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Sammanfattning 

Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod med influenser ifrån grundad teori. Syftet med 

studien är att se vilka strategier personer med Aspergers syndrom använder för att hantera 

omgivningens sätt att se på dem som avvikare. Studien bygger på fem intervjuer med personer 

som har diagnosen Aspergers syndrom där de utifrån fem teman (familjeliv, skolsituation, 

arbetsliv, fritidsliv och främmande situationer) fick berätta om hur det ser ut i deras 

vardagsliv. Utifrån det fick jag sedan fram flera olika strategier som de använder för att 

motverka att omgivningen ser på dem som avvikare. Jag fick fram både unika och 

gemensamma strategier, vilket gör att jag fått fram många intressanta strategier. De nio 

strategier jag fått fram är följande: planering och kommunikation, skolanpassning och 

avsaknad av den, trygghet och tid, förstående vänner, imitation, samma intresse, spela teater, 

ensamhet och undvikande. I diskussionsdelen relateras resultatet med alla strategier till 

tidigare forskning om Aspergers syndrom som avvikelse, samt till olika avvikelseteorier. De 

avvikelseteorier jag utgått ifrån är Becker och Goffmans stämplingsteorier. Slutsatsen är att 

strategier för att motverka att bli sedda som avvikare av omgivningen tar mycket kraft och 

energi, vilket leder till att personer med Aspergers syndrom blir trötta efter en hel dag i 

sociala sammanhang. Det i sin tur kan förklara varför personer med Aspergers syndrom ofta 

är ensamma på sin fritid och utövar intressen som sker enskilt.  

Nyckelord: Aspergers syndrom, avvikelse, strategier för motverkan av avvikelse 
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1. Inledning 

Av 200 människor har ungefär en person Aspergers syndrom.
1
  Aspergers syndrom är en 

funktionsnedsättning av neurospsykiatrisk form som gör att hjärnans sätt att hantera 

information påverkas. Aspergers syndrom kan visa sig olika hos olika personer, men problem 

med det sociala samspelet och begränsningar i beteende, aktivitet och intresse är några 

exempel som är vanligast. Problem med det sociala samspelet visar sig genom att personer 

med Aspergers syndrom kan ha svårt att umgås med andra och förstå sig på ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. De själva kan också ha svårt med att avsluta ett samtal eller att ha ögonkontakt 

med andra personer. De som har Aspergers syndrom har ofta svårt att förstå andras tankar och 

upplevelser, de har svårt att förstå skämt och en djupare innebörd i ord. De som har diagnosen 

är också ärliga, de säger saker som kanske inte är menade att såra men som för dem är ärliga, 

då de har svårt att föreställa sig att man kan bli sårad av sanningen. Oförutsedda händelser och 

förändringar kan göra en person med Aspergers syndrom orolig eller stressad.
2
  

Aspergers syndrom uppmärksammas även i media. Nu på senare tid, närmare bestämt i slutet 

av året 2013, har diagnosen uppmärksammats en hel del på grund av en tv-serie som heter 

Bron. En av huvudpersonerna i den serien jobbar på länskriminalen och antas ha Aspergers 

syndrom. Det har inte sagts direkt i serien men tittarna är övertygade om att den kvinnliga 

huvudrollsinnehavaren har Aspergers syndrom.
3
 I en artikel i Aftonbladet

4
 skriver de att dem 

som skapat serien och rollfigurerna har använt Aspergers syndrom som referens när de 

skapade den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Saga Norén. De ville ha en rollfigur som var 

skicklig på sitt yrke som polis, men som inte riktigt hade någon social samverkan, det vill 

säga en rollfigur som varken förstår ironi eller kan några sociala koder. Det är något man kan 

dra likheter med de som diagnostiserats med Aspergers syndrom.
5
 Många anser att rollfiguren 

Saga Norén är en förebild för Aspergers syndrom i arbetslivet.
6
 

Det vanligaste sättet att förstå och analysera Aspergers syndrom, är att det är personer med 

individproblem då man ser på det rent psykiatrisk eller medicinskt. I denna uppsats vill jag 

studera hur man kan se på personer med Aspergers syndrom ur ett sociologiskt synsätt.  

Det finns många studier om personer med Aspergers syndrom som handlar om hur dem har 

det i skolan eller hur skolsituationen kan förbättras för dem.
7
 Det finns även en hel del studier 

om Aspergers syndrom i arbetslivet.
8
 Det jag vill fokusera på i denna studie är hur personer 

med Aspergers syndrom blir avvikare och hanterar sin avvikelse i vardagslivet. 

Utgångspunkten är då att det är omgivningens reaktioner som gör att de blir avvikare, inte 

själva diagnosen i sig, att de klassas som avvikare på grund av olika interaktionsnormer 

bland omgivningen. Det vill säga att omgivningen sätter fokus på speciella normer som ska 

                                                           
1
 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/ (2013-11-20) 

2
 http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/ (2013-11-20) 

3
 Kvällsposten, 2013-11-10, sida 45, Henrik Högström  

4
 Aftonbladet, 2013-10-13, sida 34-35, Joni Nykänen 

5
 Ibid 

6
 Kvällsposten, 2013-11-10, sida 45, Henrik Högström 

7
 Buettel, 2006 

8
 Krieger, Kinébanian, Prodinger & Heigl, 2012 

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/
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följas när man är bland folk och om någon då inte följer dem på grund av att personen har 

Aspergers syndrom, blir personen klassad som en social avvikare.  

Giddens
9
 tar upp varför vi människor kan bli upprörda när någon inte följer de vardagliga 

samtalsregler som finns. Han menar att det beror på att vi människor är beroende av outtalade 

kulturella förutsättningar som handlar om varför något sägs och hur något sägs för att det ska 

finnas stabilitet och meningsfullhet i det vardagliga sociala livet. Till exempel att om någon 

frågar hur det står till, så vill de ha ett kort svar om hur det är rent generellt. Men om då den 

tillfrågade istället skulle svara ”Hur står det till med vad? Min ekonomi, hur jag mår, mitt 

tillstånd, mitt…” då skulle den personen gå emot de föreställningar vi har om ett sådant 

samtal och den som frågade troligtvis blivit sur och inte brytt sig om hur det stod till med 

personen i fråga.
10

  Om man ser till Giddens förklaring kan man förstå varför det även kan blir 

ett socialt problem, inte bara ett psykiatriskt problem, när en person med Aspergers syndrom 

inte följer de vardagliga samtalsreglerna eftersom vi människor kan bli upprörda när normer 

inte följs. Det blir ett socialt problem om en person med Aspergers syndrom bryter mot en 

samtalsregel och då blir klassad som en social avvikare på grund av omgivningens reaktioner.  

Både Goffman
11

 och Becker
12

 analyserar avvikelse genom stämplingsteorier. Bland annat 

stigmatisering som handlar om att personer kan blir klassade som avvikare genom att 

personerna har någon form av stigma, att en person blir stämplad på grund av att han/hon till 

exempel har en mindre önskvärd egenskap, vilket då leder till att personen blir utstött på 

grund av sitt stigma.
13

 Det är inte egenskaperna i sig själva som gör att personer blir 

stigmatiserade, utan det är den sociala definitionen av egenskapen. Avvikare är inte något en 

person är, utan något en person blir genom att omgivningen anser att han/hon har en 

avvikande egenskap. 

Om en person blivit stigmatiserad kan han/hon lägga stor vikt vid att motbevisa sitt stigma. 

Då kan personen anstränga sig väldigt mycket för att göra sådana saker som han/hon 

egentligen inte borde klara av på grund av sitt stigma. Men en stigmatiserad person kan även 

använda sitt stigma som ursäkt för att vissa saker blir som det blir eller liknande.
14

 Det kan 

också vara så att en person som blivit stigmatiserad blir sitt stigma, att personen får ett stigma 

som särskiljer honom/henne från andra individer. Till exempel en person med Aspergers 

syndrom som får sin diagnos som stigma av omgivningen och då blir det diagnosen han/hon 

får som kännetecken av omgivningen.
15

 Detta talar för att det handlar om social avvikelse när 

en person blir sin diagnos, då det är omgivningen som stigmatiserar. Inom stämplingsteorin 

menar man att det inte är personen i sig som gör något avvikande, utan att det är personerna i 

hans/hennes omgivning om klassar beteendet som avvikande. Det är samhället som skapar 

avvikelse, inte personer i sig.
16

 ”Huruvida en handling är avvikande beror alltså på hur andra 

                                                           
9
 2003 

10
 Giddens, 2003, sida 94 

11
 1963 

12
 2006 

13
 Goffman, 1963, sida 12  

14
 Ibid, sida 19 

15
 Ibid, sida 64 

16
 Becker, 2006, sida 22-23 
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reagerar på den”
17

 Det är genom att inte kunna förenas med förväntningar inom olika 

livssfärer som många avvikelser framkommer. Att en person inte passar in i de förväntningar 

som finns på honom/henne i en specifik situation och då ses han/hon som avvikare av de 

andra i den situationen. 
18

 

Vad jag till största del vill bidra med genom min forskning är att studera vilka strategier 

personer med Aspergers syndrom använder för att hantera sin avvikelse, då det är något jag 

inte sett att forskare satt fokus på tidigare. 

Genom min studie vill jag även bidra med att de artiklar jag kommer att behandla i kapitel tre 

om tidigare forskning inte är svenska. De är utländska då det inte fanns några svenska artiklar 

om ämnet Aspergers syndrom som avvikelse. Artiklarna är bland annat amerikanska, 

australienska, sydafrikanska och brittiska. Därför vill jag senare i diskussionsdelen se ifall det 

som skrivits i tidigare forskning även går att applicera här i Sverige. Ifall det går att tillämpa 

de utländska studiernas resultat även här i Sverige, om det ser ut på ett liknande sätt eller inte. 

Jag vill se om de svenska förhållanden för personer med Aspergers syndrom som jag fått fram 

i mitt resultat, kan liknas vid det som skrivits i tidigare forskning från andra länder. 

1:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier som personer med Aspergers 

syndrom använder för att hantera omgivningens uppfattning om att de är avvikare. 

Min frågeställning är: Hur en person med Aspergers syndrom upplever följande fem teman ur 

ett avvikarperspektiv?  

 familjeliv 

 skolsituation  

 arbetssituation 

 fritidsliv  

 främmande situationer 

2. Vad är Aspergers syndrom? 

I detta kapitel kommer fokus ligga på diagnosen Aspergers syndrom rent psykiatriskt för att få 

en bild av hur diagnosen definieras därigenom. Namnet Aspergers syndrom kommer ifrån en 

man vid namn Hans Asperger som var en österrikisk psykiatriker och barnläkare under tidiga 

nittonhundratalet och han var den första att uppmärksamma speciella personlighetsdrag och 

beteenden hos vissa barn.
19

 Attwood menar att man redan vid fem års ålder, inte på yngre 

barn än så, med viss tillförlitlighet kan ställa diagnosen.
20

 Medelåldern för att få en Asperger 

diagnos är 8-11 år, men en del får inte diagnosen förrän i vuxen ålder.
21

 

                                                           
17

 Becker, 2006, sida 24 
18

 Ibid, sida 42 
19

 Attwood, 2011, sida 14 
20

 Ibid, 2011, sida 60 
21

 http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408, (2013-11-25) 

http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408


8 
 

Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) finns det olika 

kriterier (A-F) som ska uppnås för att få diagnosen Aspergers syndrom. Här nedan kommer de 

kriterierna att presenteras, vilka är direkt citerade från Attwoods bok om Aspergers 

syndrom.
22

  

”A. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 

uttryck: 

 påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen 

 oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

 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) 

 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: 

 omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

 oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

 stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

 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”.
23

 

2:1 Förtydligande av DSM-IV kriterier 

Alla kriterier ska vara uppfyllda för att få diagnosen Aspergers syndrom, så minst två av 

punkterna i kriterium A, minst en av punkterna i kriterium B och kriterierna C-F ska passa in 

för att få diagnosen. Då dessa kriterier kan vara svåra att förstå tänkte jag ta upp vissa 

specifika kännetecken för diagnosen Aspergers syndrom som kan underlätta förståelsen. På 

                                                           
22

 Attwood, 2011, sida 47 & 48 
23

Ibid 
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barn i tidiga skolåldern kan diagnosen upptäckas på så sätt att de inte är intresserade av de 

aktiviteter klasskamraterna utövar och att de inte heller vill ta in klasskamraterna i sina egna 

aktiviteter (Kriterium A, punkt tre).  Diagnosen kan även visa sig genom att de sociala normer 

som finns på skolgården och i klassrummet inte riktigt förstås av de barnen. Det kan också 

visas genom att de inte har någon direkt förmåga att visa empati och hantera sina känslor. 

