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Sammanfattning 

Autism som diagnos och mediaskildringar av autism ökar enligt nationella och 

internationella studier. Samtidigt beskrivs överdiagnostik och medikalisering som ett 

dilemma i samhället. Diskurser inom likväl media som inom medicinska världen 

influerar både individer som identifierar sig som autistiska och hur de bemöts av andra 

personer. Syftet med studien var att undersöka hur autism och autistiska identiteter 

framställdes i interaktioner på svenska forumtrådar mellan personer som mer eller 

mindre identifierar sig som autistiska. Detta genom att urskilja de historiskt och 

kulturellt specifika språkverktyg de använde för att konstruera sig själva och autism.  

För att göra det analyserades forumtrådsinteraktionerna genom diskurspsykologisk teori 

och metod. Resultat och analys visade på ett språkligt mönster vari autism 

konstruerades som positiva karaktärsdrag, som medicinsk sjukdom, som normavvikande 

samt som individualistisk. Autistiska identiteter som konstruerades var offret, den sjuke, 

den erfarne, den intelligente samt motståndaren. Studiens slutsats var därmed att 

aktörshandlingar i forumtrådar i nuläget genomsyras av varierande språkliga 

konstruktioner av autism och autistiska identiteter. Det kan ge fingervisning på dess 

potentiella påföljder för samhället och individerna som identifieras som autistiska.  
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1. Inledning  
På senare år har autismdiagnos i samhället beskrivits öka parallellt med att autism som 

fenomen uppmärksammas alltmer i samhället och media (Flygt, 2017; Huws & Jones, 2011; 

Idring m.fl., 2015; Karlsson, 2014). Personer med autistiska karaktärsdrag har skildrats bland 

huvudrollsinnehavare i olika tv-serier och filmer såsom polisen Saga i SVT-serien Bron och 

Sheldon i den amerikanska tv-serien Big Bang Theory (Göthlin, 2017). I en artikel i 

Expressen den 9 januari 2016 är rubriken ”Saga Norén: en förbild eller nidbild?”. Exempelvis 

poängterar Jansson (2009, s. 34), professor i medie- och kommunikationsvetenskap, att media 

tillför konstruktioner och omkonstruktioner av samhällets gemensamma erfarenheter och 

kunskaper. Därtill kan media påverka förhållningssätt till autism, autistiska identiteter och 

människors positioner på en storskalig nivå. 

 

Hammarén, forskare i socialt arbete och Johansson, professor i socialpsykologi instämmer 

med Jansson om att media påverkar, men argumenterar för att samhället numera 

individualiserats som innebär att människor har uppfattningen om att kunna positionera sig i 

alternativa identiteter (2009, s. 61, 63). Subjektiva identiteter ingår alltid i kollektiva 

identiteter, men är mer acceptabelt mångfasetterat än förr eftersom det skapas nya 

förhållningssätt, positioner och potentiella identiteter (Hammarén & Johansson, 2009, s. 63).  

Bland annat framförs det i en forumtrådstudie av Parsloe (2015) att personer som identifierar 

sig som autistiska försöker återta definitioner av autism som annars domineras av 

biomedicinska- och mediadefinitioner av autism som bland annat passiviserar personer med 

autismdiagnos. Vissa personer försöker till och med konstruera autism som norm. Samtidigt 

är frågan hur samhällets perspektiv på autism och autistiska identiteter påverkar personer som 

mer eller mindre identifierar sig som autistiska, och hur dessa personer påverkar samhällets 

perspektiv på autism och autistiska identiteter. Denna diskurspsykologiska studie är därför 

ämnad att undersöka autistiska personers egna språkliga konstruktioner av autism och 

autistiska identiteter samt hur de i interaktion förhåller sig till allmänna diskurser som inramar 

autism. 

