självkoncept, kan man även 

tillskriva den egna personen olika mycket värde, beroende av kontexten.  

 Med tiden fylls självkonceptet av allt fler representationer av vem den egna personen är, 

och medan motstridiga representationer inte sågs som något problem under tonårens tidigare 

del, skapar detta ofta förvirring och konflikt när personen har blivit lite äldre. Under tonårens 

mellersta del är individen ofta upptagen med att försöka finna svaret på vem man är och skapa 

ordning i alla de olika och kanske motstridiga självkoncepten. Mot tonårens slut har den 

kognitiva utvecklingen nått så långt att detta är möjligt (Damon & Hart, 1982; Harter 1999, 

2006) . Tonåringen har nu förmågan till att skapa abstraktioner på högre nivå än tidigare, 

vilket gör att det som tidigare sågs som motstridigt och konfliktfyllt, nu kan inordnas under 

begrepp som flexibel, ambivalent eller nyckfull. Att bete sig och känna sig olika i olika 

sociala sammanhang ses inte bara som någonting normalt, utan även som en önskvärd 

egenskap (Harter, 1999, 2006).  

 Adamson et al. (1999), vars syn på självkoncept bygger på bland annat James och 

Harters arbeten, fann i sin studie med svenska deltagare mellan 16 och 19 år tolv aspekter av 

självkonceptet. De delar utifrån detta in självkonceptet i fyra dimensioner. Dessa är: 

 Det upplevande självet 

o Känslor kopplade till självet 

o Känslor kopplade till livet 

o Aktiviteter 

 Det introspektiva självet 

o Inkonsekvenser 

o Önskningar och drömmar 

o Förändring och utveckling av självet 

o Frågor rörande hur man är kontra hur man borde vara 

 Det relaterande självet 

o Interagera med andra 

o Andras intryck av en själv 
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o Om man är lik andra eller inte 

 Det autonomisökande självet 

o Separera sig själv från andra 

o Fatta egna beslut och ta ansvar för sig själv 

Deltagarna i undersökningen tycktes under denna period i livet vara uppfyllda av att fundera 

kring frågor om inre kontroll, kopplat till hur mycket avkall man bör göra på de egna behoven 

och önskningarna i förhållande till andra. Tankar om självet i framtiden var vanligt 

förekommande, och författarna drar slutsatsen att detta är en följd i utvecklingen efter att ha 

format en bild av sig själv i nuet under de tidiga tonåren.  En positiv utveckling under tonåren 

leder till att individen kan röra sig mellan självkonceptets olika dimensioner och på så sätt 

finna en balans mellan att lyssna till sina egna behov och vara lyhörd för andra (Adamsson et 

al., 1999).  

 

 

Aspergers syndrom 

 

Aspergers syndrom (AS) ses idag som en del inom autismspektrumstörningar, som en mer 

högfungerande autism eller lättare form av autism. Det förekommer att personer med AS även 

har andra diagnoser eller funktionshinder, så som ADHD eller tvångssyndrom. Det finns för 

tillfället fyra olika uppsättningar av diagnoskriterier för AS, vilka främst baseras på kliniska 

erfarenheter och inte vetenskapliga studier (Barnhill, 2001). Amerikanska psykiatriförbundet 

(APA) erkände inte AS som en utvecklingsnedsättning förrän år 1994, vilket enligt Barnhill 

(2001) har medfört en brist kring forskningen av detta tillstånd och att många personer ännu 

inte blivit diagnostiserade. 

 De fyra uppsättningarna är den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV) (Bilaga A) från American Psychiatric Association, den tionde 

upplagan av International Classification of Diseases (ICD-10) från Världshälsoorganisationen 

(WHO) och kriterier utvecklade av Peter Szatmari med kollegor i Kanada, samt Christopher 

och Carina Gillberg i Sverige, vilka skiljer sig åt vad gäller vissa aspekter (Attwood, 1998; 

Barnhill, 2001). Vissa punkter är forskarna dock eniga om vad gäller AS. Dessa är att det 

finns en genomgripande avvikelse i utvecklingen av olika förmågor och färdigheter vad gäller 

social interaktion, verbal och icke-verbal kommunikation, bristande kognitiv flexibilitet, samt 

repetitiva mönster av beteenden, intressen och aktiviteter. Exempel på dessa avvikelser kan 

vara svårigheter att förstå sociala koder, underliggande meningar, abstrakta begrepp, 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck, svårigheter att etablera vänskapsrelationer, med flexibilitet 

och förändring samt ha ett stort intresse för ett ämne eller aktivitet och en detaljfokuserad 

kognitiv stil med ett väl utvecklat långtidsminne (Barnhill, 2001; Frith & Happe, 2005). Även 

sensorisk känslighet vad gäller till exempel hörsel och lukt kan förekomma (Attwood, 1998).  

 Dessa svårigheter, menar vissa, går inte att bota och kan variera i svårighetsgrad och 

förekomst mellan olika individer. Trots samma diagnos kan alltså olika svårigheter 

förekomma (Barnhill, 2001; Gillberg, 1998). Forskare som Molloy och Vasil (2004) menar att 

man genom sitt liv kan göra en resa genom det autistiska spektrumet, till exempel från 

diagnosen autism till AS. 

 En diskussion förs kring huruvida det diagnostiska systemet för AS är korrekt, eftersom 

det inte finns något medicinskt test för att avgöra om någon har AS. Detta avgörs istället 

utifrån barnets eller ungdomens beteenden, vilket därmed blir en tolkningsfråga och en 

subjektiv bedömning huruvida personen uppfyller kriterierna, som för övrigt kan ses som 

svårdefinierade och otydliga (Molloy & Vasil, 2004). 

 

 Förekomst. Diagnosen AS beräknas förekomma hos en person av 250 (Autismforum, 

2008a). Ofta diagnostiseras AS i senare ålder, vid sex-sju år, än autism, vilket kan bero på att 

social interaktion blir tydligare i miljöer som skolan (Autismforum, 2008a; Barnhill, 2001). 

Proportionen mellan pojkar och flickor gällande att få en diagnos inom autismspektrumet är 

ungefär åtta pojkar för varje flicka, vilket vissa förklarar med teorier kring genetiska 

skillnader mellan pojkar och flickor (Autismforum, 2008b). Attwood (1998) menar utifrån sin 

kliniska erfarenhet att flickor generellt har en större social kompetens och är mer jämna i sin 

profil kring sociala förmågor, jämfört med pojkar. Något som märks mer för omgivningen 

och som bidrar till att fler pojkar får en diagnos.  

 Antalet fall som diagnostiseras med AS och autism har ökat (Molloy & Vasil, 2004). 

Denna ökning har lett till en rädsla för en epidemi hos vissa, medan andra anser att det har 

skett en dramatisk förändring där utvecklingen går mot bredare diagnostiska kriterier, från en 

begränsad och smal autismdiagnos till en bredare autismspektrumstörning och AS. En ökad 

medvetenhet, specialistmottagningar och resurser kan ha lett till det ökade antalet 

identifierade fall. Dessa personer har troligtvis alltid förekommit, men de har istället befunnit 

sig på mentalsjukhus, setts som excentriska och blivit mobbade, men ibland även respekterade 

(Frith & Happe, 2005). Vidare kan det vara så att personer tidigare blivit feldiagnostiserade 

eller inte diagnostiserade alls, när det egentligen kan ha rört sig om AS (Molloy & Vasil, 

2004). 
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 Orsaker. Det finns ingen enhetlig bild av vad orsaken till AS är (Molloy & Vasil, 2004). 

Vissa menar att det beror på en genetisk ärftlighet, andra studier visar på att händelser som 

kan medföra hjärnskador under graviditeten, förlossningen eller tidig spädbarnsålder kan 

orsaka AS (Attwood, 1998; Gillberg, 1998). Ytterligare studier menar att det snarare handlar 

om en kombination av miljö och genetiska faktorer eller sårbarhet. En växande teori inom 

området för att förklara svårigheterna handlar om en avvikande funktion i spegelneuronerna i 

hjärnan. Detta system innehåller neuroner som avfyras samtidigt som en specifik 

målorienterad handling utförs av en själv eller att man observerar när handlingen utförs av 

någon annan. Spegelneuron antas vara inblandat vid utvecklingen av imitation och empatiskt 

gensvar, samt Theory of mind, som innebär en förmåga att ta den andres perspektiv och förstå 

att andra människor har andra tankar och känslor som påverkar dennes beteende (Frith & 

Happe, 2005). Annan forskning visar dock att personer med AS kan ha kunskapen om andras 

medvetande, men att förmågan saknas att använda den tillräckligt effektivt i en konkret 

situation (Attwood, 1998; Frith & Happe, 2005; Gillberg, 1998). 

 

 Högfungerande autism. Ofta benämns AS som synonym till högfungerande autism. 

Forskningen pekar på att det inte finns någon betydande skillnad mellan tillstånden, utan att 

det finns fler likheter än skillnader, men detta är något som debatteras än. Kriterierna utifrån 

DSM-IV påvisar att skillnaden mellan diagnoserna är att vid AS finns ingen kliniskt 

signifikant språkförsening som det gör vid högfungerande autism. Ofta beror dock vilken 

diagnos man får på vilket land barnet befinner sig i, på kunskapen som finns inom området, 

vilken diagnos som är mest etablerad och vilka vårdresurser som finns (Attwood, 1998). 

 

 Autism. Autism, till skillnad från AS, befinner sig i andra änden av autismspektrumet 

och innebär en tidig svår social och kommunikativ funktionsnedsättning, grav rigiditet, stark 

koppling till rutiner och ritualer, smala specialintressen samt repetitiva motoriska rörelser. 

Hur detta yttras påverkas starkt av ålder samt förmåga, och graden av problem kan variera 

inom områdena (Frith & Happe, 2005; Larsson Abbad, 2006). 

 

 Andra perspektiv på diagnosen Aspergers syndrom. Fenomenet AS har hamnat i fokus 

för diskussioner huruvida diagnosen verkligen kan ses som en funktionsnedsättning eller om 

man istället ska se det som en olikhet, en annorlunda personlighet och att man har en annan 

kognitiv stil (Baron-Cohen, 2002; Larsson Abbad, 2006). Detta skulle medföra ett mer 
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värderingsfritt och neutralt synsätt, varken bättre eller sämre jämfört med en icke-autistisk 

kognitiv stil. Man skulle även kunna se AS som en neurologisk olikhet, snarare än en 

funktionsnedsättning, att barnet är försjunket i en värld av saker snarare än människor (Baron-

Cohen, 2002). Detta intresse kan ses som ett sätt att kommunicera, uppvisa intelligens, 

slappna av, underhålla sig eller ge ordning i personens liv (Attwood, 1998). Begreppet 

funktionsnedsättning skulle, menar Baron-Cohen (2002), istället vara relevant för personer 

med lägre fungerande autism. Argument för att AS ska ses som en funktionsnedsättning är att 

det finns brister i normal social förmåga, empati och kommunikation, samt att personen ofta 

behöver extra stöd och specialundervisning. Det sistnämnda anses av motståndarna bero mer 

på politiska, rättsliga och utbildningssystem (Baron-Cohen, 2002; Molloy & Vasil, 2004). 

Vidare förundras Molloy och Vasil (2004) också över hur det kommer sig att så fort barnet 

eller ungdomen, som enligt kriterierna för AS har bristande social förmåga, kommer i en 

mindre fientlig miljö, till exempel i en segregerad skola, så förmår denne skaffa vänner. 

Författarna föreslår att stigmatisering eller individens upplevelse av att vara annorlunda samt 

överstimulering och ett stort antal elever i klassrummet kan vara möjliga orsaker. Dock finns 

det begränsad forskning kring hur ungdomar med AS skapar och upprätthåller 

vänskapsrelationer. 

 Betydelsen av kontexten, samhällskrav och vad personen inte gör eller kan betonas. 

Skulle individen med AS befinna sig i en annan kontext, med andra förväntningar och med 

mindre krav på social kompetens, skulle diagnosen eller problemen inte finnas (Baron-Cohen, 

2002; Molloy & Vasil, 2004). Molloy och Vasil (2002) pekar på den sociala modellen som 

ger medhåll i att funktionsnedsättningar och sjukdomar existerar i världen, men hur dessa 

klassificeras, behandlas och tolkas är socialt konstruerat. AS bör inte enbart ses som en inre 

individuell nedsatt förmåga eller genetisk dysfunktion, utan påverkas även av samspelet med 

omgivningen, samt normer och föreställningar som sätter sjukdomen i en social mening och 

kontext.  Detta betyder inte att diagnosen inte finns eller att vad som helst kan kallas diagnos, 

utan en diagnos blir något förståeligt för den samtid vi lever i, och kan därmed ses som en 

social konstruktion. 

 Wrangsjö (1998) pekar på att diagnoser ofta är tillfälliga. De kommer och går genom 

historien när nya forskningsrön, teorier, synsätt och modeller växer fram, och symtom 

betraktas utifrån nya perspektiv och formuleringarna förändras.  Johannisson (2006) menar att 

genom att uppfatta, bekräfta och namnge ett fenomen, då finns det. Detsamma gäller för en 

diagnos, i enlighet med Foucault som menar att diagnosen gör tillståndet verkligt. Detta är 
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ofta starkt präglat av vilken kultur man lever i och gränserna för vad som ses som friskt eller 

normalt förändras hela tiden.  Denna språkrörlighet kan kallas kulturdiagnoser.  

 Molloy och Vasil (2004) anser att AS är en etikett, som ofta ses som sanning, skapad av 

den medicinska världen som ett sätt att förklara, förstå och identifiera olikheter. Denna etikett 

är svår att se som något neutralt, utan ses antingen som positiv, i form av resurser och 

förståelse, eller som negativ, i form av stigmatisering och en undervärderad identitet. En 

diagnos bör ses som en hypotes, varken sann eller falsk, och att ställa en diagnos bör beaktas 

utifrån användbarheten för individen. En fråga Molloy och Vasil ställde sig i sin studie är om 

AS ses som något stigmatiserande eller som en värdefull förklaringsmodell för personens 

svårigheter. Författarna ville med ett annat förhållningssätt lyfta fram en annan sida, nämligen 

tonåringarnas upplevelser och livshistoria, än de tre aspekter som de menar dagens litteratur 

kring AS handlar om. Den första aspekten redogör för AS som en social 

inlärningsnedsättning, den andra handlar om effektiva strategier och tips för att hantera 

tonåringen med AS och den tredje är självbiografiska berättelser.  

 Ofta är det även så, menar Johannisson (2006), att när en diagnos väl är etablerad i ett 

samhälle, så tenderar många att känna igen sig och dras till fenomenet. Att ett fenomen blir 

allt mer benämnt och diskuterat i samhället är dock inget man ska underskatta, menar 

Wrangsjö (1998), eftersom de aspekter som diskuteras kan bli tydligare, bekräftade och mer 

förståeliga även utanför den medicinska världen. Numera, som ett resultat av internet, verkar 

det växa fram en rörelse för AS, där man poängterar att de sidor som av andra ses som ett 

problem, till exempel konkret tänkande och direkt ärlighet, istället bör ses som något positivt, 

unikt och att vara stolt över (Clarke & Van Amerom, 2008). 

 

  

En diagnos påverkan 

 

Diagnosen och dess förklaring antas av vissa påverkas av bland annat språket, kontexten, och 

kulturen, men intressant blir då att fråga sig hur diagnosen påverkar det upplevda eller 

individen. Tiden innan en diagnostisering av barnet eller ungdomen kan innebära bland annat 

att denne blir behandlad som annorlunda, påfrestande och icke önskvärd, vilket inbegriper alla 

de känslor som kopplas till att inte bli bekräftad, förstådd och omtyckt. Upplevelser som kan 

påverka ens självkänsla mer än en möjlig diagnos (Wrangsjö, 1998).  