Barnen är intellektuella, men har det svårt i sociala sammanhang (Kriterium E).
24

 Under 

tonåren kan diagnosen upptäckas då barnen kan få det svårt med planering, organisering samt 

att göra klart uppgifter i tid. Även fast det kan verka som om barnen under tonåren inte är lika 

intellektuella som sina klasskamrater, är så inte fallet. Utan det är kriterierna för att få ett bra 

betyg som ändras, det som är lätt för dem att komma ihåg så som datum och ren fakta är inte 

det enda som behövs längre. Det krävs att personer i den åldern även ska kunna skriva något 

som hänger ihop, till exempel en uppsats, vilket kan bli svårare för ett barn med Aspergers 

syndrom. Det är även i tonåren som det börjar bli viktigt att bli socialt accepterad och ha ett 

socialt umgänge, vilket är något som personer med Aspergers syndrom har extra svårt med.
25

 

Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att veta när de ska ge upp och be om ursäkt, 

och kan på så sätt också ha svårt att kompromissa och förhandla. De kan även ha svårt att 

erkänna att de gjort ett misstag samt vara kritiska mot andra men ha svårt att själva ta kritik 

(Kriterium A, punkt fyra).
26

 De som diagnostiserats med Aspergers syndrom har ofta svårt att 

samarbeta med andra personer och svårt att förstå sociala normer (Kriterium C). Vilket kan 

göra att det kan uppstå svårigheter i arbetslivet trots att det inte är några som helst problem 

kunskapsmässigt. Något annat som kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom är att 

förstå och acceptera sådant som rutiner och hierarki samt svårigheter att planera sin tid.
27

 Ett 

annat kännetecken som också är vanligt hos personer med diagnosen, som tar upp en hel del 

av de personernas liv, är deras specialintresse. Ett specialintresse är något som kan dominera 

deras fritid och det de samtalar om. Det är något som tar upp stor del av deras fritid och är 

något som de ägnar mycket tid till, mer tid än någon utan diagnosen skulle göra (Kriterium B, 

punkt ett). 
28

  

2:2 DSM-IV kriterier ur ett sociologiskt synsätt 

Kriterierna från DSM-IV kan ses ur ett sociologiskt synsätt genom att det är dem sociala 

normerna som bestämmer vad som blir avvikande och inte, att det är dem sociala normerna 

som sätter grunden för medicinsk fakta. Som i kriterium B om rutiner och ritualer, vem är det 

som bestämmer vilka rutiner och ritualer som klassas som normala och vilka som klassas som 

att man har Aspergers syndrom?  Det finns sociala regler, ibland oskrivna som står som grund 

för viss medicinsk fakta. Samma sak i kriterium A om kamratrelationer som är adekvata för 

utvecklingsnivån, det är dem sociala normerna som bestämmer vilka kamratrelationer som 

bidrar till en utvecklingsnivå och vilka som inte gör det.  

                                                           
24

 Attwood, 2011, sida 17 & 18 
25

 Ibid, sida 22 & 23 
26

 Ibid, sida 23 & 24 
27

 Ibid, sida 25 
28

 Ibid, sida 201 & 202 
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Här nedan kommer jag att använda en självbiografi av Gunilla Gerland
29

 för att skapa en 

förståelse för DSM-IV kriterier ur ett sociologiskt perspektiv, samt för att sätta kriterierna i ett 

sammanhang utifrån verkligheten. I detta fall blir det hennes verklighet jag använder för att 

förklara de olika kriterierna. Det gör jag för att underlätta förståelsen av kriterierna då de kan 

vara svåra att förstå och sätta i ett sammanhang bara genom att läsa dem rakt upp och ner. 

I kriterium A så ska två av punkterna vara uppnådda, därför kommer två av de fyra punkterna 

att förklaras utifrån Gerlands självbiografi.  En av punkterna är ”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)”. Att inte kunna dela glädje, 

intressen eller aktiviteter med andra kan leda till att inte ha några kompisar, vilket Gerland 

inte hade och det kunde hon tycka vara svårt. Men samtidigt menar hon också att hon inte 

tyckte det var jobbigt med ensamheten i sig, då hon var ointresserad av andra barn.
30

 Att hon 

var ointresserad av andra barn var något som då antagligen ledde till att hon inte ville dela 

glädje, intressen eller aktiviteter med andra barn. En andra punkt är ”brist på social eller 

emotionell ömsesidighet” Ett exempel från Gerlands självbiografi är att hon tyckte det var 

konstigt att människor vill ha andra människor känslor. Att det var lika konstigt som att vilja 

ha någon annans inre organ.
31

 Detta visar på att hon hade en brist på emotionell ömsesidighet 

då hon som sagt inte förstod varför man skulle dela sina känslor med andra.  

I kriterium B ska minst en av punkterna vara uppfyllda, men för att få en ökad förståelse 

kommer två av punkterna att förklaras utifrån Gerlands självbiografi. En av punkterna är 

”enträgen fascination inför delar av saker” och Gerland beskriver att hon som barn hade en 

fascination för böjda saker, att de gav henne tillfredställelse. Det blev som en nödvändighet 

att ta i alla böja saker hon såg, så som dörrhandtag eller böjda stänger. Det blev ett beteende 

som för henne var livsviktigt men för andra i hennes närhet blev det ett märkligt och ibland 

irriterande beteende. 
32

 En andra punkt är ”oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga 

rutiner eller ritualer”. Gerland beskriver att hon hade en form av oändamålsenlig ritual då hon 

behövde bita i saker. Det behövde hon göra för att annars fanns det en känsla inom henne som 

blev outhärdligt. Det bästa som fanns att bita i var människokött för det hade exakt rätt 

motstånd. Men det var inte alltid att hon kunde bita i människokött så hon fick nöja sig med 

bitringar eller liknande. Det blev som ett behov, en ritual att bita i saker och ting.
33

 

Kriterium C innebär att ”störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av 

funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.” Gerland hade flera 

svårigheter socialt, men ett exempel är att på förskolan så tog hon alltid och hängde sin jacka 

på vilken krok som helst, inte bara på sin egen där det var en bild på en snigel. Hon ansåg att 

hon inte hade något med en snigel att göra och därför förstod hon inte att det var hennes krok, 

vilket då ledde till att hon då inte förstod att hon tog någon annans krok när hon hängde 

jackan på något annat ställe.
34

 Detta visar på att det var svårt för henne att förstå och tolka det 
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sociala med krokarna, att hon faktiskt tog någon annans krok när hon hängde sin jacka någon 

annan stans än på sin egen. Det ledde såklart till att de andra barnen blev sura när hon tagit 

deras krok och inte förstod att hon skulle hänga på sin egen. För Gerland blev det istället 

konstigt att de blev sura på henne när hon inte förstod varför hon inte fick hänga på vilken 

krok hon ville.  

Kriterium D handlar om ”ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna 

språkutvecklingen (t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).” 

När Gerland gick i skolan så trodde läraren att hon fuskade på rättstavningen för att hon hade 

alla rätt. Men egentligen var det så att hon kunde stava så bra och så rätt för att så fort hon sett 

ett ord så kunde hon stava till det. Det ledde då till att hon för att göra läraren nöjd och inte bli 

anklagad för att fuska, istället lärde sig de vanligaste sätten att stava fel på. Hon lärde sig till 

exempel att stava med bara ”k” när det skulle vara ”ck” och bara ha en bokstav när det skulle 

vara två och så vidare.
35

 Detta visar på att hon inte alls hade några förseningar när det gäller 

stavning, snarare så var hon mycket bra på det.  

3. Tidigare forskning 

För att ta reda på vad det finns för tidigare forskning om Aspergers syndrom inom sociologin 

har jag letat efter artiklar i en sociologisk databas nämligen Sociological Abstracts. Där fick 

jag fram 27 träffar/artiklar som handlar om Aspergers syndrom ur sociologiska synvinklar. 

Utifrån dem har jag sedan tagit fram fyra teman för att belysa de viktigaste och mest 

förekommande delarna i de artiklarna, vilka kommer att presenteras nedan.  

3:1 Asperger som avvikelse 

Detta första tema handlar om Aspergers syndrom som avvikelse i stort. I två olika studier som 

handlar om att personer med Aspergers syndrom själva fick säga vad som representerade dem 

som personer, så framkom det att de ansåg sig själva vara stigmatiserade från omgivningen, i 

den ena får man inte veta specifikt vilken åldersgrupp de studerat medan i den andra är det 

både vuxna och ungdomar som studerats.
36

 Det framkommer även i en tredje artikel att 

personer med Aspergers syndrom upplever högre nivå av ensamhet och lägre nivå av vänskap 

i en undersökning bland ungdomar, vilket är något som kan kopplas ihop med att de blivit 

avvikare och på så sätt blivit ensamma utan vänner.
37

 Det har även framkommit i en studie att 

mammor till barn med Aspergers syndrom menar att även dem känner sig stigmatiserade, 

speciellt i skolvärlden och inom samhällsmiljöer på grund av deras barns diagnos.
38

 Med det 

menar de att de blir avvikare på grund av deras barns diagnos. Det har också kommit fram att 

ungdomar med Aspergers syndrom känner sig som outsiders både för sig själva och av andra, 

vilket kan bero på att de blivit stigmatiserade av omgivningen och sedan stigmatiserar sig 

själva därefter, vilket då har lett till avvikelse.
39

 I en studie som handlar om att arbeta emot 

stigmatisering hade de som mål att försöka förbättra relationer mellan barn med Aspergers 
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syndrom och deras kamratgrupper, vilket verkade ge resultat.
40

De ville motverka att barn med 

Aspergers syndrom blir avvikare. En studie som handlar om personer med Aspergers syndrom 

inom skolsituationer framkommer det att de har väldigt svårt att passa in, då det är många 

känslor som skolan innebär.
41

 Det innebär att det kan bli känslomässig avvikelse då det både 

kan vara svårt att passa in i kompisgäng och ligga på samma nivå som alla andra i klassen 

kunskapsmässigt. Även i en studie med bara vuxna personer framkommer det att de med 

Aspergers syndrom anser att de har svårt att passa in, vilket kan bero på att omgivningen 

stigmatiserar dem så att de blir avvikare. Så det är inte enbart bland ungdomar som avvikelse 

och känsla av att inte passa in finns som man kanske kan tro, utan det sker även bland vuxna 

med Aspergers syndrom.
42

  

3:2 Familjen som avvikare 

Det andra temat kallar jag för familjen som avvikare då det inte enbart är personen med 

Aspergers syndrom som kan bli eller känna sig som en avvikare, utan det kan även drabba 

familjen, mer specifikt föräldrarna. Genom en studie har det framkommit tre teman som 

knyter ihop hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom tänker kring diagnosen och 

avvikelse. Dessa tre teman var avslag, känner skuld och hantering av sjukdomen/diagnosen. I 

samma studie framkom det även att ungdomar med Aspergers syndrom saknar självständighet 

och därför är beroende av mamman.
43

 Det har också framkommit i en annan studie att 

föräldrar till barn med Aspergers syndrom upplever mer stress då de oroar sig för barnets 

framtid, de känner en press att de behöver visa en ”normal” fasad gentemot andra och även att 

de måste hantera andra personers reaktioner på barnets beteende. 
44

 Föräldrarna är rädda för 

att ses som avvikare, därför måste de finna sätt att hantera hur andra reagerar på barnets 

diagnos. I en annan studie om familjelivet där det finns en person med Aspergers syndrom i 

hemmet har de som studerat kommit fram till att det finns en osäkerhet bland de familjerna. 