 

Även i den vetenskapliga världen har autismskildringar i media uppmärksammats. Nordahl-

Hansen m.fl. (2018) anser att antalet personer med autism inom film och TV-serier ökar vilket 

innebär både positiva och negativa konsekvenser. Om karaktären porträtteras felaktigt så ger 

det en skev bild av vad autism är. Autism kan till exempel ses som synonymt med att 
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personen är överintelligent, trots att bara en av tio till en av tre personer med autism har den 

egenskapen (Nordahl-Hansen m.fl., 2018). Belcher och Maich (2014) har gjort en studie som 

visar att tv-karaktärer med autismspektrumtillstånd porträtteras som intelligenta genier och i 

filmer som hjältar som övervinner omöjliga odds medan bildböcker å andra sidan framför en 

mer klinisk bild av autismspektrumtillstånd.  Även, Lena Nylander, specialist i allmän 

psykiatri och Gunilla Thernlund (2014), specialist i barn- och ungdomspsykiatri, skriver i 

Läkartidningen att det finns risk för att autismspektrumstörning överdiagnostiserats delvis för 

att skönlitteratur och film ger sken av positiva skildringar av autistiska drag – att det är en 

bidragande faktor till den ökande antalet fastställda autismdiagnoser. Nylander och Thernlund 

(2014) skriver att ”normalbegåvade” diagnostiseras som autistiska, men att autism egentligen 

är ett svårt handikapp. Författarna beskriver även att olika diagnoser kopplas samman med 

autism och att det är svårt att skilja dessa åt.  

  

Detta härleds inte minst till att Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-

5] utgivet av American Psychiatric Association (som även tillämpas i Sverige) förändrat 

kategoriserandet av autism. Autism hade tidigare flera underkategorier såsom autistiskt 

syndrom, Aspergers syndrom, Retts syndrom, desintegrativ störning och atypisk autism 

(Autism- och Aspergerförbundet -Autism i DSM-5, 2015). De nyutkomna kriterierna i DSM-

5 innebär att autism klassas som en enda gemensam autismdiagnos eftersom det antas finnas 

forskning som stödjer att autism är ett spektrum och inte är olika tillstånd – det vill säga att 

det finns grundläggande gemensamma nämnare såsom sämre genomsnittlig utveckling (i 

förhållande till normen) (Autism- och Aspergerförbundet - Autism i DSM-5, 2015). I den 

internationella diagnosmanualen DSM-5, beskrivs personer med autism och autismliknande 

tillstånd övergripligt ha begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, samt 

begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter, men har ofta vidare varierad och 

excentrisk problematikbild (Autism- och Aspergerförbundet - Autism i DSM-5, 2015). Hur 

denna förändring kommer påverka är oklart i dagsläget. I denna studie innefattar därför 

begreppet autism diagnoser av autism - det vill säga autism, atypisk autism, Aspergers 

syndrom, autismspektrumtillstånd och autismspektrumstörning.  

  

Ytterligare perspektiv på DSM:s diagnosförändringar och överdiagnostik gällande mentala 

sjukdomar beskrivs i boken ”Mad Science” av Kirk m.fl. (2015). Orsaken till överdiagnostik 

anses bland annat bero på vinstgivande intressen och att för många människor med allt ifrån 
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milda till svåra symtom tillskrivs mental sjukdom i DSM - normen för vad som är icke- 

sjukligt har därför begränsats (Kirk m.fl., 2015, s. 171, 174, 196).  DSM ignorerar även 

sociala kontexter angående beteende och dess betydelse för den diagnosticerade personen 

själv och dess omgivningen som observerar personen enligt Kirk m.fl. (2015, s. 168). 

  

Antydningsvis kan bland annat media, individualism och medicinska 

autismdiagnosförändringar samverka att konstruera autism. Det kan möjligen bidra till 

överdiagnostik av autism. I denna studie ses (autistiska) identiteter nämligen delvis som 

konstruerade av diskurser som är socialt och kulturellt tillgängliga och används i interaktion, 

men (autistiska) identiteter ses även som resurser för att konstruera diskurser (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105–106). Giddens och Sutton (2014, s. 508) 

beskriver diskurser som inramningar som möjliggör eller hindrar vad som kan sägas, 

diskuteras och tänkas om ett ämne eller fenomen. Med andra ord menas termen diskurs 

allmänt de språkliga mönster som ständigt är i förändring som kan ses i en viss typ av diskurs 

exempelvis inom media- eller medicinska diskursinramningar. Inom diskurspsykologi är det 

emellertid rådande att diskurs ersätts med termen tolkningsrepertoarer som närmare beskriver 

hur människor med mångfacetterade, diskursivt språkliga resurser konstruerar sig själva och 

verkligheten i konkreta interaktionssammanhang på bestämda sätt (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 114). I studien ses människor därmed som aktiva aktörer som förmår att 

påverka omskapandet av diskurser genom att använda diskursiva resurser, mer än att diskurser 