 Diagnosen kan medföra en del vinster för barnet eller ungdomen som att dämpa 

personens oroskänslor och känsla av att vara annorlunda, ge en möjlig orsaksförklaring, göra 
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tillvaron mer sammanhängande samt utgöra ett slags svar i sökandet efter en identitet 

(Johannisson, 2006; Punshon, Skirrow & Murphy, 2009). Att få en diagnos kan även innebära 

att man kan känna en samhörighet, bli bekräftad och få en gemenskap med andra med 

liknande diagnos. Samtidigt som en diagnos kan organisera det förflutna och nuet och då bli 

en del av ens självbild, kan en diagnos även forma förväntningar inför framtiden. Den kan ge 

hopp och fungera som en förklaring till olika beteenden. Diagnosen kan användas som ett 

rättfärdigande av ett okontrollerat beteende (Hallerstedt, 2006; Wrangsjö, 1998).  

 Risker med en diagnos är att utrymmet för det normala blir allt mindre när man 

patologiserar allt mer, att diagnosen kan bidra till stigmatisering, hopplöshet och förlust, 

vilket i sin tur kan påverka individens självkänsla (Crocker, 1999; Johannisson, 2006). 

Personens svårigheter antas bli särskilt svåra och tydliga för tonåringen och den unge vuxne 

när sociala relationer blir en allt större del av prestationer. Kliniska diagnoser som depression 

och ångest blir vanligare förekommande när individen blir medveten om sina begränsningar. 

Detta antas vara kopplat till problem att hantera sina begränsningar, påverkat av den sociala 

stigma en diagnos kan innebära, samt att individen är biologiskt eller genetiskt sårbar 

(Barnhill, 2001).  

 Molloy och Vasil (2004) var i sin studie intresserade av vilken effekt och social 

återverkan ofrivillig diagnostisering kan medföra för individen. Individens barndom kommer 

till stor del bestå av att ha titeln AS och av att hantera att man av andra kan uppfattas som 

funktionsnedsatt. Frågan är om tonåringarna själva även ser sig som funktionsnedsatta eller 

om det handlar om en av samhället påklistrad stämpel utifrån vad som anses rätt och normalt. 

Ses ett underligt beteende som en del av en komplex personlighet för personer utan diagnos, 

medan det tolkas som symtom, och inte personliga egenskaper, för personer med en diagnos? 

 Wrangsjö (1998) menar att en diagnos inte bara är en medicinsk företeelse utan även 

har stor psykologisk och social betydelse genom att den påverkar en människas förväntningar 

på sig själv och sin framtid, men även omgivningens förväntningar och förhållningssätt, vilket 

riskerar att medföra att personens jag inte får en riktig chans. Så som man blir betraktad och 

bemött tenderar man också att bete sig. Det kan bli en självuppfyllande profetia och personen 

blir sin diagnos (Johannisson, 2006). Språket får en oerhörd makt i dessa situationer. 

Kraftfullheten i en diagnos kopplas inte bara till den som formulerar den, utan även till hur 

den uttrycks. Att få sin diagnos skriven på papper kan medföra att man känner sig bunden till 

den och kan även påverka egen och andras bild av den egna personen. Barnet eller ungdomen 

måste hantera en upplevelse av att vara annorlunda jämfört med andra, vilket i sin tur kan 

påverka självbilden och självkänslan. Diagnosen kommer vara ett sätt att orientera sig i 
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världen, i samspel med andra, samt att organisera sina känslor och inre upplevelser. Om en 

diagnos fyller en starkt organiserande roll i upplevelsen av sig själv och sitt samspel med 

andra och det är en stor del av ens personliga identitet, så är det starka krafter som bidrar till 

att man upprätthåller den föreställningen om sig själv, oavsett hur andra ser på och tänker om 

en. Att arbeta sig fram eller ”växa ur” en diagnos kan innebära svårigheter och en krisreaktion 

för individen (Wrangsjö, 1998). 

 

 

Självkoncept kopplat till Aspergers syndrom och autism 

 

Forskningen om hur självkonceptet ter sig hos personer med AS eller autism är begränsad, 

men det finns ett fåtal studier att tillgå från de två senaste decennierna där begreppet 

självkoncept explicit behandlas. Till dessa hör en artikel av Lee och Hobson (1998) samt två 

doktorsavhandlingar av Barbouttis Martin (2008) respektive Mavropoulo (1995). Även 

Humphrey och Lewis (2008) samt Molloy och Vasils (2004) arbeten om identitet kan ses som 

betydelsefulla bidrag. 

 Lee och Hobson (1998) pekar på att utifrån de svårigheter som personer med autism antas 

ha med Theory of mind är det rimligt att anta att detta även skulle påverka den bild de har av 

sig själva, särskilt i förhållande till andra människor. En studie där en grupp äldre barn och 

tonåringar med diagnostiserad autism jämfördes med en grupp barn och ungdomar utan denna 

diagnos, men på liknande intellektuell och språklig nivå, bekräftade deras hypotes. Utifrån sin 

intervjuundersökning, där en intervjuguide utarbetad av Damon och Hart tillämpades, uppger 

Lee och Hobson (1998) att ungdomarna med diagnosen autism beskrev sig själva med färre 

sociala termer än ungdomarna utan denna diagnos. Den sociala delen av självkonceptet som 

framkom visade enbart implicit på relationen till andra, genom beskrivningar av sig själv som 

till exempel trevlig. Deras självkoncept tycktes inte länka samman den egna personen med 

andra individer eller sätta den i ett socialt sammanhang. Detta skall ses mot bakgrund av att 

resultatet visade på att självkonceptet hos ungdomarna utan autism i större utsträckning 

handlade om tillhörighet till sociala grupper samt relationen till vänner och andra närstående. 

Författarna behandlar möjligheten att frånvaron av den sociala aspekten i beskrivningarna av 

ungdomarna med autism skulle kunna bero på en oförmåga att tänka i abstrakta begrepp. 

Detta ses dock som föga sannolikt då författarna inte kan se att just sociala teman skulle kräva 

denna förmåga i någon högre utsträckning än någonting annat.   
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 Lee och Hobsons (1998) studie tyder på att självkonceptet hos ungdomar med autism till 

sina fysiska och aktiva delar inte skiljer sig från självkonceptet hos ungdomar utan en 

autismdiagnos, och att ungdomar med autism kan inkludera basala emotionella uttryck i 

bilden av sig själva. Författarna fann att gruppen med diagnosen autism gjorde lika många 

psykologiska uttalanden som gruppen utan diagnos, men att dessa till stor del handlade om 

materiella och fysiska preferenser. De noterade även att det fanns skillnader i hur ungdomarna 

tänkte kring att vara densamma eller förändras över tid. Medan flertalet av ungdomarna utan 

autism talade om sig själva i framtiden och hur de skulle vara då, refererade ungdomarna med 

en autismdiagnos i betydligt högre grad till det förflutna. För ungdomarna med autism tycktes 

alltså det tidigare självet utgöra en större del av självkonceptet än det framtida självet, jämfört 

med ungdomar utan denna diagnos. 

 Även Barbouttis Martin (2008) använde sig av Damon och Harts intervjuguide om 

självförståelse i sin studie där en grupp pojkar i åldrarna 9-18 med autism eller AS jämfördes 

med en grupp pojkar i samma ålder utan diagnos. I enlighet med Lee och Hobsons (1998) 

studie visar resultatet att ungdomarna med en autismspektrumdiagnos beskrev sig själva i 

färre sociala termer och att de i mindre grad än jämförelsegruppen refererade till eller 

inkluderade familj och vänner i självbeskrivningen. Studien visade också på att ungdomarna 

med en diagnos använde signifikant färre psykologiska uttalanden och fler fysiska uttalanden 

i beskrivningen av sig själva, än gruppen utan diagnos. Dessutom talade de mindre om sina 

personliga prestationer.  Av de ungdomar som hade diagnosen autism eller AS var det en 

tredjedel som beskrev denna som en betydande del av självet, och av de som talade om sin 

diagnos gjorde en majoritet det i negativa ordalag.  

 Barbouttis Martins (2008) resultat visade också att ungdomarna med en 

autismspektrumstörning uppvisade en lägre känsla av kontroll över sitt beteende och talade 

mindre om värderingar, moral och livsstil som grundval för sitt agerande. Författaren drar 

utifrån detta slutsatsen att det är möjligt att ungdomar med en autismspektrumstörning har en 

lägre medvetenhet om orsakerna bakom det egna handlandet.  

 Mavropoulou (1995) ville i sin doktorsavhandling undersöka den kunskap individer med 

AS/högfungerande autism har om sig själv och andra, bland annat genom att studera vilka 

aspekter av sig själva de beskriver i en semi-strukturerad intervju. I studien jämfördes en 

grupp på sju barn och tonåringar med AS/högfungerande autism med barn och ungdomar med 

lätta inlärningssvårigheter samt en grupp med vuxna personer med AS. Resultatet pekade på 

att barn och tonåringar med AS/högfungerande autism inte ser sociala färdigheter och 

relationer som en betydande del av självet. Detta i jämförelse med barn och tonåringar med 
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inlärningssvårigheter, men även i jämförelse med vuxna med AS. Mavropolou kom till 

slutsatsen att AS/högfungerande autism kan kopplas till en annorlunda uppfattning av självet. 

 Humphrey och Lewis (2008) fann i sin studie, angående hur ungdomar med diagnosen 

AS upplever att gå i en integrerad skola, att man kunde ha varierande förhållningssätt till sig 

själv och sin diagnos. För vissa av ungdomarna uppfattades AS vara en central och accepterad 

del av självet, medan andra tycktes se negativt på både diagnosen och sig själv. Denna 

negativa syn var till stor del kopplad till en känsla av att vara onormal och inte som andra. 

Vidare visade Humphrey och Lewis hur den stämpel, som en diagnos kan innebära, kunde 

påverka bemötandet från andra och genom denna mekanism även hur individen i fråga kom 

att betrakta sig själv.  

 Som underlag för sin bok har Molloy och Vasil (2004) djupintervjuat sex tonåringar 

(fyra pojkar och två flickor), 12-18 år gamla, med AS samt personer ur deras familjer, för att 

undersöka hur tonåringar med AS ser på sig själva, sina liv och sin diagnos. Författarna 

belyser tonåringarnas erfarenheter av skolan, relationer med kompisar, familjeliv, deras 

intressen samt betydelsen och påverkan av etiketten AS, i utvecklandet av deras identiteter 

och strävanden. Även om resultatet visade att tonåringarna hade många likheter kring 

egenskaper och erfarenheter, oavsett om det berodde på vanligt förekommande karaktärsdrag 

eller hur samhället såg på och behandlade en, så poängterar författarna samtidigt att syftet inte 

var att generalisera hur det är att leva med AS, utan att lyfta fram individernas berättelser. Sex 

stora teman utvecklades i författarnas sökande efter en större förståelse för tonåringar med 

AS, deras syn på dem själva och livet. Dessa var: diagnosen som ett sätt att skapa mening, 

etikettering och identitet, socialisering och att skaffa vänner, skoldilemmat, familjeliv samt 

utbrott och nedstämdhet.  

 Genomgående för intervjuerna var att diagnosen AS användes som ett sätt att skapa 

mening och förklaring till tonåringens ovanliga beteende. Till en början kunde diagnosen vara 

något negativt för en del av tonåringarna och svårt att ta till sig, men som sedan utvecklades 

till en större del av identiteten, som medförde självförståelse, acceptans och en förklaring till 

tidigare svåra erfarenheter. Enbart två av de sex tonåringarna såg diagnosen som en 

funktionsnedsättning och några såg istället styrkorna med AS. Dock såg de resterande fyra sig 

som annorlunda jämfört med andra, samt att de tidigare behövt extra stöd och resurser, vilket 

var något för dem att inkorporera i sin identitet. Tonåringarna måste även ställa sig frågan vad 

i ens beteende som kunde kopplas till personligheten och vad som kunde kopplas till 

diagnosen. Hos vissa utgjorde diagnosen en stor del av identiteten, medan det för andra inte 

var lika påtagligt. Det hade skett en utveckling och mognad och man kunde inte identifiera sig 
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med diagnosen i samma utsträckning längre. Vidare kunde många av tonåringarna förstå 

betydelsen av vänner och relationer, att det kunde bygga på emotionella band och vara ett sätt 

att få stöd, men kunde ändå ha svårigheter med att skapa och upprätthålla relationer, vilket 

upplevdes som problematiskt. En fråga i det här blev hur långt tonåringen var villig att gå för 

att passa in och eventuellt få social acceptans. Skulle man till viss del dölja sin personlighet 

för att passa in, eller omfamna sin unikhet och stå för den man är? De flesta tonåringarna i 

denna studie hade valt att inte anpassa sig. Man ska dock inte blanda ihop att få social 

acceptans med att skaffa och upprätthålla äkta ömsesidiga vänskapsrelationer. 

Framtidsmässigt hade alla tonåringar, utom en, tydliga karriärplaner. AS sågs inte som någon 

signifikant del av deras liv i framtiden, eftersom många redan hade upplevt en minskning av 

sina symtom. Tonåringarna uttryckte en positiv syn på framtiden, att de skulle komma att ha 

en större kontroll över sina liv samt en större medvetenhet om sina styrkor och svagheter. 

Detta var en utveckling som flera av deltagarna redan hade upplevt, vilket de till stor del 

ansåg bero på stöd och hjälp från familj och mentorer.  

 

 

Syfte 

 

Tidigare forskning kring självkonceptet hos ungdomar med eller utan diagnosen Aspergers 

syndrom har huvudsakligen fokuserat på självkonceptets struktur, men sällan eller aldrig på 

innehållet och vilken bild deltagarna konstruerar av sig själva. Det ämnar denna studie göra 

och på så sätt nå en ökad förståelse för hur självkonceptet kan konstrueras hos unga tjejer med 

diagnosen Aspergers syndrom. 

 

 

 



23 

 

Metod 

 

Då fokus i denna studie låg på inifrånperspektivet, och inte på att jämföra två grupper eller 

finna lagbundenheter, valdes intervju och kvalitativ analys (tematisk analys) som 

huvudmetoder. I det följande metodavsnittet redogörs det för studiens epistemologiska 

positionering, med vilken förförståelse författarna gick in, vilka deltagarna var och hur 

studien gick till. 

 

 

Positionering 

 

Tematisk analys är en metod som kan tillämpas utifrån flertalet teoretiska utgångspunkter, 

som kan sträcka sig från en realistisk/essentialistisk till en radikalt konstruktionistisk hållning 

(Braun & Clarke, 2006). Av denna anledning blir det då av extra vikt att klargöra utifrån 

vilket perspektiv den aktuella studien är genomförd.  

 Det finns i denna studie ingen föreställning om att de teman som konstrueras utifrån 

intervjumaterialet är oberoende av författarna. Inte heller ses detta material som objektiv data 

där intervjuarens påverkan kan reduceras till en felkälla. Detta skulle ha positionerat studien i 

den realistiska änden av det epistemologiska kontinuumet. Dock delar vi inte heller 

konstruktionismens forskningsfokus på hur de i samhället tillgängliga diskurserna tar sig 

uttryck i intervjusituationen (Braun & Clarke, 2006). Istället placerar sig denna studie mellan 

dessa två ytterligheter och antar en kritisk realistisk hållning som i stora drag påminner om 

det Madill, Jordan och Shirley (2000) benämner kontextuell konstruktionism. Det är en 

position som är förenlig med en tematisk analysmetod (Braun & Clarke, 2006).  