Den osäkerheten finns på grund av att föräldrar upplever svårigheter med att ha ett barn med 

Aspergers syndrom. Varför de upplever svårigheter är för att de inte kan förutsäga hur barnet 

med Aspergers syndrom kommer att reagera, vilket gör att det finns en osäkerhet då de hela 

tiden får vara på sin vakt. Hur reagerar mitt barn i denna situation och så vidare? De måste 

hela tiden ha kontroll över olika situationer så att det ska bli så bra som möjligt för barnet, 

vara steget före, vilket påverkar familjens livskvalitet.
45

 Att hela tiden ha kontroll och ligga 

steget före kan leda till att man blir sedd som en avvikare på grund av att det oftast inte anses 

vara något som tillhör det ”normala” inom en familj. 

3:3 Asperger som subkultur 

Varför jag valt att kalla det tredje temat för Asperger som subkultur är för att i några av 

artiklarna framkom det att vissa personer med Aspergers syndrom var nöjda med sig själva 

som person, men de var trötta på att andra personer försöker få dem att ändra på sig på grund 
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av sin diagnos.
46

 De ville alltså att deras diagnos skulle bli socialt accepterad, att de ska få ha 

sin subkultur och vara som dem är, att dem inte ska behöva ändra på sig. Det har även 

framkommit att flera tycker att det är fel att man som person med Aspergers syndrom ska 

sträva efter att bli så ”normal” som möjligt, då alla med Aspergers syndrom har olika 

uppfattningar om världen och olika personlighetstyper. Och så vill de att det ska förbli, vi 

människor ska acceptera att det finns en social skillnad mellan personer med och utan 

Aspergers syndrom.
47

 De vill accepteras som avvikare och ha kvar sin subkultur, då dem 

känner sig trygga med det.  

3:4 Positiv avvikelse 

Det fjärde temat kallar jag för positiv avvikelse, då flera av artiklarna handlar om att personer 

med Aspergers syndrom är intelligenta och har en positiv avvikelse på det sättet att de kan 

vara mer intelligenta än andra personer utan Aspergers syndrom. Det framkom i en studie att 

när de själva fick säga vad som representerade dem som person, att de ansåg sig vara 

hyperintelligenta och ha ett så kallat ”nörd syndrom”.
48

 Med ”nörd syndrom” menar de att då 

de flesta med Aspergers syndrom har något de är extra bra på, så blir det ofta att dem endast 

gör det dem är intresserade av och blir då en så kallad nörd inom den genren. Att de har ett 

specialintresse som kan göra att dem betraktas som en nörd i andras ögon då ett 

specialintresse hos personer med Aspergers syndrom kan dominera deras fritid och vara det 

enda han/hon pratar om.
49

 Om personer med Aspergers syndrom då har ett specialintresse så 

blir han/hon väldigt bra inom det området och på så sätt kan diagnosen bli ett ”geni 

funktionshinder”, då personen blir ett geni inom sitt område.
50

  

3:5 Min studie 

Som framgår genom dessa tematiseringar så finns det tidigare forskning kring flera olika 

teman inom avvikelse för personer Aspergers syndrom. Jag har valt att studera vilka strategier 

personer med Aspergers syndrom använder för att hantera omgivningens syn på dem som 

avvikare. För att få fram så många strategier som möjligt valde jag att inte enbart fokusera på 

ett tema som till exempel skolan, utan att fokusera på flera olika teman (skolan, fritid, 

hemmet, arbetet och främmade situationer) Genom att belysa dessa fem teman kan jag få en 

bred bild av hur mina intervjupersoner hanterar vardagslivet ur ett avvikarperspektiv och se 

vilka strategier de använder för att hantera omgivningens uppfattning om deras avvikande.  

4. Teori 

I detta kapitel kommer jag att presentera stämplingsteorin utifrån Goffman
51

 och Becker
52

. 

Denna teori kommer sedan diskuteras gentemot mitt resultat i diskussionskapitlet.  
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4.1 Stämplingsteorin 

Enligt Becker kan en avvikelse te sig på olika sätt. Ett sätt handlar om att personer gör något 

som allmänt uppfattas som något fel. Till exempel om man inte följer de normer som finns i 

samhället; att man rapar högt bland folk eller går runt och pratar med sig själv.
53

 En avvikelse 

kan i sin tur leda till något som Goffman kallar för stigmatisering. Han menar att vi 

stigmatiserar folk som har någon form av egenskap som är mindre önskvärd. Att stigmatisera 

innebär alltså att vi benämner en egenskap som mindre önskvärd och på så sätt ger vi 

personerna som har de egenskaperna ett stigma; att de skiljer sig från andra personer.
54

 Det 

som Goffman benämner som stigma, liknar det som Becker kallar för utanförstående. En 

person som är utanförstående är en person som inte följer de sociala regler som finns i olika 

situationer, en person som beter sig på ett sätt som inte är passande rent socialt.
55

 

Något som Becker fäster stor vikt vid är att avvikelse sker utifrån, att det är omgivningen som 

skapar avvikelse. Det för att det är omgivningens reaktioner som leder till avvikande, inte en 

handling i sig. En person kan göra något som anses vara fel utan att andra bryr sig, och då är 

personen inte avvikande då ingen har klassat honom/henne som det. Skulle däremot andra bry 

sig om att handlingen var fel, skulle personen bli klassad som en avvikare. Det är alltså 

omgivningen som bestämmer om en handling är fel eller inte; om det är en avvikelse eller 

inte.
56

  

Oavsiktliga avvikelsehandlingar är också något som Becker pratar om. Det handlar om att 

vissa personer kan göra något som andra anser vara avvikande, fast dem inte vet att 

handlingen är avvikande. De kan till exempel bryta mot en regel vilket gör att andra ser på 

dem som avvikare, men de visste inte att den regeln fanns vilket gör att det blir en oavsiktlig 

avvikelsehandling.
57

  

Att bli klassad som avvikare har stor inverkan på personens självbild och får följder i det 

sociala deltagandet. Något som förändras drastiskt efter att ha blivit klassad som avvikare är 

personens offentliga identitet. När en person gjort något avvikande får han/hon en ny status 

ifrån omgivningen, speciellt om det visar sig att en person inte var så som man trott. Personen 

blir då behandlad annorlunda och får en etikett på sig som till exempel ”bög” eller 

”galning”.
58

 

Becker skriver: ”Avvikelse – i den bemärkelse som jag har använt ordet, som offentligt 

stämplad överträdelse – är alltid ett resultat av initiativ. Innan en handling kan betecknas som 

avvikande, och innan en kategori av personer kan etiketteras och behandlas som 

utanförstående för att begått den, måste någon ha skapat den regel som definierar handlingen 

som avvikande.”
59

 Han menar alltså att avvikelse är en offentligt stämplad överträdelse, och 
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för att något/någon ska vara avvikande/avvikare måste det finnas regler som talar om att det är 

något som avviker på ett eller annat sätt.  

Becker pratar om avvikelse och utanförstående medan Goffman använder uttrycket 

stigmatisering. 

Goffman anser att en person som blivit stigmatiserad kan vidta olika åtgärder för att bli kvitt 

sitt stigma. Till exempel så kan en person som har någon form av missbildning plastikoperera 

sig för att inte bli sedd som avvikare, eller så kan den stigmatiserade försöka sig på att göra 

aktiviteter som inte anses vara möjliga för honom/henne att göra på grund av personens 

stigma. Det kan även vara så att den stigmatiserade använder sitt stigma som en ursäkt för att 

förklara varför saker och ting blivit som det blivit.
60

   

En stigmatiserad person kan ha svårt i sociala sammanhang då personen ofta får en känsla av 

att inte veta hur andra ser på honom/henne eller hur dem tänker om honom/henne, utan bara 

att personen är ifrågasatt. Det gör att den stigmatiserade måste redan i förväg försöka fundera 

ut hur han/hon kommer att bli bemött av omgivningen, något som inte andra behöver göra på 

samma sätt.
61

 

Goffman pratar om något han kallar för stigmasymboler. Det är olika symboler eller tecken 

som visar på att en person har ett stigma. Det kan till exempel vara ärr på handlederna som 

tyder på att personen i fråga har försökt begå självmord eller varit väldigt deprimerad.
62

 

De stigmatiserade brukar ofta söka sig till andra med samma stigma för att känna samhörighet 

och bli mindre avvikande samt för att få stöd. De kan även söka sig till andra ”normala”; de 

utan stigmat, som har kunskap om just det stigmat dem har och som på så sätt kan vara ett 

stöd på grund av den kunskap de besitter.
63

  

Att passera är också något som Goffman pratar om, att passera som stigmatiserad. Han menar 

att vissa stigman inte är helt synliga, vilket då gör att de som har stigmat kan välja att passera 

genom att då berätta om sitt stigma, eller så kan personen välja att hålla det hemligt och inte 

passera som stigmatiserad, utan passera som ”normal”. Det kan till exempel vara så att en 

person som är halt på ena benet inte ses som stigmatiserad av främmande människor då dem 

kanske bara tror att han/hon varit med om en olycka och skadat benet. Vilket gör att han inte 

alltid måste passera som stigmatiserad, utan han kan passera som ”normal”.
64

 

Goffman hävdar att vi ”normala”; vi utan stigma, tror att de stigmatiserade inte är helt 

mänskliga, därigenom så reducerar vi deras livsmöjligheter på grund av att vi stigmatiserar 

dem. Vi bygger upp en stigmateori som talar om för oss och alla andra att de personerna är 

underlägsna och att de utgör fara.
65
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5. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ metod med influenser av grundad teori för att uppfylla syftet 

med studien, det vill säga att undersöka vilka strategier som personer med Aspergers syndrom 

använder för att hantera omgivningens uppfattning om att de är avvikare. Studiens resultat 

bygger på intervjuer med personer som har diagnosen Aspergers syndrom där jag utifrån 

grundad teori kommer fram till olika strategier de använder. Varför jag valde att använda en 

kvalitativ metod är för att jag vill analysera mening och upplevelser i människor liv. Jag är 

inte intresserad av att ta reda på procentantal eller frekvenser som man är om man gör en 

kvantitativ studie, utan jag är intresserad av att ta reda på människors varierande 

handlingsmönster, att försöka förstå varför människor reagerar och agerar på ett visst sätt.
 66

 

Därför är en kvalitativ studie det självklara valet för att studera min frågeställning och komma 

fram till mitt syfte med denna undersökning.  

5:1 Intervjuer 

Jag valde att göra intervjuer för att få svar på min frågeställning, då jag anser att det var det 

lämpligaste valet utifrån grundad teori, vilket kommer presenteras mer utförligt i nästa 

underrubrik. Jag valde att göra intervjuer för att jag då kan få fram väldigt skilda svar från 

respondenterna, speciellt vid användning av en ostrukturerad intervju, vilket jag gjorde. En 

ostrukturerad intervju innebär att svaren på frågorna kommer att se olika ut för alla 

respondenterna. Det finns inte ett ja/nej svar på frågorna, vilket skulle varit en strukturerad 

intervju. Respondenterna måste istället själva komma på svaret utifrån det de varit med om 

och upplevt i sitt liv. Det är respondenterna själva som bestämmer vilken struktur svaret får i 

en ostrukturerad intervju, svaren har inte endast en struktur som då till exempel är ja/nej. 

Frågorna i en ostrukturerad intervju har mer öppna svarsalternativ som antagligen kommer att 

bli helt olika respondenterna emellan.
67

 En kvalitativ intervju ska bli som ett samtal mellan 

respondenten och den som intervjuar, för i ett samtal delar man åsikter, fakta och känslor. 

Men i detta fall är det respondenten som ska dela med sig av sina åsikter, sina fakta och sina 

känslor, inte den som intervjuar. Om respondenten känner att intervjun blir som ett samtal, är 

det lättare för honom/henne att dela med sig av det, utan att få lika mycket tillbaka av den som 

intervjuar.
68

  

5:2 Grundad teori 

Jag har använt mig av influenser från en speciell kvalitativ metod som heter grundad teori i 

min studie. Jag har inte gjort en studie som är helt utformad gentemot grundad teori, men har 

använt mig av flera delar ur den metoden. Jag valde att göra intervjuer,
69

 vilket är vanligt 

inom metoden grundad teori, och jag hade öppna frågor i intervjuerna vilket också är vanligt 

för metoden. Inom grundad teori är det inte teori och tidigare forskning som formar resultatet 

utan man använder sig istället av kategorier man själv funnit i intervjuerna för att komma 

fram till ett resultat som kan beskriva en grupp människor.
70

 Man vill generera nya teorier 
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genom sina kategorier.
71

 Med kategorier menar man att man delar upp resultatet i olika delar 

för att sedan kunna ordna upp resultatet.
72

 Jag har valt att göra en induktiv studie, det vill säga 

att man inte redan från början har en hypotes utan att man samlar in data utifrån en 

frågeställning.
73

 Inom grundad teori använder man sig i analysen av ett konstant jämförande, 

vilket innebär att man hela tiden jämför det man samlat in gentemot olika urvalsgrupper.
74

 I 

mitt urval har jag använt mig av konstant jämförande på det sättet att jag har ett varierat urval 

både bland kön och var i Sverige de bor för att kunna jämföra så mycket som möjligt. Det för 

att inte bara få en del av landet som jag undersöker utan flera, vilket jag går in lite djupare på i 

nästa underrubrik om urval.  

5:3 Urval 

Mitt urval blev tre kvinnor och två män, vilket ger en bra balans mellan könen. Jag har fått ett 

brett urval när det gäller var i Sverige dem bor, jag har fått med både storstad och småstad och 

de är utspridda över en relativt stor del av landet så att jag kan göra ett konstant jämförande i 

min analys, jämföra resultatet gentemot olika urvalsgrupper, vilket är något man strävar efter 

inom grundad teori.
75

 För att få tag på mina respondenter använde jag mig främst av 

bekvämlighetsurval i form av snöbollsurval vilken är en lämplig urvalsmetod att använda vid 

kvalitativa studier. Ett snöbollsurval är att man hittar respondenter genom andra, att tänka sig 

metaforen en snöboll som rullar, att den blir större och större. Precis så går ett snöbollsurval 

till, först finns det bara några få respondenter, sen genom dem tillkommer fler och fler 

respondenter tills man når så många som man vill ha.
76

  

5:3:1 Presentation av respondenter 

Här nedan kommer en presentation av mina fem intervjupersoner utifrån ungefärlig ålder, vad 

de har för kön, hur deras familjesituation ser ut, när de fick sin diagnos, om de har fler 

diagnoser, var de bor samt om de arbetar eller går i skolan. 

5:3:1:1Emma 

Min första respondent har jag valt att kalla för Emma. Emma bor i en stostad i mellersta 

Sverige och är mellan 30 år. Hon bor själv i sin lägenhet tillsammans med sin katt. Hon är 

särbo med sin pojkvän som bor i närheten och hon har sina föräldrar ca 20 mil bort. Hon har 

också en syster som bor tillsammans med sin familj i samma stad. Hon läser just nu till 

Asperger informatör på en ort en liten bit ifrån där hon bor. Emma fick sin diagnos för 

ungefär 2 år sedan. Hon har även en ADHD
77

 diagnos.  
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5:3:1:2 Peter 

Min andra respondent kallar jag för Peter. Peter bor också i en storstad i mellersta Sverige. 

Där bor han i en lägenhet tillsammans med sin fru. Han är 30 år och läser till 

programutvecklare på ingenjörslinjen i sin hemstad. Han var 15 år när han fick sin Asperger 

diagnos.    

5:3:1:3 Johan 

Min tredje respondent har fått namnet Johan. Han bor i en småstad i södra Sverige 

tillsammans med sin mamma. Johan fick sin diagnos för ungefär två år sedan och han är 16 år 

gammal. Han studerar teknikprogrammet på gymnasienivå i sin hemstad.  

5:3:1:4 Lotta 

Min fjärde respondent har jag valt att kalla för Lotta. Lotta fick sin Asperger diagnos ganska 

nyligen, för ett eller två år sedan. Hon är 19 år och bor tillsammans med sin fosterfamilj i en 

småstad i södra Sverige. Hon studerar estetprogrammet på gymnasienivå i sin hemstad och 

har även hon, precis som Emma en ADHD diagnos.  

5:3:1:5 Sara 

Min femte och sista respondent kallar jag för Sara. Hon bor i en småstad i mellersta Sverige i 

en lägenhet tillsammans med sin katt. Hon har sin familj några få mil bort och åker ofta och 

hälsar på. Sara fick sin Asperger diagnos när hon var 16 år och nu är hon 22 år. Hon har flera 

diagnoser utöver Aspergers syndrom, närmare bestämt 6 diagnoser till, bland annat ADHD, 

social fobi och posttraumatisk stress. Hon har hoppat av komvux men ska inom en snar 

framtid börja arbeta på ett nytt jobb.   

5:4 Forskningsetik   

Det finns några principer som måste följas när det gäller etiska regler när en forskning görs. 

De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren måste förklara vad syftet med 

undersökningen är. Respondenterna ska även bli informerade om att de är med frivilligt och 

att de kan när som helst hoppa av om de skulle vilja. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna själva får bestämma om sin medverkan och om någon av respondenterna 

skulle vara minderårig så krävs målsmans godkännande. Konfidentialitetskravet handlar om 

att respondenterna är helt anonyma och nyttjandekravet innebär att det som framkommer 

under intervjuerna endast ska användas i forskningssyfte och att respondenterna är medvetna 

om det.
78

 Mina respondenter fick reda på alla dessa fyra principer, vad syftet med denna 

undersökning var, att de var med frivilligt och att de själva bestämde över sin medverkan. Då 

en av mina respondenter är under arton fick jag muntligt hans mammas godkännande och hon 

fanns även med i hemmet när intervjun utfördes. De fick också reda på att intervjuerna skedde 

helt anonymt och att det jag fått reda på under intervjuerna endast kommer att användas till 

denna undersökning.  
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5:5 Genomförande av intervjuerna 

Mina respondenter fick själva välja tid och plats för intervjuerna, det gjorde att fyra av 

intervjuerna utfördes i respondenternas hem och en skedde hemma hos mig. Varför dem fick 

välja tid och plats själva var för att jag ville få dem att känna sig så trygga som möjligt i 

situationen.
79

 Dock anser Trost
80

 att intervjuarens bostad inte är så lämpligt på grund av att 

respondenten då kan hamna i underläge.
81

 Men jag ansåg att då respondenten själv valt att 

vara i min bostad, så antog jag att respondenten inte ansåg att han/hon var i underläge. 

Respondenten ansåg att det var en lugnare plats då han/hon hade flera småsyskon hemma hos 

sig. Det finns både för- och nackdelar med alla platser anser Trost
82

, men så länge forskaren 

kan resonera för sitt val av plats och vara öppen med vilken inverkan platsen kan ha haft så 

kan intervjun ske var som helst inom rimliga gränser.
83

 Jag anser att det fanns både för- och 

nackdelar med respondenternas val av plaster, men att det övervägande var mest fördelar ur 

trygghetssynpunkt då de själva fått välja. Jag vet inte om respondenten som intervjuades i mitt 

hem kände sig i underläge, men vad jag kunde uppfatta så gjorde respondenten inte det. De 

andra fyra respondenterna som valde att vara i sina egna bostäder upplevde jag kände sig 

trygga med att vara på hemmaplan, men att det kanske hos vissa kunde finnas distraherande 

moment, så som husdjur, familjemedlemmar etcetera. Hemma hos en av respondenterna var 

det en katt som ville ha uppmärksamhet, hemma hos två andra var någon familjemedlem 

hemma, fast inte i samma rum, men som ändå kan ha skapat ett visst orosmoment då vi inte 

varit helt ostörda. Däremot hemma hos en av respondenterna så fanns det inget som störde 

oss, vi var helt ensamma. Katten låg och sov och brydde sig inte alls om oss, så den 

intervjuplatsen var trygg och lugn för respondenten.  

Jag gjorde intervjuerna ensam, då jag skrivit detta arbete själv. Det finns enligt Trost
84

 vissa 

fördelar med att vara två som intervjuar då personerna kan få stöd av varandra och kan bidra 

till en intervju med större informationsmängd om de är samspelta. Men det skulle blivit 

motsatt effekt om de inte varit samspelta, så det kan även finnas nackdelar med att vara två.
85

 

I mitt fall så kan jag inte säga hur det skulle blivit med en intervjuare till, det är bara något 

som går att spekulera i. Men det finns något som jag som ensam intervjuare hade som fördel, 

vilket är att respondenten lätt kan känna att de som intervjuar har en maktposition om de är 

två, vilket jag motverkade med att endast vara en.
86

 

Jag valde att spela in mina intervjuer, vilket även mina respondenter samtyckte till när jag 

frågade. Det finns även här både för- och nackdelar med att spela in intervjun enligt Trost
87

. 

Han menar att det är en fördel då den som intervjuar inte behöver sitta och anteckna under 

intervjun, att den som intervjuar inte tappar koncentrationen på grund av att hon/hon 

antecknar utan har mer koncentration på vad som sägs istället. Det är även bra att höra sig 
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själv då det går att lära sig av sina egna misstag eller det som gjordes bra. En nackdel är att 

gester och mimik inte kommer med på inspelningen, om inte videokamera använts. Det är 

även en nackdel att den som intervjuar måste hålla koll så att batterierna inte tar slut under 

inspelningarna.
88

 Jag är medveten om att jag inte fått med gester och mimik då jag spelat in. 

Men jag är inte säker på att jag hade fått med dem om jag hade antecknat heller, då jag 

antagligen hade varit fullt upptagen med att få med allt respondenterna sagt. Jag anser också 

att det var en fördel att spela in med tanke på koncentrationen, att jag kunde koncentrera mig 

på frågorna och svaren helt fullt ut utan att tappa fokus. Jag märke också när jag lyssnade på 

mig själv efter första intervjun att jag hummade väldigt ofta, vilket jag försökte göra mindre 

under de andra intervjuerna. Både för att underlätta för mig själv när jag sedan skulle lyssna 

igenom dem och även för att inte störa respondenterna. Jag valde att nicka för att ändå visa att 

jag lyssnade på vad dem sa.  

Jag transkriberade alla fem intervjuerna för att läsa dem flera gånger om och på så sätt få fram 

det intressantaste. Det var bra då jag kunde läsa vad de ordagrant sagt
89

 och på så sätt kunna 

använda mig av citat i resultatdelen. En nackdel var, precis som Trost
90

 också poängterar, att 

det tar mycket tid att transkribera då den som intervjuat måste spola fram och tillbaka för att 

få med allt som sagts.
91

 Jag anser att fördelarna övervägde, vilket gör att jag tycker jag gjorde 

ett bra val att spela in intervjuerna. 