 Språket ses som ett sätt att få tillgång till deltagarnas tankar och upplevelser, men den 

kunskap som produceras i studien ses som bunden till den specifika kontexten, och ett 

objektivt och reliabelt resultat är varken möjligt eller eftersträvansvärt. Utifrån ett kontextuellt 

perspektiv är den kunskap som framkommer i kvalitativa studier ett resultat av både 

deltagarnas förståelse och författarnas tolkning, men också av de kulturella och sociala system 

som påverkar både deltagarnas och författarnas meningsskapande. Det är dock inte dessa 

system som står i fokus, utan materialet, och det blir viktigt att underbygga fynd och slutsatser 

med redogörelser från deltagarna (Madill et al., 2000). 

 Denna studies resultat ses alltså som producerat i samspelet mellan tjejerna och 

författarna. Förförståelsen blir betydelsefull både för det som sker i intervjusituationen och för 

tolkningen i den efterföljande analysen. Av denna anledning är det, i enlighet med Madill et 
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al. (2000), viktigt att redogöra för denna förförståelse och under vilka förutsättningar studien 

är utförd. Vilken roll den kan ha spelat under studiens gång kommer senare behandlas i 

diskussionsdelen. 

 

 

Förförståelse 

 

Den aktuella studien är utförd av två svenskfödda kvinnor i 25-årsåldern, som läser sista 

terminen på psykologprogrammet. Båda har från utbildningspraktik eller arbeten erfarenhet av 

att arbeta med ungdomar, men det har främst rört individer i yngre åldrar än deltagarna i 

studien. En av författarna har erfarenhet från ett läger för barn och ungdomar med autism. 

Från psykologprogrammet bär författarna med sig kunskaper från kurser i utvecklings- och 

personlighetspsykologi, samt från klientarbete. Arbetet med klienter inom utbildningens ram 

har gett författarna verktyg och tekniker att använda under intervjuerna, men också en bild av 

hur ett enskilt samtal med en för dem okänd person bör fortlöpa. Att reflektera kring 

skillnaden mellan ett terapeutiskt samtal och en forskningsintervju är någonting som har skett 

under arbetets gång.  

 Då författarna vid studiens början hade ytterst begränsade erfarenheter av möten med 

personer med diagnosen Aspergers syndrom (AS), byggde bilden av personer med denna 

diagnos till stor del på information inhämtat under utbildningen, men också från media. 

Dokumentärfilmer och självbiografier, men också samtal med personal på skolan där 

intervjuerna genomfördes, har legat till grund för de föreställningar som rådde då intervjuerna 

påbörjades. 

 Sammanfattningsvis kan nämnas att intervjuarna mötte de deltagande tjejerna med å ena 

sidan en förväntan om att det skulle vara svårt att få samtalet att flyta och att särskild 

beaktande var tvunget att tas till hur språket användes, men å andra sidan en öppenhet inför 

att dessa förväntningar skulle visa sig stämma föga överrens med de individer med vilka 

mötet skulle ske.  

 Gällande synen på diagnoser i allmänhet och diagnosen AS i synnerhet kan noteras att 

författarna delar Wrangsjös (1998) och Johannisons (2006) syn om att en diagnos är 

avhänglig den rådande kulturen och samhällsstrukturen, där diagnoser ses som någonting som 

förändras genom historiens gång.  

 Det är även väsentligt att belysa vilken syn på självkonceptet som har använts. Damon 

och Hart (1982), Harter (1999, 2006) samt Adamson, Hartman och Lyxell (1999) bygger 
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samtliga på William James teorier kring självkonceptet, där en uppdelning görs av självet i 

Jag och Mig. Dessa teoretiker har format synen på självkonceptet i denna studie. 

 

Deltagare 

 

Åtta svenska tjejer med en ålder på mellan 16 och 19 år deltog i studien och var vid 

intervjuernas genomförande elever på en gymnasieskola för personer med AS/högfungerande 

autism. Sex av deltagarna hade sitt boende kopplat till skolan, medan två tjejer bodde med 

sina föräldrar. Alla tjejer hade blivit diagnostiserade med AS under tonåren, men två av dem 

hade tidigare haft andra neuropsykiatriska diagnoser. Kriterierna för att få delta i studien var 

att vara en tjej i övre tonåren och vara diagnostiserad med AS. Det bör påpekas att kravet för 

att få medverka alltså inte har varit att man skall uppvisa diagnosspecifikt beteende eller ha 

särskilda svårigheter, utan just det faktum att man hade fått denna diagnos. Förutom 

AS/högfungerande autism var vid tidpunkten för studien en tjej diagnostiserad med ADHD, 

en tjej med ADD och en tredje tjej med svårigheter avseende varseblivning.  

 

 

Procedur 

 

Studiens fortlöpande kan delas in i tre delar, rekrytering av deltagare, intervjuer och 

transkribering samt analys, som i följande avsnitt beskrivs under respektive rubrik. 

 

 

Rekrytering 

 

För att komma i kontakt med ungdomar som skulle kunna ställa upp som deltagare 

kontaktades en gymnasieskola för ungdomar med AS/högfungerande autism. Ett inledande 

möte med personal på skolan genomfördes för att berätta om syftet med studien och diskutera 

möjligheterna att intervjua elever. Personalen delade vid ett senare tillfälle ut och samlade in 

ett informationsbrev med en förfrågan om att delta i studien (Bilaga B) till samtliga kvinnliga 

elever. Fem elever svarade ja. I samråd med personalen följdes denna skriftliga presentation 

och förfrågan upp med en gruppträff med alla kvinnliga elever som ville närvara, där 

författarna av denna uppsats presenterade sig själva och gav en muntlig beskrivning av 

studien. Tjejerna fick också möjlighet att ställa frågor. Syftet med detta möte var att ge en bild 

av vad det skulle innebära att medverka och att intervjuarna inte skulle vara helt okända. Det 
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gjordes med en förhoppning om att fler tjejer skulle välja att delta, vilket också blev fallet. 

Vid detta tillfälle anmälde ytterligare tre tjejer sitt intresse. Två av de tjejer som ville delta var 

under 18 år gamla, och till dessas föräldrar förmedlade skolpersonalen ett brev där studiens 

syfte och genomförande presenterades och där föräldrarnas medgivande efterfrågades (Bilaga 

C). Med brevet bifogades ett frankerat svarskuvert adresserat till psykologiska institutionen 

vid Lunds universitet.  

 

 

Intervjuer och transkribering 

 

Enligt Willig (2001) lämpar sig den semi-strukturerade intervjun just för att få höra deltagarna 

tala om aspekter av sitt liv och sina erfarenheter, och utifrån den aktuella epistemologiska 

positioneringen även få en viss inblick i deras faktiska upplevelser.  

 Till grund för genomförandet av intervjuerna arbetades en intervjuguide fram (Bilaga 

D). Kvale (1997) framhåller att intervjumetoden bör anpassas efter den grupp som skall 

intervjuas, och i konstruktionen av intervjuguiden togs hänsyn till skolpersonalens 

rekommendationer om att använda sig av direkta och konkreta frågor och att allt för öppna 

frågor skulle kunna medföra svårigheter. Intentionen var dock att hålla frågorna så öppna som 

möjligt och följa upp resonemang, för att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina tankar. 

Varje intervju inleddes med en öppen fråga där deltagaren ombads beskriva sig själv, vilken 

följdes av samtal kring ämnena ideal/förebilder, intressen/aktiviteter, skola, diagnosen, 

relationer och framtiden. Under varje ämne i intervjuguiden fanns, i enlighet med Kvales 

rekommendationer, förslag till frågor, som intervjuaren i stunden kunde välja att använda sig 

av eller inte, utifrån en bedömning om det behövdes för att föra samtalet framåt. 

 Inom den kvalitativa forskningstraditionen är det vanligt förekommande att 

datainsamlingen sker före inläsning av den forskning och de teorier som finns på området, 

men Kvale (1997) hävdar att så inte behöver vara fallet. Istället kan det vara fördelaktigt att 

tidigt ta del av och redovisa den forskning som finns. Detta dels för att påvisa till vilken 

kunskap den nya kunskapen adderas, men också för att forskaren skall skaffa sig kunskap om 

det fenomen som ämnas studeras vilket kan vara av vikt för att kunna ställa för syftet 

angelägna frågor. I den aktuella studien skedde inläsning av litteratur parallellt med arbetet 

med intervjuguiden, vilket innebär att den till viss del formats av de tankegångar som finns i 

tidigare forskning. Inspiration till formulering av vissa frågor har hämtats från studier av Lee 

och Hobson (1998) och Adamsson, Hartman och Lyxell (1999). 
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 Intervjuerna ägde rum under skoltid, i ett rum i skolans administrativa del. Inbokning av 

tidpunkter för intervjuerna skedde via e-post mellan oss och vår kontaktperson i skolans 

personal. Denne bokade i sin tur in tider i samråd med tjejerna och övriga lärare, så att 

intervjuerna inte skulle medföra att deltagaren missade något viktigt moment i skolarbetet. 

Vid varje intervjutillfälle fanns endast en intervjuare, vilket innebär att fyra intervjuer var 

genomfördes. 

 Tjejerna var informerade om att intervjun skulle ta cirka en timme, men då tiderna 

följde skolans lektionsschema fanns det vid majoriteten av tillfällena en tidsram på ca 50 

minuter, vilket vid flertalet intervjuer också räckte. Den kortaste intervjun varade i 24 minuter 

och den längsta i 67 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare eller digital 

diktafon, men tekniska problem vid en intervju gjorde att ingen ljudupptagning skedde under 

detta samtals mitt. Den information som framkom under denna period har inte använts, men 

det material som fanns inspelat har varit del av analysen.  

 Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av intervjuaren och studien. Det 

framhölls att det under en sådan här intervju inte finns några svar som är rätt eller fel, och att 

om det var någonting som tjejerna inte ville svara på så var det bara att säga till. Intervjuaren 

undrade även om deltagaren hade några frågor eller funderingar. Mot slutet av intervjun 

ställde intervjuaren en fråga om hur deltagaren tyckte att det var att bli intervjuad, och under 

de fyra sista även om hur det kom sig att deltagaren hade valt att ställa upp.  

 Transkriberingen av ljudupptagningen utfördes av respektive intervjuare. Braun och 

Clarke (2006) gör gällande att för en tematisk analys är transkribering av alla verbala 

uttalanden ett minimum och ibland kan även icke-verbala uttryck tillföras. Av denna 

anledning skrevs intervjuerna ut ordagrant, inklusive stakningar, intervjuarens kommentarer 

och genljud, samt pauser, suckar och skratt. För läsbarhetens skull har noteringar om pauser, 

suckar och skratt strukits i den färdiga rapporten, medan stakningar och intervjuarens genljud 

finns kvar. Det senare för att intervjuarens bidrag till samspelet och den information som 

produceras skall framhållas och göras tydligt.  

  

 

Analys 

 

Tematisk analys är en vitt spridd kvalitativ analysmetod inom psykologin och förespråkas 

som en flexibel och öppen metod, som kan bidra till ett rikt och komplext resultat. Därmed 

inte sagt att metoden saknar struktur och att allt är tillåtet (Braun & Clarke, 2006). Syftet med 
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studien var inte att jämföra deltagarna med andra, utan att ha ett öppet förhållningssätt inför 

vad tjejerna valde att förmedla. Detta möjliggjordes med metoden tematisk analys exempelvis 

genom att tillåta en blandning av öppna och slutna frågor under intervjun samt att definiera 

teman och begrepp, som blev särskilt framträdande i andra delen av vår bearbetning och 

analys. Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och rapportera teman inom 

materialet på ett detaljerat vis (Braun & Clarke, 2006). Det är delvis ett sätt att nå deltagarens 

upplevelse och verklighet samt hur man framställer sin bild av sig själv.  

 Vad som kännetecknar ett tema är en viktig aspekt att ta upp (Braun & Clarke, 2006) 

och detta diskuterades innan studiens analys påbörjades. Ett tema kännetecknades i denna 

studie främst av att det var intressant och relevant för syftet. Detta innebar att ett tema 

byggdes på uttalande från en eller flera deltagare. Syftet har alltså till stor del styrt vilka 

teman som framkommit och fokus har inte varit på andra aspekter, som för syftet varit 

irrelevant. 

 Materialet har analyserats utifrån en semantisk ansats där teman formulerats utifrån 

explicita uttalanden, vad deltagaren sagt, och därmed inte vad som kan ligga bakom ett 

uttalande. Dock frångås som sagt inte att det kan finnas bakomliggande aspekter, såsom 

kontexten och intervjusituationen, som kan påverka resultatet. 

 Bearbetning och analys av materialet, utifrån modellen av Braun och Clarke (2006), 

bestod av två övergripande delar. Den första delen innebar först att en av de åtta 

transkriberade intervjuerna valdes ut för en, för författarna, gemensam tematisk provanalys 

där olika teman formulerades. Detta i syfte att lära känna och förstå metoden tematisk analys 

samt att försöka hitta ett gemensamt arbetssätt. Dessa teman kan tänkas ha påverkat den 

fortsatta processen med att identifiera teman i resterande intervjuer, men en direkt applicering 

har inte skett. Därefter delades de övriga sju intervjuerna upp mellan författarna som återigen 

genomförde samtliga steg för en tematisk analys av varje intervju. Första steget för en 

tematisk analys var att transkribera materialet, läsa det om och om igen, lära känna materialet 

och anteckna det som föll en in. Andra steget innebar att koda intressanta aspekter som 

upptäcktes i materialet. Nästa steg blev därmed att sammanställa dessa koder till teman, 

därefter att säkerställa att dessa teman stämde i relation till koderna och hela materialet. Femte 

steget blev sedan att definiera och namnge varje tema, som därefter sammanställdes med citat 

och kopplades till studiens syfte samt litteratur. 

 Andra delen av bearbetningen och analysen innebar ett användande av modellen för 

självkonceptet av Adamson et al. (1999). En indelning av dem av självkonceptet gjordes 

utifrån fyra dimensioner. Dessa är det upplevande självet, det introspektiva självet, det 
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relaterande självet samt det autonomisökande självet, som i sin tur hade tolv delaspekter. 

Adamson et al. definierade inte närmre de fyra dimensionerna som självkonceptet indelades i. 

Försök att erhålla mer information av författarna kring detta gjordes, men utan resultat. Utan 

en närmre definition medförde det en frihet, som tematisk analys tillåter, att organisera de 

teman som konstruerats under första delen av vår analys, under dessa fyra dimensioner. Detta 

i syfte att skapa en lättillgänglig struktur.   
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Resultat 

 

De teman som konstruerats utifrån en tematisk analysmetod kommer i följande avsnitt 

struktureras och presenteras utifrån Adamson, Hartman och Lyxells (1999) indelning av 

självkonceptet. Författarnas frågor eller kommentarer har markerats med ett F och deltagarnas 

svar har markerats med ett D. 

 

 

Det upplevande självet 

 

Den första dimensionen, det upplevande självet, delas in i de tre delaspekterna Känslor 

relaterade till självet, Känslor relaterade till livet samt Aktiviteter.  

 

 

Känslor relaterade till självet 

 

 Vad tycker jag om hos mig själv? Trots att flertalet av tjejerna, dock inte alla, beskriver 

sig själva i positiva ordalag och kan se fördelaktiga egenskaper i den egna personen, möts 

denna fråga ofta av förvåning och svårighet att svara. 

 

F: och sen tänkte jag lite på det här med… ja, du har ju beskrivit dig själv nu 

lite… om jag frågar, vad tycker du om hos dig själv? 

D: Det var en bra fråga. Den frågan har jag aldrig fått. Ehh… Öhh… Jag vet inte. 