5:6 Genomförande av analysen 

Mitt analysarbete började med att jag läste igenom alla transkriberade intervjuer. Det gjorde 

jag för att hitta olika kategorier, eller som i mitt fall, olika strategier. Jag läste igenom alla 

transkriberingar för att se om jag direkt hittade något som respondenterna beskrivit som kunde 

tänkas vara en strategi. Jag markerade ord som återfanns i flera av intervjuerna för att på så 

sätt se likheter, samt att jag markerade ord som jag bara sett i en av intervjuerna för att se 

skillnader. Jag gjorde så för att jag ansåg att både likheter och skillnader är bra att ha med som 

strategier, då det kan vara intressant att få fram både strategier som är individuella och 

strategier som flera respondenter använder sig av. Därigenom fick jag fram olika strategier de 

använder sig av för att inte bli sedda som avvikare gentemot omgivningen. Då jag inte ställde 

några konkreta frågor under intervjuerna som handlar om strategier så har jag utifrån de 

transkriberade intervjuerna fått leta fram eventuella strategier, saker de berättat som jag tolkat 

som olika former av strategier. Ibland har det till och med varit så att respondenten själv 

nästintill sagt att det är en form av strategi, men oftast har jag fått tolka olika berättelser om 

deras vardagsliv som strategier för motverkan av avvikelse. Jag har även under analysens 

gång genomfört ett konstant jämförande, att jag har jämfört respondenterna med varandra och 

sedan försökt komma fram till olika resultat utifrån det. Det konstanta jämförandet 

återkommer jag till senare i diskussionskapitlet.  
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5:7 Eventuella problem  

Jag anser inte att jag stött på några speciella problem under intervjuerna. Men något som kan 

vara någon form av problem var att några av respondenterna hade familjemedlemmar eller 

husdjur hemma som bidrog/kan ha bidragit till ett störmoment under intervjun. Ett annat 

”problem” var att vissa respondenter var ganska fåordiga och svarade ofta endast ja eller nej 

på frågorna, så jag inte fick så utvecklade svar. Det försökte jag lösa genom att ställa fler 

frågor där det var svårt att svara ja eller nej, där respondenten blev tvungen att svara med 

minst en mening.  

6. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa mitt resultat i form av olika strategier som personer 

med Aspergers syndrom använder för att hantera omgivningens sätt att se på dem som 

avvikare, som jag fått fram genom mina intervjuer. Då jag använt influenser från metoden 

grundad teori så kommer dessa strategier att redovisas genom olika kategorier som jag själv 

kommit fram till. Vilket till största del kommer att vara genom citat som jag sedan förklarar 

då syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier som personer med Aspergers 

syndrom använder för att hantera omgivningens uppfattning om att de är avvikare. 

Min frågeställning var: Hur en person med Aspergers syndrom upplever följande fem teman 

ur ett avvikarperspektiv?  

 familjeliv 

 skolsituation  

 arbetssituation 

 fritidsliv  

 främmande situationer 

Därför har jag valt att strukturera upp mina kategorier, det vill säga mina namngivna strategier 

utifrån de fem teman i min frågeställning. Mina egenpåkomna strategier är följande: planering 

och kommunikation, skolanpassning och avsaknad av den, trygghet och tid, förstående 

vänner, imitation, samma intresse, spela teater, ensamhet samt undvikande. Resultatet 

redovisas utifrån mina namngivna strategier ordnade efter mina frågeställningsteman. 

6:1 Planering och kommunikation 

Den första strategin har jag valt att kalla för planering och kommunikation då det framkommit 

utifrån intervjuerna att detta är något som är viktigt inom familjen. För att personer med 

Aspergers syndrom ska kunna känna sig lika delaktiga inom familjen när det gäller att hjälpa 

till i hushållet behövs planering. Det behövs planering för att personen med Aspergers 

syndrom inte ska känna sig som en avvikare på grund av att han/hon inte hjälper till hemma. 

De som har diagnosen är oftast inte så bra på planering och strukturering, vilket är något som 

de behöver lite extra hjälp med. Får de den hjälpen så motverkar det att de ses som avvikare.  

”Lotta:…men själva samspelet att hjälpa till och så är jätte jättesvårt. Så att häromdagen så 

har vi, gjorde vi ett schema där jag ska skriva upp att det här ska du göra den dagen, det är 

mycket med städningen, jag fixar inte sådant. Det blir liksom att jag gör det halvt, halvdant 
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eller skjuter upp det. Så blir det väldigt mycket att jag går upp på rummet och så stannar jag i 

min värld, så jag har lite som tvångsaktigt att jag vill sitta, jag pärlar, jag tycker det är 

avkoppling, men då blir jag helt inne i det så att jag glömmer tid och rum och att de där nere 

kanske behöver hjälp, det är jättesvårt.” 

Här säger Lotta att familjen har gjort ett schema för att underlätta för henne när det gäller 

städningen hemma. De har infört planeringen för att hon inte ska bli sedd som en avvikare av 

resten av familjen ifall hon inte gör klart det hon ska göra, vilket är precis vad som behövs.  

Även kommunikation är viktig för att inte bli sedd som avvikare av familjen. Det är viktigt att 

personen med Aspergers syndrom har en bra kommunikation med sin familj för att motverka 

avvikelse, både att personen själv som har diagnosen kan berätta när något inte står rätt till 

och att familjemedlemmarna kan berätta om de anser att något inte står rätt till. Personer med 

Aspergers syndrom kan bli trötta efter en hel dag full av yttre stimuli, vilket kan leda till att de 

inte är så pigga på att ta hand om saker och ting i hemmet efter en hel dag. Då är det viktigt att 

det finns en god kommunikation familjen emellan för att resten av familjen inte ska se 

personen med diagnosen som en avvikare.  

”Intervjuare: Hur tycker du att det sociala samspelet fungerar i hemmet? Eller ja, med familj 

och pojkvän, de du står väldigt nära. 

Emma: Det kan man faktiskt också jämföra med att, det var ju två år sedan jag fick 

diagnosen, och min pojkvän var jag tillsammans med för tre år sedan också och sedan sket 

det sig och sen har vi blivit tillsammans igen. Och där kan man också jämföra då och nu och 

lika dant med familjen då och nu. Det är stor skillnad. Dels för att de här gångerna då jag 

tidigare kanske, om jag inte har orkat ta hand om disken, om jag inte orkat göra ditt eller datt 

eller bara inte orkar prata, för ibland kan det vara så att det är helt okej att bara sitta still 

bredvid mig, men säg ingenting bara för att jag vill hålla käften. Så kan det vara. Men när jag 

själv liksom inte har förstått varför och att jag själv inte har riktigt kunnat känna när det är 

på väg att komma till dom nivåerna, då har det kunnat uppstå en del bråk faktiskt. För att de 

inte har förstått varför jag har helt plötsligt bara blivit tyst och undvikande och liksom stängt 

in mig själv, liksom vad har vi sagt nu. Så dels så har ju dom blivit mer uppmärksammande 

på att känna igen, okej nu händer det där. Både dom och jag har blivit bättre på att märka 

när det är på g, okej vad har jag haft för situationer nu, okej nu har jag haft väldigt mycket 

för mig dom här timmarna, nu kommer jag att behöva vila för att annars kommer det att bli 

”overload” och samtidigt om jag redan känner att det är på väg att bli ”overload” så räcker 

det med att jag säger ”overload” så vet dom vad som gäller.” 

Här menar Emma att hon och hennes familj har myntat begreppet ”overload” för att hon 

lättare ska kunna förklara varför hon kanske inte orkar ta hand om saker och ting hemma. 

Familjen har alltså skapat en god kommunikation genom att det räcker med att hon endast 

säger ett ord, så vet resen av familjen vad det är som gäller. Utan god kommunikation skulle 

det aldrig fungera. Emma motverkar att bli sedd som en avvikare då hon inte orkar ta hand om 

saker i hemmet genom att med ett ord förklara varför, vilket då resten av familjen förstår.  
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6:2 Skolanpassning och avsaknad av den 

Den andra strategin har jag valt att kalla för skolanpassning. I intervjun med Johan framkom 

det vid småprat efter den inspelade intervjun att han får anpassning för att klara av skolan. 

Den anpassning han får är att han får sitta i ett rum som de kallar för studion där han får hjälp 

av behandlingspedagoger. Detta anser jag är en strategi för att inte bli sedd som avvikare både 

från Johans egen sida och från skolan sida då han antagligen inte skulle klarat av skolan utan 

studion. Det betyder att om han inte klarat skolan skulle han blivit sedd som avvikare av 

omgivningen och det motverkar han genom denna strategi, skolanpassning.  

Johan var den enda av mina respondenter som berättade om en strategi för motverkan av 

avvikelse inom skolsituationen, men flera av mina respondenter berättade att de hade svårt att 

passa in i skolan. Bland annat så säger Emma att det var svårt att passa in för att hon inte 

riktigt visste vilken grupp hon var accepterad i, vilka hon fick lov att gå fram och prata med 

eller vilka som ville att hon pratade med dem och vilka som inte ville det. Peter säger att han 

helt enkelt bara inte passade in, att han fått höra i efterhand att folk tyckt att de kanske varit 

lite taskiga mot honom under skoltiden för att de ansåg att han inte passade in. 

Sara uttalar sig på följande sätt: 

”Intervjuare: Då börjar vi med skolan, när du väl gick i skolan. 

Sara: Genast så högg det till i magen.. 

Intervjuare: Hur tycker du att det fungerade i skolan i samspel med andra människor? Alltså 

när du var med andra människor i skolan? 

Sara: Ehm, redan när jag gick i trean så var det folk som frågade mig, varför är du så 

konstig? Och så fort jag började ettan så blev det bara fel. Liksom på dagis till och med då 

var jag väldigt utanför och när jag började skolan så slutade jag att prata för att dom andra 

typ skrattade åt mig när jag försökte prata med dom.” 

Här uttalar sig Sara ganska drastiskt när hon säger att det hugger till i magen när man pratar 

om skolan. Bara det säger ganska mycket om hur dåligt hon tyckte det var i skolan. 

Klasskamraterna hade redan bestämt sig för att hon inte passade in på grund av att hon var 

konstig, vilket direkt gjorde henne till en avvikare. Men varken hon eller skolan verkar ha 

gjort något åt det. Inte heller i Emmas eller Peters fall fanns det någon strategi för att 

motverka att dem inte passade in i skolsituationen.  

6:3 Trygghet och tid 

Denna strategi handlar om hur det kan vara i arbetssituationer för personer med Aspergers 

syndrom. För att personer med diagnosen inte ska bli betraktade som avvikare på arbetet har 

det framkommit att det är viktigt med trygghet och tid. Det är viktigt att saker och ting får ta 

den tid det tar, och att det är bra ifall personen har varit på arbetsplatsen någon gång tidigare 

innan själva anställningen tar sin början. Det är också väldigt viktigt att personen känner sig 

trygg, både med arbetsplatsen i sig och bland arbetskamraterna. Om de inte känner sig trygga 

blir det automatiskt att de inte passar in och blir sedda som avvikare, det för att de inte kan 

vara sig själva.   
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”Intervjuare: Okej, då går vi vidare till arbete. Hur tycker du att det har fungerat i 

arbetssituationer med det sociala samspelet? 

Sara: Det har fungerat mycket bättre för jag började på mitt första jobb efter att jag fått 

Asperger diagnosen. Och det var på xx ridcenter där jag praktiserat i tre år. Och så 

sommarjobbade jag där två somrar i rad och dom, mina arbetskamrater, dem var så himla 

imponerade av mig att jag hade en sådan drivkraft kan man säga, så jag kände att jag gjorde 

någonting bra där. Så jag fick ju högre självkänsla och så vidare. Men dom var på samma 

nivå kan man säga, så det var väldigt kul att vara där.  

Intervjuare: Hur tyckte du att kommunikationen fungerade i arbetssituationer? Alltså när ni 

pratade med varandra och så, förde ett samtal.  

Sara: Det fungerade väldigt bra, just eftersom vi var på samma våglängd och dom tyckte inte 

jag var konstig när jag tog saker bokstavligt, som till exempel när chefen där hade köpt 

kaffefilter på rea och det var typ 3000 för 150 spänn eller något sådant. Och då så sa hon, då 

räcker detta veckan ut då. Och då tog jag det bokstavligt och liksom, men hur mycket kaffe 

dricker ni egentligen.”  

Här berättar Sara om sin arbetssituation. Hon behövde både trygghet och tid för att passa in, 

vilket gjorde att hon kunde säga något tokigt utan att bli sedd som avvikare. Hon förstod inte 

riktigt ironin med kaffefiltren, men blev ändå inte sedd som avvikare just på grund av att de 

var trygga med varandra. Arbetskamraterna visste varför det blev som det blev och hon kände 

sig tillräckligt trygg för att kunna säga en sådan sak.   

6:4 Förstående vänner 

En strategi som framkommit är att det underlättar att ha förstående vänner för att inte bli sedd 

som avvikare. Personer med Aspergers syndrom har större chans att motverka att bli sedda 

som avvikare om de har vänner som förstår sig på dem. Om personer med diagnosen umgås 

med vänner som har en förståelse kan de hjälpa till för att motverka avvikelse.  