Ehh…  

 

F: Ehm..vad tycker du om hos dig själv? 

D: Oj! Alltså jag har ju aldrig riktigt tänkt på det där. Man gör ju inte det inte så 

ofta i alla fall.  

 

 

  Jag har bra sidor. Tjejerna inleder ofta beskrivningen av sig själv med egenskaper så 

som att vara omtänksam, bry sig om andra och våga säga vad man tycker, vilket ofta 

sammanfaller med egenskaper som de uppger att de värderar högt, men få berättar spontant att 

detta är någonting de tycker om hos sig själva. Det är istället någonting som följer på den 

direkta frågan. Några kopplar samman det de tycker om med sig själva med de diagnoser de 

har. 
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D: Nä men liksom att man bryr sig och att man är schysst mot andra/…/ nä men 

just så här att om nåt är fel liksom att man vågar säga ifrån att man liksom vågar 

säga ifrån att liksom nä men de här är inte rätt. 

 

D: Ja..att jag kanske är en bra kompis (F:mm), att jag e initiativtagande och 

ganska fantasi..ja har mycket fant..alltså fantasirik vill att ja (F:mm) kan komma 

på grejer ganska spontant o (F:mm) ja det gillar jag mest hos mig själv (F: ja,ja) 

och det kanske kan höra ihop lite grand med [diagnosen] jag vet inte (F:mm) att 

man vill komma på grejer så här. 

 

 Jag har dåliga sidor. Beskrivningarna av den egna personens mindre positiva sidor 

varierar till sitt innehåll avsevärt mellan tjejerna, till exempel ser någon sig som för slarvig 

medan någon annan ser sig som för noggrann. Att det är svårt att hantera sin ilska och att bli 

aggressiv i vissa situationer är dock någonting som går igen i flera av tjejernas berättelser och 

upplevs som en negativ sida av den egna personen som kan få konsekvenser för umgänget 

med andra.  Precis som med de positiva egenskaperna kopplar vissa tjejer sina negativa 

egenskaper till den eller de diagnoser de har.  

 

D: Men en grej jag inte tycker om det är väl att jag kan bli så fruktansvärt arg så 

att jag kastar saker omkring mig. (F: mm) Snarare förbannad liksom. Dock brukar 

det inte hända alltså i skolan utan det brukar hända hemma liksom. (F:mm) 

Liksom jag blir arg på mina föräldrar och så kastar jag nånting i golvet för jag blir 

så arg på dom eh det är ju en mindre positiv egenskap tycker jag eh negativ 

egenskap eh det tycker jag inte om. 

 

F: Vad är det du tror dom tycker är jobbigt.. med dig? 

D: Ja det är ju hur jag kan tappa mitt humör väldigt lätt ifall jag blir arg till 

exempel. Men många med Asperger har ju den förmågan att dom kan...är det 

nånting dom inte förstår eller..eller tycker om..eller nåt sånt dom får lättare 

raseriutbrott än..folk utan diagnos.  

 

 

 Mig själv som helhet. Att i grunden se på sig själv på ett positivt sätt, att vara nöjd med 

den man är, beskrivs av flera tjejer, men inte av alla. En tjej beskriver att det är svårt att över 

huvud taget tänka någonting positivt om den egna personen. Det förekommer även att tjejerna 

uttrycker både en övergripande positiv och en övergripande negativ bild av sig själv. 

 

D: Ja, jag är la nöjd med hur jag är.  Jag tycker om jag tycker om den jag är alltså, 

ja det är väl att… jag det är la svårt att förklara men jag är nöjd med mig själv, så 

med det mesta så. 

 

*** 
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D: Men jag ser ju inte ner på mig jag ser ju bara positivt på mig. 

OCH 

D: Jag vetat att det var nåt fel på mig jättelänge. 

 

 

Känslor relaterade till livet 

 

 En negativ historia med positiv utveckling. Flera av tjejerna uttrycker negativa känslor 

när de beskriver sin uppväxt och då kanske framförallt sin skolgång, där mobbing och 

utanförskap har varit inslag för många. Dock går beskrivningen av att en positiv utveckling 

har skett av livet och hur tjejerna upplever sin situation igen i flera berättelser. Detta kan gälla 

dels hur livssituationen har förändrats, men också hur de ser på livet och hur de mår. 

  

D: Jobbig uppväxt i skolan och jag har liksom varit mobbad från ettan till sjuan 

liksom. (F: mm) Så att det har liksom varit jobbigt. 

 

D: …men det är såklart ibland mår jag ju dåligt (F:mm) men det är inte så ofta 

längre /…/  Ehm.. alltså när jag skrattar mycket alltså jag är oftast glad nuförtiden 

(F:mm) för att alltså jag mår mycket bättre nu.  

 

 Mina svårigheter påverkar. Att de har vissa svårigheter så som att inte kunna 

koncentrera sig eller vara överkänslig för ljud är någonting som tjejerna beskriver att de vet 

med sig, och några av dem framhåller hur detta ibland är eller har varit jobbigt och störande 

inslag i livet.  

 

D: Nä, men… det som är störande är ju alla störande ljud som jag tycker är 

jobbiga. Hela tiden.  

 

D: Så att tvången tog över helt enkelt. (F: ja) Det blev väldigt jobbigt..(F: just 

kring dammet då) mm precis och städningen och (F: och städning) och det i sin 

tur ledde till självdes… alltså destruktiva skadebeteenden… 

 

 

 Det är både upp och ner. Det egna känslolivet upplevs som växlande, där olika perioder 

eller dagar medför olika känslor. Framträdande är att även om flertalet av tjejerna beskriver 

sitt mående och sin tillvaro som övergripande positiv i nuläget så upplever de att det finns 

dagar eller stunder då upplevelsen är den motsatta.  
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D: Alltså det är klart att det kan vara jobbigt vissa dagar beroende på hur dom mår 

och beroende på hur jag mår. /…/ Ja det är ju när jag vaknar och känner att..nä jag  

orkar inte idag idag är (F:mm) ursäkta uttrycket en för jävlig dag. (F: mm). Idag 

orkar jag inte gå till skolan idag orkar jag inte träffa mina kompisar idag orkar jag 

inte träffa pojkvännen idag är allt bara bedrövligt. 

 

D: Det är väldigt upp och ner alltså det går så här typ (F: mm) för att för att för att 

alltså ibland är det roligt så här när man har ens kompisar och sånt men sen kan 

det vara fruktansvärt jobbigt också för att ehm hur ska man säga därför att det är 

jobbigt helt enkelt. 

 

 

 Relationer inverkar på mitt liv. Tjejernas relationer med vänner och familj kopplas 

samman med upplevda känslor. För vissa handlar det om glädjen som umgänget med de man 

älskar skänker, eller att det blir lättare när familjen kan hålla sams, men det kan också handla 

om den sorg som det kan innebära att växa upp och som en följd av det förlora en nära 

relation till föräldrarna.  

 

D: När vi [deltagaren och mamma] är sams va så tycker jag att då känns allt så 

mycket lättare. 

 

D:…det är som man liksom umgås på ytan liksom men..men liksom..vad vet dom 

egentligen..det låter så här jättesad men det är liksom verkligheten (F: ja) det är 

verkligheten för mig. 

F: Ja..mm..vad tycker du om det då? 

D: Alltså jag kan tycka det är tråkigt på ett sätt men jag tror det är en del av att… 

kanske att man... liksom att man håller på och bli vuxen att man liksom pratar inte 

alltid med sina föräldrar… (F: mm)  är det nog.  

 

 

 Jag har fått en diagnos! Majoriteten av tjejerna fick sin diagnos i tidiga tonåren, och för 

de flesta av dem är minnet av denna händelse ytterst levande, och för många förknippad med 

starka känslor där ilska, sorg och förnekelse är tydliga inslag i den första reaktionen. Vissa 

såg diagnosen som en sjukdom och någon jämför med att diagnostiseras med cancer.  

 

D: Ja jag blev väldigt, väldigt ledsen kommer jag ihåg (F:mm) jag grät väldigt 

mycket (F:mm) ehm… som jag nämnde tidigare att jag hade bott på 

behandlingshem och det var en behandlingsassistent som var med mig då när jag 

fick reda på det här då (F:mm) att jag hade [diagnosen] och [diagnosen] och det 

kändes ju väldigt jobbigt så att man grät och man var helt förtvivlad och herregud 

hur ska folk se på mig nu. 

  

F: Kommer du ihåg hu, hur du reagerade.  

D: Ah, jag bad läkaren dra åt helvete. För hon kom in med en… röd kruka med en 

ros i. En sån där små minirosor, och så sa hon, grattis du har fått diagnosen 
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Aspergers syndrom, en autismspektrumstörning. Och jag bara, och det nånting att 

säga grattis åt, dra åt helvete och sen gick jag.  

F: Mm… Och vad tänkte du? 

D: Hon är sjuk i huvudet. Och det var hon.  

F: Och du tyckte då uppenbarligen inte att det var nånting att gratulera.  

D: Nää. Ska man säga grattis du har fått cancer eller liksom, liksom, vad fan ska 

man säga grattis för att man har fått en diagnos?  

F: Kommer du ihåg vad mer du tänkte? 

D: Jag ska inte ha nån diagnos. Den ska bort.  

  

Med tiden upplevde dock flera av tjejerna att den inledande negativa reaktionen på att få en 

diagnos, ersattes med någonting nytt. Att det kunde vara skönt och en lättnad att få ett svar på 

varför man var som man var. Samtidigt som detta också kunde fungera som en bekräftelse på 

att man faktiskt inte var som alla andra.  

 

D: Ah eller typ först så blev jag jätte såhär förstod inte vad dom pratade om eller 

såhär och så tänkte jag nej dom har fel men sen jag fick läsa lite om det och dom 

förklarade lite mer så man förstod så blev det en lättnad att man förstod varför 

man va som man va eller så som man är. Allt som har hänt så det förklarar lite. 

Men först förnekade jag det totalt så. 

F: Så först förnekelse och sen 

D: Ja och sen ja när man fick lite mer information så så tog man in det.   

 

F: Kände du nånting mer då? Kring att få en diagnos menar jag 

D: Ja..ehm… alltså det var ju lättare och förstå sig själv (F: mm) Samtidigt som 

det ibland kunde vara jobbigt att veta att man inte riktigt var som alla andra. 

 

För en del av tjejerna innebar diagnostiseringen från början lättnad och till och med glädje, 

och för någon väcktes även en känsla av hopp om att nu finns det hjälp att få. 

 

D: Eeh. Jag kände mig lättad tror jag (F: mm) eftersom jag vetat att det var nåt fel 

på mig jättelänge men egentligen inte kunnat sätta punkt på det. Alltså vetat exakt 

vad det var det är klart det här liksom okej nu vet jag bara vad som var fel men det 

var inget fel utan det var helt normalt liksom egentligen om man tänker efter. Så 

jag blev lättad och glad eh och så. 

  

D: Så att… nä men jag blev ju inte så förvånad för jag hade ju tänkt mig in i den 

situationen att jag skulle kunna ha Asperger samt att mina föräldrar hade ju 

kommit på att det finns en massa hjälpmedel och... utvägar så att säga... (F: mm) 

Nä så jag blev ju inte så förvånad egentligen. (F: nä). Jag blev snarare glad att jag 

fick reda på vad det var... eller att det var nånting liksom.  

F: Mm. Du blev glad. 

D: Ja faktiskt. (F: mm). Jag blev lättad på nåt sätt (F: mm) för då visste jag att nu 

finns det hjälp att få för jag var ju i en bedrövlig period just då. 
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 Kommer jag få ett jobb? Trots att positiva sidor av att ha blivit diagnostiserad upplevs 

av de flesta, så finns även en oro närvarande för vad diagnosen skall kunna medföra i 

framtiden, och då framför allt gällande de fördomar tjejerna befarar möta i arbetslivet. 

 

F: Så just att jobba med människor då är det nåt som..  

D: Precis. Så det kan jag tänka mig så här att det kan jag hoppas verkligen inte att 

allmänheten tror att det är nåt negativt då och ha Aspergers syndrom eftersom 

dom har, ja nu säger jag dom men då menar jag allmänheten, (F:mm) att dom kan 

ha en uppfattning om att man är asocial har svårt och kommunicera med andra 

människor. (F:mm) De tycker inte jag är nåt det tycker jag är lite synd att man har 

målat upp det på det viset (F:mm) lite grand. (F:mm). Så är det.  

 

D: Nämen alltså, visst det är ju alltid positivt för man kan få mer hjälp, men jag 

tror det ändå på nåt sätt, visst hjälp nu, men det kommer nog stjälpa senare fram i 

livet. På nåt sätt, när man söker jobb, och… dom på nåt sätt får reda på att man 

har en diagnos…  

 

 

Aktiviteter 

 

 Betydelsen av aktiviteter. Tjejerna beskriver en aktiv tillvaro som fylls av både 

organiserade och spontana aktiviteter, i enskildhet eller tillsammans med vänner. Tjejernas 

intressen och aktiviteter beskrivs överlag som ett positivt inslag i livet som skänker mycket 

glädje. För vissa är skapande aktiviteter och kreativitet betydelsefullt och ett sätt att uttrycka 

känslor, och för andra är det viktigt att få röra på sig eller bara umgås med vänner och familj. 

 

D: Ja men man skapar saker man gör saker.  

F: Mm. Är det en stor del av ditt liv? Eller? 

F: Kreativitet ja? Oo ja! Oo ja! Det är väldigt mycket en del utav mitt liv. Alltså 

man kan ju vara kreativ inom många ämnen jag menar jag är kreativ inom estet 

jag sjunger väldigt mycket/…/ Jag tycker det är jätteroligt! (F: mm) Alltså det är 

ju störtkul! 

 

D: Jag skriver ju inte egen text utan jag sjunger ju andras texter eh man får ju se 

ah uttrycka känslor helt enkelt som. 

F: Mm, det är ett sätt att göra det. 

D: Ja eller ett sätt att sprida känslor eller idéer till andra.  
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Det introspektiva självet 

 

Den andra dimensionen, det introspektiva självet, delas in i fem delaspekter, som är 

Inkonsekvenser, Önskningar och drömmar, Förändring och utveckling, Hur man borde vara 

samt Hur man är vs hur man borde vara.  

 

Inkonsekvenser 

  

 Jag anpassar mig. Flera av deltagarna beskriver hur de uppträder på olika sätt i olika 

sammanhang. Att kunna anpassa språk och umgängessätt efter de förväntningar och krav som 

finns i situationen ses som någonting normalt eller positivt. 

 

D:… men man använder liksom inte samma språk, när man är med sina kompisar 

och med sina föräldrar. Man är med sina föräldrar… då använder man mer vuxet 

språk om man säger så.  Men när man är med sina kompisar då är man mer typ 

avslappnad och… och ja, man har liksom ett annat språk.  

F: Hur kommer det sig tror du? 

D: Jag vet inte, för att… mina föräldrar vill väl att jag ska… man använder liksom 

inte… för att… för att… men typ vissa grejer typ som man kanske använder med 

sina kompisar typ, men som ens föräldrar typ inte tillåter. Ja, såna grejer. 

 

F: Men du säger också att det ja alla spelar väl liten roll i olika sällskap kan du 

utveckla det lite mer hur du tänker där? 

D: Ja men det är väl mer att jag är inte samma person just nu som jag är hemma 

med mina kompisar och liksom (F:nä) nu är jag mera så här ja typ intervju då 

måste jag liksom lugn sansad ah ja alltså mer öppen med kompisar då är jag ju 

också öppen men då är jag väl mer mig själv att jag kan liksom ah dra min kompis 

i håret eh skämta mycket och såna saker (F: mm) så alla är ju liksom olika du är ju 

inte samma person nu som du är kanske med dina föräldrar typ ja så alla är olika 

personer med olika med olika personer. 

 

Flera av tjejerna berör dock vikten av att inte låta skillnaden i hur de beter sig i olika 

sammanhang bli allt för stor, då detta inte ses som att vara sig själv. 

 

D: Sen kan man ju alltså alla människor spelar ju en roll i olika sällskap men vara 

så öppen och vara så mycket sig själv som möjligt tycker jag är en positiv 

egenskap och om man inte är sig själv alltså spelar nån annan det är som att 

innerst inne så är nån nån helt annan person men du  alltså du följer typ strömmen 

alltså (F: mm) du vågar inte stå för din alltså vem du själv är. Det tycker jag inte 

det är inge bra.  
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 Mitt humör styr mig. För andra deltagare upplevs den egna personligheten variera med 

humör och dagsform. Vissa dagar är bra och vissa dagar är dåliga, vilket får olika beteenden 

och upplevelser som konsekvens.  

 

D: Alltså...jag har ju väldigt mycket med olika personligheter. Alla har ju så olika 

personligheter (F: mm) beroende på humör och dagar och har ju väldigt mycket 

med det att göra. (F: Precis.) Och det är ju samma sak med mig jag menar… 

dåliga dagar då har man väldigt dåligt humör då känner man att nä jag vill vara 

egotrippad idag. Jag är trött jag orkar inte (F: mm) allting är bara dåligt liksom. 

Sen så har man sina bra sidor också man kan tänka att allting är underbart alla 

kompisar är jättesnälla och den personen ska få det och den personen ska få det 

och jag vill ha en kram från den och den och den (F: mm) så det har ju…  alltså 

personligheter kan se väldigt olika ut (F: mm) beroende på person och humör helt 

enkelt. 

 

 

Önskningar och drömmar 

 

 Framtidsdrömmar. Flertalet av tjejerna har väldefinierade planer eller drömmar om 

framtiden, där många handlar om val av karriär och huruvida man vill skaffa familj eller inte, 

men tjejerna beskriver också hur det de idag drömmer och tror om sin framtid kan komma att 

förändras.  Någon tjej beskriver att det är svårt att tänka på framtiden och att hon inte tänker 

längre fram än där hon befinner sig just nu. För vissa av tjejerna handlar framtidsdrömmen 

framförallt om att få livet att gå ihop, att klara sig själv och kunna hantera de upplevda 

svårigheterna i livet. 

 

D: Jaa..då hoppas jag att jag jobbar som ambulanssjuksköterska och ja (F: mm) 

hoppas jag att jag jobbar som det och kanske ute på nåt larm eller ja..vet inte 

riktigt jag tror det (F: mm) det är ju det jag jobbar för så (F: ja) att säga (F: ja) så 

då hoppas jag att jag är kvar där (F: mm). Så det tror jag just nu (F: ja) sen kan det 

ju alltid ändra sig det vet man ju inte. 

 

D: Ja..att liksom att få det att gå ihop. (F: ja) Det kan ju verka så enkelt liksom att 

man bara drömmer det här vanliga men… alltså även det vanliga kan vara svårt att 

fungera ibland när man har funktionshinder så att (F: mm) att inte bara vara så 

här... att liksom tänka att få det att fungera liksom (F: mm) det är som en dröm. 

(F: mm mm) visst det kan vara lite stökigt och rörigt i den där drömmen också 

men men det är det jag drömmer om. 

 

 

 Såhär skulle jag vilja vara. Många av tjejerna beskriver att de är nöjda med sig själva, 

men att de har vissa egenskaper eller svårigheter som de skulle vilja förändra eller bli av med. 
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För en tjej finns det en önskan om att vara som alla andra och en annan tjej har en tydlig bild 

av hur hon skulle vilja att hon själv var. 

 

D: Eh ja jag skulle ju vilja vara som jag är just nu (F: mm) fast mindre typ 

aggressiv när jag blir förbannad typ när jag är riktigt arg liksom ah. Det är väl det 

enda som jag vill ha bort. 

 

D: Alltså jag har ju alltid velat… eller...jag har alltid varit den där tjejen som har 

velat vara som alla andra trots att jag vetat att jag har varit annorlunda. 

 

D:…alltså i tanken alltså jag har väl nån sorts tankeidol så här att jag skulle vilja 

vara mer så här liksom.. att.. 

F: Hur du skulle vilja vara som person menar du? 

D: Ja precis.  

F: Mm och hur är det då? 

D: Ehm hon är väl mer hon är mer rockig än vad jag är kanske (F: mm) ehm… 

alltså det är lite som en person man har byggt upp såhär i huvudet liksom (F: mm) 

så att liksom typ hon är lite så som en hjälte typ såhär hon klarar allting (F: mm) 

och allt sånt (F: mm) typ hur ska man förklara alltså typ hon har såhär knallsvart 

hår typ så här skitrolig (F: mm) och så så typ och så är hon klädd som en punkare 

(F: ja) det är nitar och allting såhär (F: mm mm) och så ehm… och så klarar hon 

allt… (F: mm) Alltså allt allt allt allt allt allt allt. 

F: Okej inga problem. 

D: Nä inga problem. (F: Nä) Skulle hon vilja lyfta ett hus så skulle hon lyfta ett 

hus (F: okej ja) det är typ såhär ingen trampar på henne eller (F: nä) såhär. 

F: Hon är tuff 

D: Ja hon är tuff (F: mm) lite som henne skulle man vilja vara ibland (F: mm) 

men inte fullt så mycket. 

F: Nä okej men lite mer åt det hållet 

D: Ja lite mer åt det hållet (F: ja ja) att man liksom inte stampas på. 

F: Så det är din förebild kan man säga (D: ja lite såhär) ja har hon nåt namn? 

D: /…/ kallar jag henne. 

 

 Jag vill påverka. En önskan om att nå ut till andra och göra sin röst hörd är någonting 

som beskrivs av flera tjejer. Det kan handla om en strävan att hjälpa andra som har det svårt, 

ett politiskt engagemang för att förändra samhället eller en vilja att förändra synen på 

personer med Aspergers syndrom, vilket för ett par av tjejerna var anledningen till att de 

medverkade i studien. 

  

F: Vilken typ av behandlingshem vill du jobba på? 

D: Mm… ungdomar som hamnat snett.  

F: Vad är det som är lockande med det? 

D: Nämen att hjälpa till, förklara liksom… för livet är jävligt hårt, ja men hjälpa 

dom kämpa.  
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F: Precis mm. Och sen du nämnde också [namn på politiskt ungdomsparti] 

(D:mm) vad är det som är så spännande med det? 

D: Ehm... alltså det är ju politik (F: mm) att liksom kunna påverka andra (F: mm) 

hur dom tycker och tänker och sånt att man… men liksom att man kan påverka 

andra att förstå liksom att hur samhället hänger ihop (F: mm) så att liksom att man 

får andra att förstå att.. .att liksom att man ska liksom inte acceptera att man får 

mindre lön och eller att man ska inte acceptera att fritidsgården läggs ner att man 

faktiskt kan göra nånting. 

 

D: Jag hoppas att man kanske kan förändra bilden på nåt sätt på en person med 

Aspergers syndrom eller ADHD./…/ alltså att allmänheten inte bara tror att 

Aspergers syndrom det förknippas med asociala människor och dom som inte kan 

kommunicera med andra människor att dom ä så inneslutna i sig själva och ja (F: 

mm) de (F: mm) det skulle vara coolt att kunna förändra det. (F: mm) De kanske 

också är en framtidsvision jag vet inte…  

 

 

Förändring och utveckling 

 

 Jag lär mig. I många av tjejernas berättelser behandlas ämnet om hur de hade vissa 

svårigheter när de var yngre, men att en utveckling har skett som har gjort att dessa i 

dagsläget är mindre. Denna förändring ses av vissa som resultatet av att de själva har tränat 

och övat, medan andra tänker att det är någonting som har skett automatiskt.  

 

D: Alltså jag hade väl koncentrationssvårigheter när jag var mindre, men dom är 

ju nästan borta nu. 

F: Vad har du gjort för att… 

D: Dom har ju bara försvunnit med tiden. Man lär sig ju hantera diagnosen 

omedvetet. Vissa behöver hjälp med det, vissa gör det omedvetet bara.  

 

D: Sen blir grejer svårare för mig att göra. Ehh… typ… ja… alltså… vissa grejer 

har jag ju tränat bort, men typ när jag var mindre så typ, var det typ krångligare att 

städa, och… ja, såna grejer. Som jag då kan göra idag, men när jag var lite mindre 

så var det krångligare.  

 

I andra sammanhang handlar det om tanken om att vissa svårigheter är bestående, men att 

detta är någonting man dels tränar på, men också får lära sig att leva med. 

 

D: O sen liksom att jag har mina läs- och skrivsvårigheter och sånt (F: mm) som 

jag jobbar med varje dag (F: mm) det är inget som försvinner liksom (F: nä) så får 

man leva med det istället (F: ja) man får göra det bästa av situationen (F: precis 

absolut) man ska inte gräva ner sig bara för att man har funktionshinder liksom.  
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 Jag ser på mig själv på ett annat sätt. Vissa tjejer berättar hur sättet de tänker om sig 

själva har förändrats. Det kan handla om att ha uppnått en större acceptans för sig själv, men 

också om livshändelser i det förgångna som förändrade inställningen till den egna personen 

och som ses som svår att komma över.  Diagnostiseringen ses av många som en betydelsefull 

händelse på vägen till att förstå sig själv bättre.  

 

D: Jag vet inte jag accepterar väl mig själv mer nu och jag jag vet inte. 

F: Du accepterar dig själv? 

D: Mot vad det var för tio år sen så var man ju mycket mindre knappt lärt sig 

nånting och nu har jag ju gått i skolan i typ tio elva år och så nu har man ju lärt sig 

massor.  

 

D:…jag är inte så van vid att tänka positivt om mig själv längre. (F: okej) Det har 

blivit så. 

F: Hur kommer de sig? 

D: För att… för att i högstadiet så var det ett gäng killar som retade mig (F: mm) 

kallade mig dumma saker. 

F: Okej så det är lite svårt just nu att tänka.. 

D: Ja det lever liksom kvar… jag får ju hjälp med det (F: mm) men de tar ju sin 

tid. 

 

F: Ja. Så ja diagnosen har varit en hjälp i det då? Eller så... 

D: Den har varit en väldigt stor hjälp eftersom att vi förut inte har riktigt förstått 

vad det är som har fått mig att må så fruktansvärt dåligt som jag har mått.  

 

 

Hur man borde vara 

 

 Du ska vara dig själv, men tänka på andra.  Vikten av att vara sig själv och våga stå 

upp för den man är går igen i samtalen med samtliga tjejer. 

 

F: Mm. Ehm..hur tycker du att man ska vara som människa? 

D: Sig själv. 

F: Vad inne..eller vill du utveckla det? 

D: Nä. 

F: Nä. 

D: Därför att det finns bara ett ord för det och det är sig själv. (F: mm) Man ska 

vara den man själv är man ska tänka det man själv tycker man ska stå för det (F: 

mm) man ska vara sig själv helt enkelt.  

 

Samtidigt lägger tjejerna stor vikt vid att bry sig och behandla andra väl. 

 

D: …ja, man ska egentligen inte vara dum mot andra. Ja så det är så där. 

F: Det låter som att… som att det är viktigt att behandla andra väl.  
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D: Ja. Det tycker jag är viktigast. Eller försöker göra det i alla fall.  

F: Varför är det viktigt? Det kanske är en självklar fråga, men jag vill ändå veta.  

D: Ja.. .För att… Jag har alltid fått lära mig det här man ska behandla andra som 

du själv vill bli behandlad.   

 

 

Hur man är vs hur man borde vara 

 

 Det finns en gräns. Att vara sig själv är ett tema som är genomgående, men tjejerna kan 

även se situationer där omständigheterna gör att de upplever att de bör anpassa sig. Det finns 

en gräns för hur mycket man kan uttrycka sig själv, och en sådan gräns är när det får negativa 

konsekvenser för andra, men det kan också handla om att inte vilja bli ifrågasatt.  

 

F: Hur tycker du att man ska vara? 

D: Nöjd med sig själv, så… kvittar ju resten.  

F: Ah.. Så så länge man är nöjd med sig själv, så… 

D: Ja, om man inte beter sig som en idiot, så.  

F: Vad är att bete sig som en idiot? 

D: Snacka skit och vara falsk.  

 

D: Ehm jag vågar väl säga vad jag tycker och tänker  

F: Mm så du är snäll och omtänksam och säger ifrån när nåt är fel (D: ja) och du 

säger vad du tycker och tänker mm… 

D: Fast man får ju tänka sig för också och inte så smart och säga exakt vad man 

tycker och tänker om man är i en situation där alla andra tycker motsatsen (F: 

mm) om man inte vill bli ifrågasatt. 

 

 

 Jag är som jag borde vara. Hos vissa tjejer går tankarna om hur man bör vara som 

människa och hur de själva är ihop. De egenskaper som uppfattas som positiva hos andra och 

som tjejerna tycker att man ska ha påminner ofta om hur de beskriver sig själva, så som att 

bry sig om andra och stå för vad man tycker, men det är endast några av tjejerna som 

uttryckligen gör denna koppling.  

 

D: Eh man ska väl bara kunna vara flexibel men man ska också kunna få stå på 

sina egna saker typ vara envis precis som jag är eh säga vad man tycker och 

tänker och ja jag brukar nog kunna säga vad jag tycker och tänker jag är rätt så 

öppen frispråkig om det.  

 

D: …omtänksam det känner jag att jag är men alltså en människa tycker jag ska 

vara omtänksam pålitlig/…/ jag är ganska en ganska så social tjej (F: mm) och det 

är en egenskap som jag också tycker att (F: mm) en människa ska ha (F: mm). 
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Det relaterande självet 

 

Den tredje dimensionen, det relaterande självet, indelas i tre delaspekter, vilka är Interagera 

med andra, Andras intryck av en själv samt Om man är lik andra eller inte. 

 

Interagera med andra 

  

 Andra är viktiga för mig. Tjejernas interaktion med andra är en betydelsefull och stor 

del av deras liv. Att umgås med familj, partner, och framförallt, vänner är något som de flesta 

nämner som viktigt i livet och att det utan dem skulle vara rätt tomt. Vännerna är personer 

som dels gör en glad och får en att må bra, som man kan prata med, som finns där och stöttar, 

men även som man ibland bråkar eller är ledsen med och som man lär sig av. Att ha få vänner 

som står en nära och som man kan lita på värdesätts högre än att ha många kanske mer ytliga 

vänner som inte står en lika nära.  

 

F: Mm. Vad är det som är så bra med kompisar? 

D: Ehm… att om man är där för dom så är dom där för en sen (F: mm) att man 

slipper vara ensam att det finns nån som ställer upp för en om det är.. .om man 

hamnar i nån sån konstig situation eller nåt om nån är jobbig mot en att man 

liksom inte står ensam. 

 

D: …för mig känns det bättre och ha några få vänner som man kan lita på än 

väldigt många vänner som är (F: mm) lite halvdanna (F :mm) som man kanske 

inte litar på eller sådär (F: mm) som man inte har så mycket gemensamma 

intressen med… 

 

 

 Hur jag är i relationer. Tjejerna ser sig själva som någon som ger tillbaka i relationen 

till sina vänner, att man stöttar och på något sätt tillför något positivt i vänskapen och 

relationen. 

 

D: Mm..sen är jag ju alltid där för dom så att.. 