”Emma:…Vi är ett gäng som är med i en teatergrupp där vi även träffas utanför den, då var 

det jag och en tjej till som har Aspergers syndrom och hon fick diagnosen ungefär samtidigt 

som mig. Och vi hade båda lika svårt med det här med när det var framförallt ironi men även 

skämt och sådär. Vi började med det att, eller det var en av de andra, en av killarna i det 

gänget som började med att varje gång han sa något ironiskt som vi inte förstod eller att han 

märkte att det inte riktigt gick hem började han lossas vifta med en osynlig flagga då så att 

det har liksom spridit sig i den kretsen lite grann.” 

Som Emma uttrycker sig här ovan så har hon och en annan kompis som också har Aspergers 

syndrom fått lite hjälp av en i deras umgängeskrets. Han har kommit på att han kan vifta med 

en osynlig flagga när något skämt eller ironiskt sägs så att de ska veta att det inte var seriöst. 

Att ha vänner som hjälper dem att förstå motverkar att de blir sedda som avvikare, då de 

också förstår att det bara var ett skämt eller något ironiskt som sades. Om vännerna inte skulle 

ha hjälpt dem att förstå så kanske de inte alls förstått, och sett ut som frågetecken och då blivit 

sedda som avvikare av resten av umgängeskretsen.  
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6:5 Imitation 

En annan strategi är imitation. Personer med Aspergers syndrom kan använda sig av imitation 

för att försöka lära sig hur de ska bete sig i sociala sammanhang. De kan studera hur andra gör 

och sedan göra samma sak själva. Det motverkar att de blir sedda som avvikare av 

omgivningen om de beter sig ”normalt” eller på det sätt som förväntas i just den situationen. 

Om en person med diagnosen inte vet hur han/hon ska bete sig i en viss situation så istället för 

att försöka sig fram och kanske göra fel och bli sedd som avvikare, så väljer han/hon att först 

studera hur andra gör för att på så sätt veta hur man ska bete sig i den situationen och då 

motverka att bli sedd som avvikare.  

”Sara:…till exempel när jag var liten och det var någon som kom hem till mig för att fråga 

om vi skulle leka. Det var på dagis då. Då så sa jag, nej jag är sjuk, jag är för trött för att 

göra det. Och sen när dom lekte på vår gata då stod jag i fönstret och, liksom bakom 

gardinerna och tittade på dom för att jag ville liksom se hur dom gjorde och så vidare. Sen 

efter jättemånga minuter så gick jag helt plötsligt ut i hallen och tog på mig mina kläder och 

gick ut till dom. Och då frågade dom, jag trodde du var sjuk. Nej, jag är frisk igen sa jag då.” 

Här använde Sara strategin imitation, då hon valde att säga att hon var sjuk för att kunna titta 

på hur de lekte innan hon var med. Det gjorde hon för att inte bli sedd som en avvikare om 

hon hade lekt på ett annat sätt än de. Hon valde att titta på och sedan imitera det de gjorde för 

att inte göra fel och på så sätt motverka att bli sedd som en avvikare.  

6:6 Samma intresse 

För personer med Aspergers syndrom kan en strategi för att motverka att bli sedda som 

avvikare vara att umgås med personer som har samma intresse som dem. Speciellt om 

personen har ett specialintresse som han/hon pratar om hela tiden, är det en strategi att umgås 

med andra personer som också har det intresset. Det gör att personen inte blir sedd som en 

avvikare som bara pratar om sitt specialintresse hela tiden, utan bland personer med samma 

intresse blir han/hon istället sedd som kunnig och duktig.  

”Intervjuare: Gör du något annat på fritiden som är mer socialt med andra personer?  

Peter: Jag spelar sällskapsspel en hel del med folk. Dels på olika arrangerade spelträffar och 

sådant, men även att vänner kommer över hem till mig och spelar sällskapsspel…  

…Intervjuare: Blir det då lättare och prata med dem då om man delar samma intresse, blir 

det då lättare att föra en konversation med dem?  

Peter: Jag tycker det är lättare att ta kontakt med personer som man redan vet att man har ett 

gemensamt intresse med.” 

Här berättar Peter om hur han väljer att umgås med personer med liknande intressen för att på 

så sätt inte bli sedd som en avvikare. Varför han annars kan ses som en avvikare om de inte 

har liknande intressen är för att han gillar att prata om sina intressen och skulle då hans 

umgängeskrets inte ha samma intressen skulle de se honom som en avvikare som bara pratar 

om sina intressen hela tiden.  
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6:7 Spela teater  

I främmande situationer kan personer med Aspergers syndrom använda en strategi där de 

spelar teater. De kan låtsas som om de vet exakt hur saker och ting går till eller hur de ska 

agera, fast de egentligen inte alls vet. Det är ett sätt att motverka att bli sedda som avvikare, 

för om de verkar säkra så kommer det också vara det som visas utåt. Om de istället hade visat 

tydligt att de inte alls vet hur det går till i just den situationen, är det större chans att de hade 

blivit sedda som avvikare. Om de då spelar teater och låtsas vara säkra på hur de ska bete sig i 

situationen motverkar det att de blir sedda som avvikare.  

”Sara: Men jag är ganska duktig på, eftersom jag har låtsas hur jag har mått under hela 

uppväxten så har jag blivit väldigt duktig på att låtsas mig igenom saker. Att skådespela och 

så vidare. Som när jag var på jobbintervjun på det jobbet som jag ska börja på nu, då var jag 

hur nervös som helst, jag tittade dem inte i ögonen, jag var väldigt blyg när jag tog i hand 

och bara, hej liksom, och sa sitt namn och så vidare. Men när det väl satte igång då tänkte 

jag att liksom, men nu förväntar dem sig att du ska vara professionell, så då satte jag genast 

på en mask och skådespelade mig igenom att vara säker kan man väl säga. Pratade mycket 

och så vidare.” 

Här valde Sara att spela teater genom arbetsintervjun för att verka vara professionell och för 

att på så sätt inte bli sedd som en avvikare. Precis som hon säger så är det en strategi hon ofta 

använder, att hon ofta låtsas sig igenom saker, att hon skådespelar sig igenom saker för att 

inte bli sedd som en avvikare inför omgivningen.  

6:8 Ensamhet  

 Denna strategi som jag valt att kalla för ensamhet ser lite annorlunda ut än alla de andra 

strategierna då detta är en strategi som kanske inte är helt självvald. Att vara ensam är inte 

alltid något som man vill vara, men i vissa fall så kan ensamhet vara en sorts strategi för att 

inte bli sedd som avvikare. Det Johan säger kan vara ett sådant fall:  

”Johan: På fritiden så är jag ganska mycket för mig själv. För efter en vecka med skolan, 

flera dagar i skolan så är det skönt att bara vara för sig själv.” 

Johan säger här att han tycker det är skönt att vara för sig själv efter att ha varit i skolan en hel 

vecka, vilket i första hand kan tolkas som om det är en självvald ensamhet. Men det kan även 

ses med andra ögon, att det kanske inte alls är självvalt utan att han gör det för att inte bli sedd 

som en avvikare. Han vet med sig att det har varit mycket och tagit mycket kraft då han varit i 

skolan flera dagar, vilket då medför att han kanske inte är så rolig att umgås med då han är 

trött. Det i sin tur medför då att han drar sig undan för att inte bli sedd som en avvikare då han 

vet med sig att han inte kommer vara så rolig att umgås med.  

I en tidigare strategi som jag kallade för planering och kommunikation, där Emma och hennes 

familj har utvecklat en strategi för att hon inte ska bli sedd som avvikare ifall hon inte orkar ta 

hand om vissa hushållssysslor då det blivit för mycket. Att familjen bara säger ordet 

”overload” så vet de vad som gäller. Den strategin kan kopplas ihop till denna strategi om 

ensamhet, då Emma menar att när det blir ”overload” så har det blivit för mycket för henne 

och då gör det att hon vill vara ensam. Hon vet med sig att hon inte kommer att vara så trevlig 
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om någon pratar med henne och väljer då att berätta att det blivit ”overload” så att resten av 

familjen vet att nu vill hon vara ensam. I Emmas fall så verkar det till största delen handla om 

självvald ensamhet, men även här så kan det också handla om att hon behöver vara ensam för 

att inte bli sedd som en avvikare. Det kanske egentligen inte är så att hon vill vara ensam, men 

hon vet att det är det bästa för alla iblandade.   

6:9 Undvikande 

Denna sista strategi har jag valt att kalla för undvikande, då det framkommit från alla fem 

respondenter att de ibland kan välja att inte berätta om sin diagnos för att på så sätt inte 

riskera att bli sedda som avvikare. De undviker helt enkelt att berätta att de har Aspergers 

syndrom på grund av de fördomar och de stereotypbilder som finns. De vill inte få en stämpel 

på sig direkt, utan de vill hellre att folk ska lära känna dem innan de får reda på diagnosen. 

Alla fem respondenter har uttalat sig på olika sätt men kommit fram till samma sak, att de 

ibland undviker att berätta om sin diagnos för att motverka att bli sedda som avvikare.  

”Emma: Nej, men det är väl mycket det här att det är väldigt synd att det finns så många 

fördomar och förutfattade meningar och stereotypbilderna att, det blir väldigt svårt att få 

personer att försöka förstå att jag inte är dum i huvudet, att jag inte är asocial, jag kommer 

inte att börja bete mig olämpligt, jag har ingen brist på empati, jag har ganska mycket empati 

faktiskt jag har mer svårt att stänga av sådant lidande om jag vet att det finns.” 

Här säger Emma att det är svårt att försöka få personer att förstå att bara för att man har 

Aspergers syndrom så betyder det inte att man är dum i huvudet eller likande. Hon säger 

också att det finns väldigt många förutfattade meningar och stereotypbilder som gör att hon 

inte alltid väjer att berätta om sin diagnos just på grund av att hon inte vill bli klassad som 

avvikare.  

”Johan: Alltså jag har inte berättat för alla.. 

Intervjuare: Det är inte så många som vet om det? 

Johan: Nej, det är lärarna och vissa andra på skolan och familjen.  

Intervjuare: Är det för att du inte vill berätta eller för att du inte tycker att de behöver veta? 

Johan: Mycket att alla inte behöver veta. En diagnos är så stor, så om någon då känner en 

som har Asperger också så kan det bli att de tror att jag också reagerar precis som den 

personen, och det gör jag ju då kanske inte.”  

Här menar Johan att han inte vill berätta för alla om sin diagnos på grund av att många tror att 

alla med Aspergers syndrom är på samma sätt, vilket inte stämmer. Om han skulle berättat om 

sin diagnos så kanske andra hade sett honom på fel sätt och då hade han blivit sedd som 

avvikare.  

”Lotta:…Men det kan jag även känna idag också men jag försöker mer acceptera att jag har 

det och sådant så att, visst jag gillar inte att berätta det om jag träffar nytt folk, eller nya 
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människor så säger ju inte jag att jag har Asperger. Men det är inte så att jag försöker skyla 

det eller så.  

Intervjuare: Så om det kommer upp på tal så kanske du kan berätta, men det är inte det 

första.. 

Lotta: Ja, men sen är det också att man känner på sig om personen skulle kunna ha något 

emot det. Och jag har ju åkt på tabbar att folk liksom har tagit avstånd för att jag har haft 

det. För att det är så mycket fördomar att man ska vara aggressiv eller vara helt off, att man 

inte har några känslor och det är så himla tråkigt att folk ska tro det. Det är inte riktigt så.” 

Lotta säger att hon undviker att berätta om sin diagnos för att hon inte vill riskera att folk ska 

ta avstånd från henne. Hon vill helt enkelt inte bli sedd som en avvikare om hon berättar om 

sin diagnos, vilket gör att hon ibland helt och hållet undviker att berätta om den.  