F: Mm det går åt båda hållen 

D: Ja precis man kan ju inte bara ta man måste ge också. 

 

F: Ja. Vad kan du beskriva nån nåt exempel på det? (D: ja) Det här med fantasirik 

eller.. 

D: Ja det kan väl vara till exempel om det är en dö dödhelg på internatet så kanske 

jag säger så här vi går och käkar nånstans vi går på bio vi gör det vi kollar på film 

tillsammans så då brukar dom flesta säga ja vad roligt det gör vi. 
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 Diagnosens betydelse vid relationer. Många av tjejerna upplever det som lättare att 

interagera med elever och lärare på den nuvarande skolan, än den förra skolan. Man blir 

accepterad för den man är, andra förstår en på ett annat sätt och det är lättare att skaffa 

kompisar. En anledning till detta som nämns är att alla elever på skolan har en liknande 

diagnos, vet vad den innebär och har därmed en annan förståelse, vilket i sin tur skapar en 

viss gemenskap. Någon ser också diagnosens påverkan i relationen till sina föräldrar. 

 

F: På vilket sätt blev det bättre? 

D: Nä alltså man är mer respekterad av folk och accepterar vem man är det gjorde 

dom inte på förra skolan. 

F: Nä. På vilket sätt respekterar och accepterar dom dig för den du är? Hur märker 

du det? 

D: Alltså dom eh dom eh alltså hur jag är dom kallar mig inte saker dom går inte 

fram och typ slår på mig och dom dom vill vara med mig och så. 

F: Men det andra det andra som du nämnde här är alltså erfarenheter du har från 

din förra skola? 

D: Ja. Ja. Eller man hade vänner där också men nu är det fler som accepterar en 

och så där. 

 

D: Men det är mycket lättare att umgås med en person som har diagnos eller som 

man vet har diagnos (F: mm) så vet man hur man ska behandla den personen.  

 

 

Andras intryck av en själv 

 

 Det har jag fått höra. Andras uppfattning av tjejerna blir för många ett sätt att berätta 

om sig själva, om vem de är som personer. Exempelvis får en del höra att de är 

initiativtagande, andra att de är glada, klumpiga, kräsna och en del kan uppfattas som svåra att 

umgås med. 

 

F: Hur tänker du då, om vi tar kräsen, hur tänker du att du är kräsen? 

D: Ehh… Nämen typ, alla säger typ det. Typ, det är väl för att jag inte gillar 

grönsaker antagligen. 

 

D:…om jag går till skolan dom dagarna så blir det ett rent helvete för mina 

kompisar...då kan dom tänka åh nej hon är på det humöret och då vill inte jag vara 

med henne för hon är så fruktansvärt jobbig när hon är sån. Det har jag fått höra. 

(F: mm) Så att jag vet ju att det stämmer. 

 

 

 Det kan ju vara en stämpel, men... Andras intryck av tjejerna tros ofta hänga ihop med 

diagnosen och vad vetskapen om den kan förmedla tillbaka till tjejerna. Å ena sidan kan 
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tjejerna uppleva att det bidrar till svårigheter för andra att bemöta dem, att andra ser 

diagnosen som en sjukdom och att man som person får en negativ stämpel.  

 

D:…där märkte man ju mer att folk liksom dom som inte var kompis med en eller 

inte gick i ens klass dom liksom höll sig undan från en för dom visste inte liksom 

liksom hur dom skulle hantera det eller (F: mm) vad dom skulle säga till en eller 

så men det är ju inte det syns ju inte här för att visserligen kan du ju hamna hamna 

liksom på dålig kant med nån men alltså det kan du ju eftersom det är sån liten  

skola men det är ju aldrig det att folk inte vet ah hon har Asperger vad ska man 

säga till henne liksom ah fungerar hon på samma sätt.  

 

F: Och på vilket sätt tror du det påverkar negativt?  

D: Att.. dom säger jaha, nu… alltså man får ju en stämpel, dum i huvudet, så fort 

man har en diagnos. Utav många.  

 

 

Å andra sidan kan tjejerna uppleva att vetskapen om en diagnos kan bidra till ökad förståelse 

och trots att den av vissa ses som en negativ stämpel är det flera av tjejerna som upplever att 

omgivningen har förmågan att se bakom diagnosen och se personen för den hon är. Det finns 

även en föreställning om att det hos omgivningen finns en positiv bild av personer med 

Aspergers syndrom, såsom att de är smartare. 

 

D: Ja alltså..ibland märks det skillnad men jag berättar ju oftast inte det för folk 

förrän jag känner dom väldigt väl (F: mm mm) och då är jag ju ändå samma 

[deltagarens namn] som jag var innan liksom.  

 

D: Dom flesta med Asperger är ju smartare brukar andra säga än vanliga 

människor no no normalfungerande. Så det ser man ju som ja fördel. Eh eller 

tänker på ett annat sätt och därmed är man smartare.  

 

 

Om man är lik andra eller inte 

 

 Jag är inte som andra… Tjejerna upplever dels att de uppfattas som annorlunda av 

andra, men också att de själva tycker att de faktiskt inte riktigt heller är som andra. 

Framförallt under uppväxten har detta varit påfallande där man märkt att man inte riktigt varit 

och tänkt som andra, ofta blivit missförstådd, undrat om det kanske varit något fel på en och 

kanske t.o.m. blivit mobbad. Numera kan man även märka att det finns en skillnad mellan 

skolvärlden och samhället utanför. Att det finns andra sociala regler och normer än vad som 

förekommer på skolan.  
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D: Men visst alltså det…  man vet ju att man är annorlunda och då är det ju klart 

att man..man drar sig ifrån mängden så att säga och det gör man ju trots att… 

alltså man känner ju så trots att man är med främlingar. Jag menar jag ser ju dig 

som en helt vanlig person (F: mm). Jag känner mig utanför. Jag känner mig... 

alltså jag känner mig annorlunda inte utanför men annorlunda. (F: mm). Gentemot 

dig för jag vet att jag har en diagnos jag vet att jag har Asperger och jag vet att det 

är annorlunda (F: mm) trots att det är så många ungdomar som har det.  

 

D: Ah alltså om man ser familjen ehm helt och hållet (F: ah) över sikt så är det 

alltid jag som har varit såhära ehm tyckt om andra saker eh under hela uppväxten 

liksom eh varit annorlunda på många sätt haft olika typ stilar aldrig kunnat passa 

in riktigt liksom ah antagligen varken utanför familjen eller innanför familjen det 

kan jag fortfarande inte/…/ jag är den typ svart fåret i familjen.  

 

 

…men jag är lik vissa. Tjejerna identifierar sig med andra som har en liknande diagnos, 

genom att man kan uppleva en gemenskap i att träffa och umgås med personer med denna 

diagnos och att det finns en förståelse för hur man kan fungera. Några tjejer beskriver sig 

själva som tillhörande en viss grupp genom att använda diagnosen som benämning. Någon 

identifierar sig med en välkänd och högt ansedd vetenskapsman med Aspergers syndrom. 

 

D:…bra att man..att det finns flera som har samma svårigheter som en själv och 

då känner man istället en gemenskap (F: mm) eh med dom (F: mm) till skillnad 

från om man skulle gå på en annan skola.  

 

D:…förstå mig som Aspergare.  

 

D:…men jag ser det ju som en fördel eh för att eh dom flesta som har haft 

Asperger eller diagnos typ Einstein har ju blivit alltså världsberömda liksom och 

det det finns ju ingenting som säger att jag inte kommer bli det liksom.  

 

En tjej nämner även andra personer hon identifierar sig med, som sin förälder och ett 

punkrockband. 

 

D: Dom kör sin stil (F: mm) och det dom kör sitt race liksom (F: ja) så är det. Och 

det har speglat mig lite att jag kan vara just det här att man kör sitt race och man 

gör nånting tills man blir färdig…  
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Det autonomisökande självet 

 

Fjärde, och sista dimensionen, det autonomisökande självet, delas in i två delaspekter. 

Nämligen Separera sig själv från andra samt Ta egna beslut och ta ansvar för en själv. 

 

Separera sig själv från andra 

 

 Jag är unik. Många av tjejerna kan, som sagt, uppleva att diagnosen leder till en viss 

gemenskap, att man har en liknande diagnos och fungerar på ett snarlikt sätt, som i sin tur gör 

att man kan förstå varandra lättare. Samtidigt så poängterar tjejerna att de är individer. Även 

om alla har en likadan diagnos så finns det stora olikheter inom diagnosen och att alla 

fungerar på sitt speciella sätt. 

 

D: Dom generaliserar (F: ja) alldeles för mycket (F: ja). Det är så… det är ett så 

enormt spektra liksom. (F: mm mm) Man kan vara så olika även om man har en 

likadan diagnos. 

 

F: Kan du berätta för mig, vad innebär det, att man är diagnostiserad med 

Aspergers? 

D: För… Det är olika för olika personer först och främst.  

 

 

 Jag är jag. En del av tjejerna pratar även om ett inre eller egenskaper som gör dem till 

just dem, som därmed skiljer dem från andra. Även om det finns sidor hos tjejerna som 

kommer utvecklas och förändras anser de att det finns något som är bestående över tid, längre 

in i framtiden.  

 

F:… Kommer du vara lika dan som du är nu eller kommer du vara annorlunda? 

D: Jag vet faktiskt inte, men nånting som är mig nu tror jag kommer finnas kvar.  

F: Mm, vad kommer finnas kvar, tror du? 

D: Utseendet av mig tror jag kommer förändrar. Man blir mer vuxen. Men det 

som är inuti, typ, typ själen kommer alltid finnas kvar för att jag är liksom alltid 

jag. Om man säger så. 

F: Och det där jag, vad är det? Det som finns kvar… 

D: Det är väl det här… det jag tycker… typ… dom värde, nej vissa värderingar 

kommer också ändrar, men… för det gör det alltid, men… men typ… men typ 

det, typ det att man ska behandla andra som själv vill bli behandlad. Det tror jag 

att jag alltid kommer att ha. För det tycker jag är viktigt.  

 

D: Jo jo, det är klart nånting kommer ändras det är som man förändras ju hela 

tiden alltså i personlighet och sättet man är mot människor man utvecklas ju 
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liksom (F: mm) så det kommer väl förändras men alltså resten tror jag inte 

kommer förändras speciellt mycket faktiskt.  

 

 Har jag Aspergers syndrom? Några tjejer ifrågasätter om de verkligen har Aspergers 

syndrom. Det kan handla om en undran om man verkligen uppfyller kriterierna för diagnosen 

i nuläget eller att man inte upplever att man har de svårigheter som andra med diagnosen 

uppvisar.  

 

D: Läkaren har själv sagt jag har ju så pass lite av diagnosen… så… det är ju 

liksom… knappt synligt/…/ Om man har jättesvårigheter, men jag har ju inte sån 

svårigheterna. 

 

D: Sen fick jag den diagnosen för fem år sen då hade jag som värst tvång och sån 

är jag inte riktigt idag så jag vet ju inte riktigt om… skulle jag göra en ny test eller 

nåt så kanske det bara är [diagnosen] som är kvar. 

 

 

Fatta egna beslut och ta ansvar för sig själv 

 

 Hjälp mig. Att behöva och få hjälp och stöd från andra, kanske framförallt från föräldrar 

och lärare, är något som vissa tjejer uttrycker. 

 

D: För alla andra så funkar liksom det normala, man gör läxorna, dom tar med sig 

dom hem, alltså allt det här vanliga, som kanske inte riktigt fungerar för oss. Sånt 

som vi alltid behöver specialhjälp med. 

 

D: Förut så var jag jättebunden till mina föräldrar (F: mm) jag skulle alltid ha dom 

nära mig… 

 

 

 Integritet. Samtidigt så framkommer en annan sida hos tjejerna som innebär ett 

självständigt förhållningssätt, en vilja att ta egna beslut och ansvar för sig själv. Detta visar 

sig genom att man berättar om tidigare händelser då man sagt ifrån eller om saker som är 

viktiga för en exempelvis vad gäller en önskan att kunna klara sig själv i framtiden, men även 

kring situationer man ställs inför i nuet. Exempelvis väljer en deltagare att inte svara på en 

fråga som ställs under intervjun och någon annan väljer att inte sätta sig i situationer som hon 

vet är svåra för henne ibland. Man är även medveten om sitt eget beteende och försöker ta 

ansvar för vad det kan förmedla till andra människor. 
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D: Ja. Så fick jag också den stämpeln skvallerbytta men alltså då sa jag så till 

klassen igen jag är hellre skvallerbytta än nåt mobboffer faktiskt (F: ah) mm men 

dom flesta bara ja jo det det kan jag hålla med om. 

 

D: Man ska kunna tjäna egna pengar. Det tycker jag är viktigt. 

 

D: Alternativt om jag är trött så kanske att att jag väljer att inte sätta mig i såna 

svåra (F: nä) sociala situationer liksom. (F: mm) Vet man att man har svårt i en 

sån situation behöver man ju inte göra det svårare för sig. 

 

 

 Diagnosen som verktyg. Många av tjejerna ser diagnosen som något positivt, som man 

kan använda sig av i sin omgivning, som ett hjälpmedel och ett slags verktyg för att hantera 

sin vardag. Några ser det också som ett sätt att få tillgång till de resurser som finns i samhället 

och är avsedda för personer med vissa funktionshinder. 

 

D: Den är väl helt okej alltså det är ju jag hade inte klarat av och gå på en ehm 

alltså en vanlig kommunal skola (F: mm okej) ehm som jag vet inte som kanske 

[namn på skola] eller [namn på skola] alltså jag hade inte klarat av det, (F: mm) 

ehm för ingen hade förstått mig och lärarna hade inte direkt brytt sig så att jag 

tycker att det är jättebra (F:mm) att [namn på den aktuella skolan] finns (F: mm) 

för här kan man få hur mycket hjälp som helst ehm och man får läxhjälp på 

internatet (F: mm) eh så jag tycker det är ja det är jättebra.  

 

D: Nä men liksom att man att man kan få hjälpmedel så man kan planera 

ordentligt och sånt (F: mm mm) det har nästan alla med Aspergers syndrom 

ADHD att man har problem att planera sin vardag  

F: Mm..så det får du hjälp med 

D: Mm..nä men liksom att vi har ju vår stora kalender där hemma den är så hääär 

stor. 

 

D: Jag tyckte det var bra för att… Skillnaden mellan ADD och Asperger i hjälp 

får man mycket mer när man har Aspergerdiagnos än när man får ADD… från 

LSS, så…att jag tyckte det var bra.  
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Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att nå en ökad förståelse för hur självkonceptet kan konstrueras 

hos unga tjejer med diagnosen Aspergers syndrom. Deltagarna är alla individer med olika 

personligheter och erfarenheter, och givetvis gestaltar sig bilden av dem själva på olika sätt i 

deras självkoncept. Förutom att de går på samma skola har de dock det gemensamt att de har 

blivit diagnostiserade med Aspergers syndrom (AS). Att denna diagnos på något sätt skulle 

påverka hur tjejerna ser på sig själva tycks rimligt, men i likhet med Barbouttis Martins 

(2008) studie varierar vilken del diagnosen upptar i tjejernas självkoncept mellan individerna. 

En första slutsats är därmed att för vissa ses diagnosen som en betydande del av den egna 

personen, medan andra ser den som någonting avskilt. Den kan ses som ett ting som ligger 

utanför en själv och som går att ta bort och i vissa fall som en oönskad stämpel som inte är en 

del av självet eller tillåts definiera den egna personen. Den kan spela rollen av ett verktyg för 

att få tillgång till resurser i samhället, men den kan inte ge förklaringar. I något fall 

sammanfaller detta förhållningssätt till diagnosen som någonting yttre med en undran från 

tjejen i fråga om hon verkligen har AS. Detta kan antas vara av betydelse för om en diagnos 

inkorporeras i självkonceptet eller inte.  

 Några tjejer börjar dock beskrivningen av sig själva med att berätta vilken diagnos de 

har eller omnämner sig själva som Aspergare. Diagnosen är närvarande när de letar 

förklaringar till varför de beter sig eller uppträder på ett visst sätt, vilka de väljer att umgås 

med, och i hur de planerar för framtiden. Man finner gemenskap i att dela diagnosen med 

andra och kan identifiera sig med förebilder med samma diagnos. Diagnosen som en del av 

självbilden och dess betydelse i sökandet efter vem man är, och som en förklaring till 

beteende och sin upplevda historia stämmer väl överrens med tidigare forskning (Hallerstedt, 

2006; Johannisson, 2006; Punshon, Skirrow & Murphy, 2009; Wrangsjö, 1998). Molloy och 

Vasil (2004) hävdar mot bakgrund av sin studie att diagnosen AS var en väsentlig del av 

ungdomarnas självidentitet, men att till vilken grad de lät den definiera vem de var kunde 

variera.  

 Trots att flertalet tjejers första reaktion på att få diagnosen AS var negativ, är den idag 

för några av dem en självklar del av vem man är. I enlighet med Molloy och Vasil (2004) 

varierar synen på denna aspekt av självet. Är att ha AS enbart att vara annorlunda eller att ha 

en funktionsnedsättning? För vissa tjejer är AS ett sätt att vara, vilket kan innebära att man är 

smartare och mer kreativ än andra, men också att det kan bli svårt för personer utan AS att 
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förstå en. Dessa tjejer skulle nog hålla med Baron-Cohen (2002) och mer beskriva sig själva 

som annorlunda.  Andra tjejer ser AS framförallt som ett funktionshinder. I dessa fall är det 

kanske snarare uppfattningen av att ha ett funktionshinder än av att ha AS som är av betydelse 

i självkonceptet. Några tjejer omnämner sig själva som funktionshindrade och funderar kring 

vilken roll funktionshindret kommer spela i framtiden. 

 En andra slutsats är att känslan av att vara annorlunda är framträdande. Framförallt 

beskrivs det förgångna ofta i sken av att växa upp och inte vara som andra. I de flesta fall 

uttrycks det dock inte någon önskan om att ha det på något annat sätt. En tjej berättar att hon 

alltid har velat vara som alla andra, men överlag framkommer ingen påtaglig längtan efter att 

vara som andra eller passa in, utan istället en önskan om att bli accepterad för den man är. 

Detta går emot Humphrey och Lewis (2008) studie där de fann att det fanns en önskan om att 

passa in, och att de ungdomar som hade en negativ inställning till sin diagnos, ofta har det 

utifrån en föreställning om att vara annorlunda och onormala. Dock bör det noteras att 

deltagarna i Humphrey och Lewis studie gick i en integrerad skola, och det kan då spekuleras 

kring om pressen att passa in och problem med att finna vänner är större i denna typ av skola 

än när ungdomarna går med andra elever som har samma diagnos och typ av svårigheter.  

 En tredje slutsats som kan dras är att tjejerna till stor del diskuterar såväl sin bakgrund 

och det förflutna som vad framtiden kan medföra för dem själva. Exempelvis nämns tidigare 

erfarenheter av skolor och att ha blivit mobbad, men även frågor kring vilken väg man ska gå 

vad gäller utbildning, arbete och familj. Detta till skillnad från studien av Lee och Hobson 

(1998) som fann att det tidiga självet utgjorde en större del av självkonceptet för ungdomarna 

med autism, jämfört med ungdomar utan diagnos där det framtida självet utgjorde en större 

del. Eftersom syftet med denna studie inte är att jämföra kan ingen bedömning göras 

angående mängden uttalanden kring bakgrund respektive framtid, men det som kan sägas är 

att båda aspekter förekommer under flertalet av intervjuerna. Ett tillägg bör även göras att 

studien av Lee och Hobson gjordes på ungdomar med autism, och inte AS, vilket därmed 

rimligtvis kan ha påverkat studiens resultat. 

 Vad gäller bakgrunden och det förflutna kan det diskuteras huruvida detta beror på den 

väl utvecklade minneskapacitet som personer med AS antas ha (Attwood, 1998; Barnhill, 

2001) eller om det faktum att man utsatts för svåra händelser, som att bli mobbad och känna 

sig utanför, kan ha satt spår (Wrangsjö, 1998) och därmed blivit en större del av 

självkonceptet. Kanske är det så att det är ett samspel mellan båda aspekter. Framtiden, i sin 

tur, kan härledas till en studie av Adamson et al. (1999). De fann att de flesta av ungdomarna 

funderade över framtiden. Att skapa bilder av sig själv i framtiden tycks därmed vara ett steg i 



51 

 

utvecklingen under tonåren, även för de unga tjejerna med diagnosen AS. Wrangsjö pekar på 

att en diagnos kan vara en hjälp i att organisera det förflutna och nuet, som blir en del av ens 

självbild. Diagnosen kan dels bli ett hjälpmedel att förklara och förstå tidigare erfarenheter 

och svårigheter, men även att hantera situationer som händer i nuet. Vidare menar Wrangsjö 

att en diagnos har en stor psykologisk och social betydelse genom att den kan påverka en 

människas förväntningar på sig själv och framtiden samt omgivningens förväntningar och 

förhållningssätt. Man riskerar att bli bemött som sin diagnos och inte sitt riktiga jag, att 

diagnosen kan fungera som förklaring till olika beteenden eller att diagnosen kan ge hopp 

inför framtiden. Exempelvis berättar några tjejer om att deras svårigheter kan komma att bli 

en begränsning i framtiden, till exempel vad gäller arbete, men även att ha fått en diagnos har 

lett till större självförståelse och hopp om att få hjälp, vilket kan tänkas vara positivt inför 

framtiden. 

  I likhet med studien av Molloy och Vasil (2004) förändras hur man tänker kring sin 

identitet eller sitt själv med tiden och mognad. Exempelvis förstår tjejerna sina tidigare svåra 

erfarenheter på ett annat sätt samt att man lärt sig hantera sina svårigheter, dels genom 

diagnosen och självförståelse, men även genom hjälp och stöd från andra. Att ha lärt sig och 

utvecklats kan kopplas till tjejernas förmåga att förhålla sig på olika sätt i olika sammanhang, 

vilket någon ser som självklart och positivt samt att man benämner det utifrån abstrakta 

begrepp som att vara flexibel. Detta bekräftar Harters (1999) teori om tonårsfasens slut och att 

ha olika bilder av sig själv utifrån bemötande och sammanhang, som på intet sätt är 

förvirrande för tonåringen. Harter talar även om att en del av tonårsutvecklingen innebär ett 

sökande efter sin identitet, vem man är, och att de tidigare motstridiga självkoncepten 

integreras till något sammanhållet. I denna studie förekommer dock motstridiga självkoncept 

hos vissa tjejer, till exempel genom att prata om sig själv på ett övergripande positivt och 

samtidigt övergripande negativt sätt. 

 Flertalet av tjejerna har genomgått en positiv utveckling, vilket är en fjärde slutsats. De 

talar om sina tidigare svårigheter och om att ha mått sämre, som krävt extra resurser och stöd 

samt att de idag beskriver sig som att må bättre och vara mer positiva. En viktig del i det 

verkar vara vänner och relationer, men även deras satsning på framtiden. En annan aspekt är 

diagnosens betydelse. Att diagnosen tidigare har varit svår att hantera och förstå, men som 

sedan utvecklats dels till att bli ett verktyg till att få de extra resurser man behöver, men även 

ett sätt att förbättra sin självförståelse. Exempelvis nämner några tjejer att de tidigare 

uppfattats och känt sig som fel eller konstiga, men som sedan utvecklats till känslan av att 

vara annorlunda och att man accepterar sina svårigheter. Detta bekräftas av studien av Molloy 
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och Vasil (2004), som menar att diagnosen blivit en integrerad del av ungdomarnas 

livshistoria och identitet samt som förklarar varför de ibland känt sig annorlunda jämfört med 

andra barn. Även Johannisson (2006) samt Punshon, Skirrow och Murphy (2009) menar att 

en diagnos kan medföra fördelar i att dämpa personens oroskänslor, det blir ett sätt att skapa 

ordning och gör ens tillvaro mer sammanhängande samt att det blir ett slags svar i 

identitetssökandet. 

 Femte, och sista, slutsatsen är att sociala relationer med vänner och familj utgör en 

betydande del av tjejernas självkoncept. Mycket tid spenderas med vänner och detta ses som 

ett positivt inslag i livet som skänker glädje och stöd. Att vara en god vän och kunna fungera 

tillsammans med andra ses som viktiga egenskaper, vilket även det pekar på vikten av 

relationer. Både Mavropoulo (1995) och Barbouttis Martin (2008) fann att barn och 

ungdomar med AS/högfungerande autism i mindre grad inkluderade sociala relationer i 

självkonceptet än barn och ungdomar utan denna diagnos. Då syftet med den aktuella studien 

inte är att jämföra tjejerna med någon annan grupp, kan inga slutsatser dras om relationer 

utgör en större eller mindre del av självkonceptet hos dessa än hos andra, utan det kan enbart 

konstateras att tjejerna upplever relationen till vänner och familj som viktig, att detta är 

någonting som de talar mycket om och som tycks väcka deras intresse. Det bör i detta beaktas 

att majoriteten av tjejerna i denna studie befann sig i tonårens senare del, och på väg in i 

vuxenlivet. Mavropoulo fann i sin studie att sociala relationer och färdigheter tycktes vara 

viktigare för vuxna individer med AS än för ungdomar med denna diagnos.  

 I likhet med Molloy och Vasils (2004) studie visar analysen att tjejerna har en önskan 

och ett behov av vänskap, och att detta bygger på en insikt om att vänskap kan innebära 

emotionella band och ett sätt att finna stöd. Tjejerna beskriver hur de ställer upp och stöttar 

sina vänner och får samma stöd tillbaka. Medan flertalet ungdomar i Molloy och Vasils studie 

tycktes uppleva att de hade svårt att skaffa vänner och upplevde denna brist som någonting 

problematiskt, talar tjejerna i denna studie om att de tidigare har upplevt ensamhet och 

utanförskap, men tycks i dagsläget vara nöjda med sin sociala situation. Detta kan ses mot 

bakgrund av att studien genomfördes på en så kallad segregerad skola. Enligt tjejerna finns 

det en större acceptans och en större förståelse när alla har en diagnos, och detta tillsammans 

med den betydligt mindre klasstorleken gör det lättare att skaffa vänner, vilket 

överrensstämmer med Molloy och Vasils resonemang, som pekar på hur mindre klasser 

möjliggör för en mer positiv samvaro och att då alla elever har en diagnos eller på andra sätt 

särskilda behov blir risken för stigmatisering mindre.  
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Validitet 

 

Willig (2001) menar att kvalitativ forskning bör bedömas utifrån andra kriterier än kvantitativ 

forskning, då objektivitet och reliabilitet inte tillskrivs samma betydande roll. Madill, Jordan 

och Shirley (2000) hävdar dock att epistemologin skiljer sig åt så pass mycket inom den 

kvalitativa traditionen att hänsyn måste tas till vilken utgångspunkt den aktuella studien har 

för att kunna göra en rättvis bedömning.  I följande avsnitt kommer både Madills et al. (2000) 

resonemang och Elliot, Fischer och Rennies tankegångar kring vad som utgör god kvalitativ 

forskning, så som de framställs av Willig (2001), tas i beaktande för att diskutera den aktuella 

studiens validitet. 

 Ambitionen har varit att klargöra för läsaren med vilka föreställningar och med vilka 

förväntningar författarna gick in i studien och på vilket sätt detta kan ha haft betydelse för det 

resultat som framkommit. Utifrån ett kontextuellt perspektiv blir detta av stor vikt, då 

kunskap ses som beroende av mötet mellan deltagare och undersökare (Madill et al., 2000). 

Både Elliot et al. (i Willig, 2001) och Madill et al. framhäver vikten av att utförligt redogöra 

för omständigheterna kring deltagarna. För Elliot et al. är detta viktigt för att läsaren skall 

kunna bedöma i vilka sammanhang resultatet kan vara applicerbart, men utifrån ett 

kontextuellt perspektiv blir det även av betydelse för att en bedömning skall kunna göras av 

till vilken grad deltagare och undersökare delar kulturella antaganden och normer (Madill et 

al.). I denna uppsats redogörs det för deltagarnas bakgrund och livssituation utifrån den 

information som författarna har haft att tillgå. Dock hade det kanske varit önskvärt att 

informationen hade varit mer omfattande, där till exempel uppgifter om etnicitet och 

socioekonomisk status hade kunnat ingå.  

 För att läsaren skall kunna följa vägen mellan data från intervjuerna och de teman som 

konstruerats har citat från deltagarnas berättelser återgetts, vilket Elliot et al. framhäver som 

en viktig punkt i kvalitativ forskning (Willig, 2001). Dessa teman har konstruerats genom 

omväxlande enskilt arbete och diskussion mellan de två författarna, dock har ingen 

återkoppling sökts från deltagarna, då detta inte bedömdes rymmas inom studiens tidsram. 

Det sistnämnda kan ses som ett hot mot studiens validitet, då Elliot et al. menar att detta bör 

göras för att undersöka tolkningarnas trovärdighet. Madill et al. (2000) framhäver att 

triangulering fyller funktionen av att erbjuda en bredare bild av det studerade fenomenet, men 

att detta inte betyder att den är mer objektiv. Att två individer har arbetat med tematiseringen 

kan alltså antas ha bidragit till att en fylligare bild framkommit, men återkoppling från 
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deltagarna hade kunnat tillföra ytterligare aspekter till tolkningen, som utifrån författarnas 

position inte har kunnat uppfattas.  

 Under intervjuerna användes en del ledande eller slutna frågor. Detta har naturligtvis 

påverkat den information som framkom under intervjuerna och därmed de teman som har 

konstruerats. I denna studie har man handskats med problemet genom att öppet redovisa vilka 

frågor som har förekommit genom att bifoga intervjuguiden.  

 

Reflexivitet 

 

Då kunskap ses som situationsberoende och avhängigt både forskare och deltagare blir det av 

extra vikt att reflektera kring vilken roll författarna och den situation som skapades i 

intervjurummet kan ha spelat. Författaren som person är närvarande i studiens samtliga 

stadier. Från val av fokus och syfte till den avslutande diskussionen.  

 Intervjun kan ses som en dialog där båda parter tillför, vilket innebär att även 

intervjuarens bidrag kommer speglas i den information som framkommer. Konkreta exempel 

på detta är vad intervjuaren väljer att fråga om och vilka aspekter av deltagarnas berättelser 

som följs upp. Utifrån det inledande samtalet med skolpersonal hade ett antal frågor, ibland av 

mer ledande karaktär, formulerats som del av intervjuguiden. Dessa frågor har naturligtvis 

påverkat vilken riktning samtalen har tagit. Vetskapen om detta fanns dock ständigt 

närvarande under studiens gång och togs i beaktande under både intervjuer och analys. Kvale 

(1997) varnar för användandet av ledande frågor, men bara om detta sker på ett oreflekterat 

sätt där intervjuaren förblir aningslös inför sin påverkan på svaren. En medvetenhet har även 

funnits om att intervjuarens verbala och icke-verbala uppträdande i intervjusituationen är en 

aktiv komponent i kunskapsproduktionen. Med små ord och ljud som ”Mm”, ”Jaha” och 

”Precis!” har samtalets gång till viss del antagligen formats.  