”Sara:…och sen så gillar jag egentligen inte at berätta vilka diagnoser jag har för nya 

personer förrän om det är absolut nödvändigt. För då känns det som om dem ser på mig på 

ett annorlunda sätt och jag vill liksom inte bli sedd som hon med Asperger, eller hon med 

ADHD, eller hon som är psykiskt sjuk och så vidare. Utan jag vill bli sedd som den person jag 

är. Liksom att jag är en människa precis som alla andra, jag har bara en annorlunda 

fungerande hjärna. Och det är inte många som förstår det.” 

Även Sara menar på att hon undviker att berätta om sin diagnos på grund av att hon inte vill 

att folk ska börja se annorlunda på henne bara på grund av diagnosen. Hon vill inte att andra 

ska se henne som en avvikare bara för att hon berättat att hon har en diagnos och för att hon 

menar att inte alla förstår hur diagnosen fungerar. Om någon inte förstår hur diagnosen 

fungerar kan de direkt se henne som en avvikare vilket hon då motverkar genom att helt 

undvika att berätta om diagnosen.  

”Peter: Nej, för jag väljer oftast att lära känna folk innan jag talar om det, just i och med att 

jag har så pass svag Aspergers syndrom som inte är så uppenbar. Så jag låter folk få lära 

känna mig först innan de får reda på min diagnos och motverkar då att de sätter en stämpel.” 

Här säger Peter att han undviker att berätta om sin diagnos för att han inte vill att folk sätter 

en stämpel på honom. Han vill inte att folk ska stämpla honom som en avvikare om han 

berättar om sin diagnos. Han vill också att folk ska lära känna honom först innan dem får reda 

på att han har Aspergers syndrom. Genom detta undvikande motverkar han att bli sedd som 

avvikare av omgivningen.  

Alla dessa citat beskriver på olika sätt att de inte i första hand väljer att berätta att dem har 

Aspergers syndrom på grund av att det finns förutfattade meningar, stereotypbilder samt 

generaliseringar. De väljer strategin undvikande för att motverka att bli sedda som avvikare 

av omgivningen.  

6:10 Sammanfattning av resultat 

Det jag fått fram i resultatdelen är att det finns olika strategier för personer med Aspergers 

syndrom för att de inte ska bli sedda som avvikare inför omgivningen. De olika strategierna 
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finns inom alla fem teman som jag ville undersöka i min frågeställning: familjeliv, 

skolsituation, arbetssituation, fritidsliv och främmande situationer.  

Inom familjeliv finns strategin planering och kommunikation som handlar om att det behövs 

planering och kommunikation inom familjen för att resten av familjen inte ska se på den 

diagnostiserade som en avvikare. Där fanns exempel som Lottas schema över städningen 

hemma samt Emmas sätt att tala om att det blivit för mycket och att hon därför inte orkar ta 

hand om saker och ting hemma.  

I temat skolsituation framkom det i strategin skolanpassning och avsaknad av den att Johan 

var den enda av mina respondenter som har en strategi i skolan för att motverka avvikelse. 

Samt att det även fanns de som inte ansåg att dem passade in i skolan men att de inte hade 

några strategier för att motverka det.  

Inom arbetssituationen finns det strategin trygghet och tid, där det framkom att man behöver 

ha både trygghet och att det får ta tid i arbetssituationer. Det för att motverka att omgivningen 

ser på dem som avvikare.  

I temat fritidsliv framkom det att det hjälper att ha förstående vänner som kan hjälpa dem att 

inte bli sedda som avvikare, att de ibland kan imitera för att inte ses som avvikare samt att 

vissa väljer strategin att umgås med personer med samma intresse för att på så sätt inte ses 

som avvikare inför omgivningen.  

Inom främmande situationer framkom det att de ibland kan spela teater för att inte ses som 

avvikare av omgivningen.  

Sen finns det två strategier som ingår i alla fem teman, undvikande och ensamhet. Strategin 

undvikande som innebär att alla respondenter använder strategin undvikande, att inte berätta 

om sin diagnos för att på så sätt motverka att bli sedda som avvikare inför omgivningen och 

det kan ske inom alla teman; familjeliv, skolsituation, arbetssituation, fritidsliv samt 

främmande situationer. Strategin ensamhet kan också finnas inom alla teman; familjeliv, 

skolsituation, arbetssituation, fritidsliv samt främmande situationer. Strategin ensamhet 

innebär att vissa personer med Aspergers syndrom använder ensamhet för att inte bli sedda 

som avvikare. Det kan både vara självvalt och icke självvalt, helt beroende på hur man ser på 

det.  

Det finns alltså flera olika strategier för motverkan av avvikelse, som verkar vara olika från 

person till person. Men det fanns en strategi som verkar vara en vanlig strategi bland personer 

med Aspergers syndrom, undvikande, då alla respondenter på ett eller annat sätt ibland väljer 

att motverka att bli sedda som avvikare genom att inte berätta om sin diagnos. 

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att relatera mitt resultat till både tidigare forskning och teorier. Jag 

kommer även att föra en allmän diskussion om olika delar av studien. 
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7:1 Tidigare forskning i relation till resultat 

I mitt resultat fick jag fram att flera av mina respondenter påpekade att de hade svårt att passa 

in i skolsituationer. Att de på ett eller annat sätt ansåg att de helt enkelt bara inte passade in 

bland andra personer i skolan och/eller i skolsituationen i sig. Det kan kopplas ihop med 

artikeln
92

 som handlar om att personer med Aspergers syndrom har det svårt att passa in i 

skolsituationer, både att passa in i kompisgäng och att ligga på samma nivå som alla andra 

kunskapsmässigt. Precis som Peter sa, att det var andra som ansåg att han inte passade in, så 

kan det vara från två håll som avvikelse sker; både att personen själv känner att han/hon inte 

passar in eller att andra anser att personen inte passar in. Men det kan även vara så att de som 

själva känner att de inte passar in, kan ha fått det undermedvetet från omgivningen. Att 

personen inte tänker på att det kanske i första hand kommer från omgivningen, att personen 

kanske sett på någon att han/hon gjort något konstigt och sedan utifrån det kommit underfund 

med att inte passa in och tror att det kommit från en själv.  

Något annat som kom fram i mitt resultat som också handlar om skolsituationen är det som 

Sara säger, att när hon gick i tidiga grundskolan så frågade klasskamraterna henne varför hon 

var så konstig och att alla klasskamrater skrattade åt henne när hon försökte prata med dem. 

Vilket kan kopplas ihop med artikeln
93

 som handlar om upplevelsen av att vara outsiders, att 

ungdomar med Aspergers syndrom känner sig som outsiders både av sig själva och av andra. I 

detta fall som Sara beskriver så låter det som om hon blivit sedd som en outsider av andra, av 

sina klasskamrater. 

En av strategierna i resultatet var planering och kommunikation, där Lotta fick hjälp av sin 

mamma då de fixade ett schema åt henne så att hon lättare kunde ta hand om saker och ting i 

hemmet som städning till exempel. Detta är något som kan kopplas ihop med artikeln
94

 som 

handlar om att föräldrar till barn med Aspergers syndrom hela tiden måste ha kontroll över 

situationer för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Här har då Lottas mamma valt att 

göra ett schema för att ha kontroll på till exempel städsituationen, för att det ska bli så bra som 

möjligt för Lotta. Då mamman vill att hon också ska känna sig delaktig i sysslorna i hemmet.  

En annan strategi i resultatet var förstående vänner, där fanns exemplet om Emma och en 

annan i hennes kompisgäng som också har Aspergers syndrom som får hjälp av en annan 

kompis som viftar med en osynlig flagga om något ironiskt eller något skämt sägs. Det gör 

han för att de inte ska ses som avvikare av omgivningen ifall de inte skulle förstått att det var 

ett skämt eller något ironiskt. Vilket kan kopplas ihop med artiklarna
95

 som handlar om att 

personer med Aspergers syndrom inte vill att andra ska ändra på dem, utan att de vill bli 

accepterade för dem de är, och ha sin egen subkultur. Detta menar jag för att kompisen hjälper 

dem att förstå när något ironiskt eller skämt sägs, han försöker inte lära dem vad som är 

ironiskt och vad som är skämt. Han gör så för att Emma och den andra kompisen som också 

har Aspergers syndrom ska få vara som de är, ha sin egen subkultur. Men att de inte ska bli 

sedda som avvikare av omgivningen, då kanske inte alla anser att de ska få vara som dem är 
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och ha sin egen subkultur. För så tror jag att det kan vara, att det inte är alla i personernas 

omgivning som anser att de får vara som de är och ha sig egen subkultur, därför framkommer 

det strategier som i detta fall ironiflagga för att omgivningen inte ska se på dem som avvikare 

för att de är som de är. 

En av strategierna i resultatet var samma intresse, vilken kan kopplas ihop till flera artiklar på 

olika sätt. Inom strategin samma intresse berättade Peter att han valde att umgås med personer 

som har samma intresse som honom för att motverka avvikelse. Artiklarna
96

 som handlar om 

subkultur, att personer med Aspergers syndrom inte vill ändra på sig på grund av 

omgivningen utan att de vill vara som de är. De kan kopplas ihop med strategin samma 

intresse då Peter väljer att umgås med personer som har samma intresse som honom och på så 

sätt får han vara som han är och bevara sin egen subkultur. Han behöver inte ändra på sig på 

grund av omgivningen, utan får vara som han är. Strategin samma intresse kan även kopplas 

ihop med artiklarna
97

 som handlar om positiv avvikelse, att personer med Aspergers syndrom 

ofta har ett specialintresse som de är väldigt intresserade av och som de är väldigt duktiga på. 

Om man då vill bli sedd som positiv avvikare kan man använda strategin samma intresse som 

Peter gör för att på så sätt bli betraktad som duktig på det intresset som då alla delar. Att 

umgås med personer som har samma intresse som ens specialintresse gör att man som person 

med Aspergers syndrom inte blir sedd som en avvikare, någon som hela tiden vill prata om 

sitt specialintresse. Utan man bli istället sedd som en positiv avvikare som är duktig på det 

ämnet.  

Strategin undvikande som alla respondenter var delaktiga i som handlar om att alla valde i 

första hand att inte berätta om sin diagnos på grund av att de inte ville bli sedda som avvikare. 

Det är något som också kan kopplas till artiklarna
98

 om subkultur, att de inte vill ändra på sig 

utan vara som dem är. Precis som flera av mina respondenter sa, så ville de inte berätta om sin 

diagnos på grund av de förutfattade meningar och de stereotypa bilder som finns om personer 

med Aspergers syndrom. De vill på så sätt behålla sin egen subkultur, de vill inte bli sedda 

som avvikare, utan väljer att inte berätta om sin diagnos för att på så sätt inte riskera att 

behöva ändra på sig på grund av omgivningens reaktioner på deras diagnos. Då de inte vill 

ändra på sig, utan vara som de är så är det lättare att inte berätta om diagnosen alls. Men något 

som jag funderar på är ifall de inte berättar om sin diagnos och sedan gör något som 

omgivningen uppfattar som avvikande så kan de bli sedda som avvikare i vilket fall som helst. 

De hade kanske kunnat undvika att bli sedda som avvikare ifall de berättat om diagnosen då 

omgivningen kanske fått en större förståelse istället. De kanske är så rädda för att bli sedda 

som avvikare att de väljer första bästa alternativet, att inte berätta om diagnosen 

överhuvudtaget. Men vad de kanske inte tänker på då är att de kanske inte alls bevarar sin 

subkultur och får vara som de är på det sättet. Utan att det istället gör så att de blir sedda som 

avvikare i större utsträckning då omgivningen inte får en chans till att försöka förstå. Precis 

som Lotta säger, så har hon någon gång blivit avvisad när hon berättat om sin diagnos och det 

är klart att något sådant kan få en att bli avvaktande med att berätta. Men i de flesta fall så tror 
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jag att om de bara hade berättat om sin diagnos så kanske färre personer i deras omgivning 

hade sett dem som avvikare då de fått en annan slags förståelse om de gjort något avvikande.  