 Vid valet av frågor, men också i intervjusituationen, har intervjuarens förväntningar 

kring mötet spelat in. Förväntningar som hade skapats genom medias bild av personer med 

AS, inlästa teorier och möte med skolpersonal. Dessa förväntningar kom sedan att förändras 

under intervjuernas gång och på så sätt har varje ny intervju bemötts utifrån nya 

förutsättningar.  

 Under arbetet med analysen har ambitionen varit att inte låta teorier och förförståelse bli 

styrande, men denna ambition har också blandats med en insikt om att ett sådant tillstånd inte 

är möjligt att nå. Det författarna bär med sig i form av kunskap och föreställningar kan och 
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har förändrats under arbetets gång, men är ständigt närvarande och en verksam del i 

processen. Exempelvis att studien inte syftade till att jämföra har varit svårt att helt frångå. 

 Madill et al. (2000) framhäver hur den grad forskare och deltagare delar kulturella 

antaganden är av betydelse för konstruktionen av den intersubjektiva kunskapen. Även detta 

är någonting som vi hade i åtanke. Exempelvis kan nämnas den betydelse som under 

intervjuerna tillskrevs vikten av att vara sig själv men ändå ta hänsyn till andra. Frågor 

uppkom till vilken grad detta kunde vara en produkt av delade kulturella föreställningar där 

just att ge uttryck för den egna personen och vara sig själv, samt att fortfarande bry sig om 

andra, av författarna bedöms som högt värderat i det västerländska samhället. Kanske är detta 

sådant som man inom denna kultur förväntas säga, men dessa uttalanden kan även ses mot 

bakgrund av att flera av tjejerna har haft upplevelser av att inte bli väl behandlade eller 

accepterade för den de är.  

 Intervjusituationen medför vissa roller och en maktstruktur där det är intervjuaren som 

förväntas styra och definiera samtalet (Kvale, 1997). I den aktuella studien var intervjuaren i 

väsentliga avseenden okänd för deltagaren, även om ett inledande möte hade genomförts. 

Detta kan ha bidragit till den nervositet som vissa tjejer uppgav att de kände inför och under 

intervjun, vilket kan ha påverkat vad och hur de har valt att berätta om sig själva. Även här 

kan ett kulturellt samförstånd om hur mycket man delar med sig av sig själv och sina 

erfarenheter till en främmande person ha haft betydelse. Dels för vad tjejerna valt att berätta, 

men också intervjuarnas föreställningar om hur personliga frågor som är lämpliga att ställa. 

Intervjuare och deltagare var i samtliga fall av samma kön, och även om en påtaglig 

ålderskillnad fanns, var det inte alltför länge sedan författarna själva var tonåringar och gick 

på gymnasiet. Detta kan ha medfört att det från båda parter fanns en förväntan om att den 

andra skulle kunna relatera till vissa erfarenheter och upplevelser.  

 Som tidigare nämnts ses kunskap utifrån det applicerade kontextuella perspektivet som 

bundet till de specifika omständigheterna kring den aktuella studien. Detta har också 

betydelse för i vilken mån resultatet kan anses vara generaliserbart. Madill et al. (2000) 

framhäver att kunskapen inte bara är beroende av den kontext insamlingen äger rum inom, 

utan också analyskontexten. Författarna är en del av kunskapsproduktionen och samma 

resultat kan alltså inte förväntas i ett annat sammanhang. Dock anser vi resultatet visa på ett 

möjligt sätt att konstruera självkonceptet hos unga tjejer med diagnosen AS. För att avgöra 

om konstruktionen är applicerbar i sammanhang utanför det direkt studerade bör beaktande 

tas till vilken grad omständigheterna i det fallet överrensstämmer med förhållandena i denna 

studie, både rörande deltagare och undersökare. Från författarnas position kan ett par aspekter 
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rörande deltagarna ses som viktiga att ta i beaktande. Till dessa hör att de alla tillhör ett och 

samma kön, att de vid tiden för intervjuerna befann sig i senare delen av tonåren och att de 

alla gick på en skola som riktade sig till elever med just AS/högfungerande autism. Det bör 

även uppmärksammas att deltagande i studien byggde på frivillig anmälan från deltagarnas 

sida, vilket innebär att de tjejer som valde att ställa upp inte kan ses som ett representativt 

urval för alla tjejer på skolan. 

 

Etik 

 

Kvale (1997) påpekar att etiska överväganden inte kan urskiljas som en avskild fas i arbetet, 

utan måste tas i ständigt beaktande. Genomgående har en diskussion förts om hur tjejernas 

konfidentialitet skall bevaras och vad konsekvenserna för dem som individer och dem som 

tillhörande en grupp kan komma att bli. Deltagande i studien byggde på frivillig anmälan efter 

att ha informerats om vad ett deltagande skulle innebära. Dock kom det under en intervju 

fram att tjejen i fråga hade blivit ombedd av en lärare att ställa upp, vilket skulle kunna ha 

inskränkt känslan av möjligheten att avböja medverkan.  

 Kvale (1997) tar upp att en intervju kan leda till stress och förändrad självuppfattning, 

och vissa av tjejerna uppgav också att de hade känt nervositet. Att en förändring i 

självuppfattningen eller andra tankar har uppkommit som en följd av intervjun är en möjlighet 

som inte går att avskriva. Av denna anledning erbjöd sig intervjuarna att återkomma till 

skolan vid ett tillfälle för att de tjejer som kände att de ville diskutera någonting efter 

intervjun skulle få den möjligheten. Personal på skolan undersökte intresset för detta bland de 

deltagande tjejerna, men inget sådant tycktes finnas. Situationen kring tjejerna bedöms också 

vara av sådan karaktär att det finns många vuxna och mycket stöd om någon skulle behöva 

det. Under intervjuerna informerades tjejerna om att om det var någonting de inte ville svara 

på så skulle de säga till, och intervjuarna avstod i vissa fall även från att gå djupare in på 

ämnen som deltagaren inte tycktes vilja prata vidare om, även då detta inte uttalades. 

 Att deltagarna inte har fått läsa rapporten innan dess slutgiltiga version fastställts har 

tidigare tagits upp som ett eventuellt hot mot validiteten, men detta beslut kan även 

ifrågasättas utifrån en etisk grund. Kvale (1997) menar att det är en etisk fråga om deltagare 

skall kunna påverka hur deras bidrag till studien tolkas. Trots detta gjordes bedömningen att 

det inte var möjligt att söka denna återkoppling inom uppsatsens tidsram. 

 Beaktande har tagits för att bevara tjejernas anonymitet. Information som skulle kunna 

leda till att enskilda personer kan identifieras har uteslutits och valet att inte använda 
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pseudonymer bygger även på denna grund. Då studien är utförd med ett litet antal deltagare 

från en och samma skola, med vetskap från personal och andra elever, sågs det faktum att alla 

deltagare hade samma kön som ett steg i att minska risken för att enskilda individer skulle 

kunna identifieras.  

 

Implikationer för praktik och vidare forskning 

 

Förhoppningen är att denna uppsats inte enbart skall belysa de gemensamma drag eller teman 

som har konstruerats utifrån flertalet av tjejernas berättelse, utan även visa på att det finns en 

variation mellan tjejerna i hur de uppfattar sig själva och sin diagnos. I likhet med Molloy och 

Vasil (2004) pekar denna studies analys på att det finns en ovilja och oro för att som individ 

diagnostiserad med AS bli en del av en sammansmält massa, där alla uppfattas som snarlika. 

Denna studie vill visa på att det tycks finnas vissa gemensamma drag i de åtta tjejernas 

berättelser, men att de alla är individer med sina specifika tankar och upplevelser. Detta är 

någonting som kan vara värt att ha i åtanke för alla som arbetar med eller på andra sätt möter 

personer som har fått denna eller någon annan diagnos.  

 Diagnosers främsta uppgift framhålls stundtals som att underlätta kommunikation 

mellan professionella. Då analysen tyder på att diagnosen kan bli en integrerad del av självet, 

blir det tydligt att denna professionella kommunikation kan få konsekvenser långt utöver 

benämningarna i journaler. Utifrån denna slutsats väcks nya frågor, som det skulle vara 

intressant att se vidare forskning behandla. Om en diagnos kan bli en integrerad del av 

självkonceptet, vad innebär det då för individen om diagnosen tas bort? Hur upplever 

personer som under en tid har levt med en diagnos att denna efter en utredning bedöms som 

felaktig och byts ut? 

 Forskningsmängden på området om hur personer med AS uppfattar och tänker kring 

den egna personen är mycket begränsad, och det tycks som att denna grupp ofta studeras 

genom sekundära källor så som föräldrar och andra närstående. Att se mer forskning i linje 

med Molly och Vasil (2004) samt Humprey och Lewis (2008) där dessa personers upplevelser 

söks i första hand är att efterfråga. I den aktuella uppsatsen står tjejers självkoncept i fokus, 

och medan förhoppningen är att fler studier av detta slag skall komma, önskas även mer 

forskning som behandlar det sammanhang som omger barn och unga med AS. Detta då denna 

studies analys antyder vikten av vissa kontextuella faktorer, så som närhet och umgänge med 

vänner samt att skolan kan erbjuda det stöd som individerna behöver och att den utgör en 

accepterande miljö. 
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Bilaga A 

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom F84.5 enligt DSM-IV-TR 

 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaction, vilket visar sig på minst två av följande 

sätt: 

(1.) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen 

 (2.) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

(3.) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

 (4.) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

(1.) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

 (2.) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

(3.) stereotypa och upprepade motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

 (4.) enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. enstaka ord 

vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 

 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 

åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 

nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för  

schizofreni är inte uppfyllda. 
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Bilaga B 

 

Institutionen för psykologi 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Lunds universitet som just nu arbetar med vår 

examensuppsats på psykologprogrammet. Arbetet kommer att ske under 

vårterminen och i samråd med en erfaren handledare.  

Som fokus för vår uppsats är vi intresserade av att få veta mer om hur ungdomar 

kan uppleva att ha fått diagnosen Aspergers syndrom, och på så sätt öka förståelsen 

för vad det till exempel kan innebära för självbilden och bemötandet från andra. 

Därför vill vi gärna komma i kontakt med ungdomar som har fått denna diagnos, 

för att genomföra en enskild intervju under cirka en timme. Intervjuerna kommer 

att spelas in och är tänkta att ske i februari.  

Resultatet kommer efter sammanställning och bearbetning att presenteras skriftligt i 

vår uppsats, som du är välkommen att ta del av. Vi kommer naturligtvis inte att 

använda ditt namn i uppsatsen. För dig som väljer att delta kommer dina föräldrar 

att kontaktas för att ge sitt medgivande. 

 

 

Skulle du vilja delta i studien? 

Vänligen anmäl ditt intresse här nedan: 

….JA 

….NEJ 

 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via följande 

uppgifter: 

 

Anni Andersson  Malin Sallnäs  

Tel. Tel. 

e-post e-post 

 



iii 

 

Bilaga C 

 

Institutionen för psykologi 

 

Hej! 

Vi är två studenter vid Lunds universitet som just nu arbetar med vår 

examensuppsats på psykologprogrammet. Arbetet kommer att ske under 

vårterminen och i samråd med vår handledare Jitka Lindén.  

Som fokus för vår uppsats är vi intresserade av att få veta mer om hur ungdomar 

kan uppleva att ha fått diagnosen Aspergers syndrom, och på så sätt öka förståelsen 

för vad det till exempel kan innebära för självbilden och bemötandet från andra. 

Därför vill vi gärna komma i kontakt med ungdomar som har fått denna diagnos för 

att genomföra en enskild intervju under cirka en timme. Intervjuerna kommer att 

spelas in och efter att arbetet avslutats kommer ljudupptagningen att raderas. 

Resultatet kommer efter sammanställning och bearbetning att presenteras skriftligt i 

vår uppsats, som Ni är välkomna att ta del av. Vi kommer naturligtvis inte att 

använda några namn i uppsatsen.  

Er dotter______________ har anmält sitt intresse för att delta i studien, men vi 

skulle behöva Ert medgivande. Vi har tänkt att påbörja det praktiska arbetet kring 

intervjuerna den 17/2 och vi önskar därför få in denna svarsblankett innan dess. 

 

Får Er dotter delta i studien? 

Vänligen ange Ert svar här nedan: 

….JA 

….NEJ 

Namnunderskrift:_________________________________________________ 

 

Har Ni några frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss via följande 

uppgifter: 

 

Anni Andersson  Malin Sallnäs  

Tel. Tel. 

e- post e- post  



iv 

 

Bilaga D 

 

Intervjuguide 

 

1. Presentation, syftet med studien, hur intervjun kommer att gå till, inget rätt eller fel, 

fritt att prata, fråga om du inte förstår, behöver inte svara, ev. frågor. 

2. Ålder? Program och årskurs? 

3. Beskriv dig själv/berätta om dig själv. T.ex. nu när vi sitter här så vet jag ingenting om 

dig och skulle vilja veta lite mer om vem du är. T.ex. om du skulle lägga upp en 

profilsida på internet, vad skulle du skriva då?  

4. Värderingar, ideal, förebilder: Vad tycker du om hos dig själv? Vad tycker du mindre 

om? Hur skulle du vilja vara? Varför skulle du vilja vara så? Om du fick tre 

önskningar vad skulle de vara? Hur kommer det sig? Har du någon förebild/idol som 

du skulle vilja vara som? Hur kommer det sig? Vad är det som är så bra med den 

personen? Hur tycker du att man ska vara som människa? Vad är viktigt i ditt liv? Vad 

tänker eller funderar du mycket på? (t.ex. i skolan, hemma, på bussen) 

5. Intressen/aktiviteter: Vad tycker du om att göra? Vad brukar du göra? Har du några 

särskilda intressen? Varför är det så kul eller intressant? Finns det något du hellre 

skulle vilja göra? Beskriv en vanlig dag. 

6. Skola: Vad tycker du om skolan? Hur kommer det sig? Vad är bra/kul eller mindre 

bra/kul? Du går på en skola där alla har någon form av diagnos, hur tycker du att det 

är? Hur kommer det sig? 

7. Diagnos: Vad har du för diagnos? Vad innebär den diagnosen? Kommer du ihåg när 

du fick din diagnos? Hur gammal var du? Berätta om när det hände. Hur reagerade 

du? Vad tänkte du? Hur kände du? Hur tänker du kring det nu? Hur känner du nu? 

Vad tycker du om att ha en/flera diagnos/er? 

8. Relationer: Vilka är dina viktigaste personer i ditt liv? Hur kommer det sig?  

Vänner: Vad brukar du göra med dina vänner? Hur är du när du är med dina vänner? 

Hur kommer det sig? Vad är vänner bra för? Hur är du mot dina vänner? Familj: Vad 

brukar du göra med din familj? Hur är du när du är med din familj? Hur kommer det 

sig? Vad är familjen bra för? Partner: Vad brukar du och din partner göra? Hur är du 

när du är med din partner? Vad är en partner bra för?  

Bor du på internatet i veckorna och åker hem på helgerna? Vad tycker du om det?  

Hur tror du att andra uppfattar dig? 

9. Framtiden: Vad tror du att du gör om 5 och 10 år? Tror du att du kommer att vara 

likadan eller annorlunda då? På vilket sätt kommer det vara likadant eller annorlunda? 

Hur kommer det sig? Arbete? Vad skulle du vilja arbeta med när du är färdig med 

skolan? Hur kommer det sig? Varför är just det så kul/intressant etc.? Familj, 

intressen, partner, vänner i framtiden? 

10. Upplevelse av intervjun och anledning till deltagande? 

 