Artikeln
99

 som handlar om att främja kamratrelationer, att försöka få barn med Aspergers 

syndrom att gå bättre ihop med andra barn och bli en i gruppen, kan kopplas ihop med det 

som Sara säger om strategin imitation. När hon imiterade två barn som lekte för att på så sätt 

veta hur hon sedan skulle leka med dem. Det blev som om hon själv främjade 

kamratrelationen genom att först kolla hur de lekte för att sedan imitera det. Hon ville inte bli 

sedd som avvikare och valde därför att försöka bli en lekkamrat genom imitation.  

7:2 Teorier i relation till resultat 

Något som är centralt för mitt resultat är att avvikelse i första hand kommer ifrån 

omgivningen, inte från den avvikande i sig. Vilket är något som både Goffman och Becker 

också anser då de inom stämplingsteorin pratar om att personer blir stigmatiserade av 

omgivningen för att de till exempel har en mindre önskvärd egenskap
100

 och att det är genom 

omgivningen som avvikelse uppkommer ifall man inte kan försenas med olika förväntningar 

som finns i omgivningen.
101

  

I strategin trygghet och tid berättade Sara om hur det var på hennes arbetsplats, att hon kände 

sig accepterad och att det inte var någon som ansåg att hon var konstigt på något sätt bland 

arbetskollegorna. Det kan kopplas ihop med det som Goffman pratar om, att vissa 

stigmatiserade kan söka sig till andra ”normala” personer som har kunskap om ens stigma för 

att på så sätt få stöd därifrån.
102

 Hennes arbetskollegor har antagligen en sorts förståelse och 

kunskap kring hennes diagnos; hennes stigma, vilket då gör att de inte anser att hon är konstig 

och att hon då känner att han får ett stöd därigenom. Vilket i sin tur kan leda till att hon inte är 

rädd för att söka sig till andra arbetsplatser då hon blivit förstådd på sin nuvarande arbetsplats. 

Att hon känner en trygghet i att de hade kunskap om hennes diagnos och därigenom fått bättre 

självförtroende för att kunna söka sig vidare till andra arbetsplatser. 

I resultatdelen som handlar om skolsituationen framkom det att Sara direkt blev klassad som 

avvikare av sina klasskamrater då de tyckte hon var konstig och även det handlar om att 

avvikelse är något som kommer från omgivningen. Precis som Becker hävdar; ”Huruvida en 

handling är avvikande beror alltså på hur andra reagerar på den”
103

 Vilket här kan kopplas 

ihop med att hennes sätt att prata blev en handling som omgivningen reagerade på som något 

avvikande.  

Att använda strategin undvikande är något som kan kopplas ihop med det som Goffman 

menar, att man kan bli sitt stigma. Att omgivningen kan stigmatisera en person med 

Aspergers syndrom just på grund av diagnosen och att det då blir det enda omgivningen 
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ser.
104

 Det är precis det som hände Lotta när någon tog avstånd från henne på grund av 

diagnosen, då såg den personen endast diagnosen och gav henne det stigmat.   

Giddens
105

 talar om att vi människor har en tendens att bli irriterade om samtalsnormer inte 

riktigt följs. Om vi till exempel inte svarar hur det står till när någon frågar, utan istället börjar 

ifrågasätta vad personer menar med ”står till”.
106

 I strategin trygghet och tid som handlar om 

arbetssituationen för Sara så kan man använda Giddens teori. Då Sara genom att känna sig 

trygg och genom att ha varit på stället där hon arbetar flera gånger tidigare fått en bra 

arbetssituation där inga tycker att hon är konstig, kan hon gå emot dessa samtalsnormer som 

Giddens talar om. De på hennes arbete blev inte irriterade för att hon inte förstod ironin i att 

man inte använder upp 1500 kaffefilter på en vecka även fast man dricker mycket kaffe. Så 

man kan alltså genom strategier, i detta fall trygghet och tid, motverka att personer blir 

irriterade för att man går emot samtalsnormer.  

I strategin undvikande fanns alla respondenter respresenterade, då alla på ett eller annat sätt 

berättade att de ibland undviker att berätta om sitt stigma; sin diagnos. Det kan kopplas ihop 

med det som Goffman hävdar om att passera som stigmatiserad.
107

 De väljer helt enkelt att 

inte passera som stigmatiserade på grund av att de är rädda för att andra människor ska se på 

dem på ett speciellt sätt. De väljer helt enkelt att försöka vara så ”normala” som möjligt, att 

andra människor inte ska märka att de har en diagnos, och på så sätt blir de inte dragna över 

en kam eller blir offer för en felaktig fördom. Så deras strategi undvikande handlar om det 

Goffman kallar för att passera eller inte passera som stigmatiserad, att de i vissa sammanhang 

väljer att inte passera som stigmatiserade, utan istället avstår och försöker passera som 

”normala”.  

Respondenten Emma säger inom strategin skolanpassning och avsaknaden av den, att det var 

svårt att passa in i skolan för att hon inte riktigt visste vilken grupp hon var accepterad i, vilka 

hon fick gå fram och prata med eller vilka som ville att hon pratade med dem eller inte. Det 

kan kopplas ihop med det Goffman pratar om, att de som blivit stigmatiserade kan ha svårt i 

sociala sammanhang då dem oftast inte vet hur andra ska se på honom/henne, eller hur andra 

ska tänka om honom/henne. Det gör att den stigmatiserade måste tänka extra mycket i sociala 

sammanhang, tänka på ett sätt som ”normala” inte behöver göra.
108

 De utan diagnosen 

Aspergers syndrom tänker oftast inte på samma sätt som Emma i detta fall beskriver, deras 

tankegångar tar inte upp lika mycket tid. De funderar oftast inte på samma sätt vilka de kan gå 

fram till och inte eller var dem är accepterade eller inte, det går oftast på automatik. För 

personer med Aspergers syndrom så går inte sådana saker på automatik utan det kan, precis 

som Goffman hävdar leda till svårigheter i sociala sammanhang för att de måste fundera mer 

på sådana saker.  

                                                           
104

 Goffman, 1963, sida 64 
105

 2003 
106

 Giddens, 2003, sida 94 
107

 Goffman, 1963, sida 80-82 
108

 Goffman, 1963, sida 18 & 19 



34 
 

7:3 Allmän diskussion om studien och dess syfte 

I inledningen poängterades det att alla artiklar i kapitlet om tidigare forskning är utländska. 

Genom alla dessa kopplingar mellan resultat och tidigare forskning kan man se att min 

undersökning som är gjord här i Sverige kan tillämpas på de studier som gjorts i andra länder. 

Personer med Aspergers syndrom verkar vara relativt lika varandra på en del punkter runt om 

i världen då flera saker gick att koppla ihop med varandra.  Något annat som också kan ses är 

att jag fått svar på min frågeställning och mitt syfte då jag fått fram flera strategier som 

personer med Aspergers syndrom använder för att motverka att bli sedda som avvikare, vilket 

var mitt syfte. Dessutom har jag fått fram hur de ser på teman familjeliv, skolsituation, 

arbetssituation, fritisliv och främmande situationer ur ett avvikarperspektiv som var min 

frågeställning.      

I resultatdelen som handlar om skolanpassning tog jag upp att det endast var Johan som hade 

en strategi för att hantera skolsituationen. Johan får sitta i vad de kallar för studion och får där 

extra hjälp medan andra respondenter berättade att de inte passade in i skolsituationen, men de 

sa inget om någon strategi från skolan sida för att motverka det. Det är något som jag vill ta 

fasta på och något som jag vill diskutera. För att motverka att personer med Aspergers 

syndrom känner sig utanför och känner att de inte passar in i skolan, måste det finnas 

strategier för det. Det är något som jag anser att personal på skolor måste ta fasta på. Att 

elever med Aspergers syndrom ofta känner att de inte passar in, både i kamratrelationer och 

att de inte ligger på samma nivå kunskapsmässigt. Därför borde det finnas strategier på fler 

skolor, gärna alla, för att motverka detta. Det borde finnas en så kallad studio på alla skolor så 

att fler personer med Aspergers syndrom får känna att de passar in i skolsituationen och får 

den hjälp de behöver.  

I teorikapitlet beskrivs avvikelse utifrån stämplingsteorier ifrån Becker och Goffman. Varför 

jag valde just de två teoretikerna var för att jag först och främst ville teoretisera begreppet 

avvikelse och visa hur avvikelse är något som sker utifrån, vilket båda menar. Sen ansåg jag 

att Becker och Goffman kompletterar varandra när de på olika sätt kommer fram till ungefär 

samma sak; att det är omgivningen som klassar beteenden som avvikande, det är inte 

beteendet i sig som är avvikande. Det finns också en skillnad mellan dem som jag också 

tycker är viktig att ta upp. Det är att Goffman diskuterar olika sätt en avvikare kan hantera/bli 

kvitt det som gör honom/henne till en avvikare i större utsträckning än vad Becker gör. Då jag 

studerat olika strategier personer med Aspergers syndrom använder för att inte bli sedda som 

avvikare, så är Goffmans teorier om hur man handskas med/blir kvitt det avvikande centralt. 

De två teoretikerna tillför saker sinsemellan då de beskriver avvikelse med olika ord, men 

ändå kommer fram till liknande teorier. Därför anser jag att både Goffmans och Beckers 

teorier behövs för att få en bra förståelse av avvikelse begreppets innebörd.  

Då jag har använt influenser från grundad teori i min studie vill jag även diskutera det 

konstanta jämförandet. Jag har under arbetets gång funderat kring ifall det finns några 

skillnader när det gäller respondenternas kön eller när det gäller om de bor i en storstad eller 

småstad. Jag har inte uppfattat några skillnader utifrån kön i mitt resultat, men det är inget 

som jag har lagt så stor vikt vid då jag inte ansåg att det var något som skulle tillföra något 

extra i resultatet. Dock så har jag under studiens gång kunnat se att när det gäller 
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umgängeskretsar så verkar de som bor i storstaden har fler vänner och större kompisgäng än 

dem som bor i småstäder. De som bor i småstäder sa oftare att de var ganska ensamma och 

endast hade några få vänner, medan det verkade som om de som bodde i storstäder hade 

mindre ensamhet och större umgängeskretsar. Detta är något som kanske kan tas till vidare 

forskning. Att undersöka ifall det endast var en slump i min studie att de med Aspergers 

syndrom i storstäderna hade större umgängeskretsar än de med diagnosen i småstäder, eller 

om det faktiskt är något som stämmer i större utsträckning.   

Något som kan sammanfatta min studie är att strategier som personer med Aspergers syndrom 

använder för att inte bli sedda som avvikare tar energi och kraft. Det medför att de blir trötta 

efter en hel dag i sociala sammanhang vilket då leder till att de gärna vill vara för sig själva 

och slippa använda en massa strategier. Det kan vara en förklaring till varför personer med 

Aspergers syndrom ofta är ensamma och har intressen som kan utföras ensam.  

Jag vill avsluta med ett citat från Sara för att knyta ihop denna studie: ”Jag är en människa 

precis som alla andra, jag har bara en annorlunda fungerande hjärna”  
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Bilaga – intervjuguide 

 

Allmänna frågor  

 Hur gammal är du? 

 När fick du din diagnos? 

 Har du familj, är du gift, lever du ensam?  

 Går du i skolan, arbetar du?  

 

Skola/arbete 

 Hur tycker du att det fungerar i skolan/på jobbet i samspel med andra människor? 

 Hur tycker du det är att kommunicera med andra människor i skolan/på jobbet? 

 Finns det något du tycker är speciellt svårt i skolan/på jobbet när det handlar om att 

umgås med andra människor? 

 

Hemmet 

 Hur ser kommunikationen och det sociala samspelet ut i hemmet? 

 Finns det några svårigheter med det sociala i hemmet? 

 

Fritid 

 Vad gör du på din fritid? 

 Hur anser du att det sociala fungerar på din fritid? 

 

Främmande  

 Hur känner du inför att träffa nya människor?  

 Hur känner du inför att vara i nya situationer?  

 

Övrigt 

 Upplever du att det finns skillnader i andra människors bemötande innan och efter du 

fått din diagnos? 

 