påverkar omskapandet av passiva aktörer. En människas identitet uppnås exempelvis genom 

knappt märkbara integreringar av många olika sammanhang, såsom diskurser av ålder, kön, 

etnicitet och sexualitet och många fler vari identiteter ses som relationella, fragmentariska och 

ombytliga eftersom identiteter skapas av dessa olika varierande och föränderliga diskursiva 

resurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 106–107). Det ger per se påföljder eftersom en 

viss identitet begränsar och/eller möjliggör hur personer förmår att handla i praktiken. Detta 

flexibla identitetsskapande kallas inom diskurspsykologi för subjektspositionering vari 

människor har flera subjektspositioner beroende på interaktionssammanhang och människors 

användande av varierande diskursiva och språkliga resurser (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 106–107). Positionerna bestäms av både diskurser, av andra aktörer samt av aktören 

själv och kan stå i strid med varandra (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 106–107). 

Studien vill därför bland annat åskådliggöra vilka autistiska identiteter som utmärks i  
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interaktioner eftersom det kan vara samhällsrelevant att känna igen de diskurser och   

positioner som just nu formar människors subjektivitet kring autism och autistiska identiteter.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att i svenska forumtrådar undersöka vilka subjektspositioner och 

tolkningsrepertoarer som skapas kring autism och autistiska identiteter, samt undersöka 

hur representationen av autism i allmänna diskurser ges mening hos personer som mer eller 

mindre identifierar sig som autistiska. Forumtrådar utgör studiens material och studien 

genomförs med diskurspsykologi som teoretisk och metodologisk grund. Studiens 

huvudsakliga frågeställningar är därmed:   
 

• Hur konstrueras autism och autistisk identitet genom aktörer?  

• Vilka allmänna diskurser engagerar aktörerna sig i? 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 framförs en beskrivning av tidigare forskning kring fyra teman gällande fenomenet 

autism och autistiska identiteter och en sammanfattning av tidigare forskning och hur de 

bidrar till denna studie. Därefter följer presentation av studiens teori i kapitel 3 i form av 

förklaring av socialkonstruktion, diskursanalys och diskurspsykologi som teori. Vidare i 

kapitel 4 redogörs för studiens metod, med diskurspsykologi som analysmetod följt av 

diskurspsykologiska analysbegrepp.  I kapitlet kommer även materialet och dess urval, och 

genomförande och kodning presenteras samt motivering kring dessa metodval, studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet och slutligen forskningsetiska överväganden. I kapitel 5 

redovisas studiens resultat i relation till studiens frågeställningar med tillbakablick på vad 

tidigare forskning belyste. Detta leder till kapitel 6 som börjar med en sammanfattning av 

studiens resultat följt av diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning, samt teori 

och metod. Slutligen förs en diskussion kring studien, självkritisk reflektion och 

avslutningsvis studiens samhällsrelevans samt förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och en bok som 

berör uppsatsens ämne autism utifrån de svar som söks kring fenomenet autism, diskurser 

som inramar autism och autistiska identiteter. Vetenskapliga artiklar har hittats genom att i 

första steget söka i Uppsala universitets samhällsvetenskapliga biblioteksdatabaser, såsom i 

Social Science Citation Index och Sociological Abstracts. Sökning har även gjorts i 

bibliotekets allmänna sökmotor för att genom en bredare sökning inte förbise relevanta 

artiklar. När en kvalificerad artikel påträffats har även artikelns referenslista sökts igenom för 

att lokalisera flera ämnesrelevanta artiklar. Sökorden har varit autism, identity, diagnosis, dsm 

och media. Avgränsning har gjort till endast de artiklar som är peer-reviewed, finns i fulltext, 

och som är påtagligt citerade för att omfatta de mest relevanta studierna. Vid genomgång av 

forskningen har det endast uppkommit delvis en vetenskaplig artikel som har, likt denna 

uppsatsstudie, ett diskursivt angreppsätt. Kapitlet kommer därför presentera forskning som 

berör autism som fenomen, och där forskningen anses skapa en grundförståelse kring ämnet 

och därmed även denna studie. Vid genomgång och analys av tidigare forskning urskiljs fyra 

teman som kommer att presenteras nedan; autism som personliga upplevelser, autism som 

identitet, autism som mediaskildring samt autism som medicinsk diagnos. Utgångspunkt för 

temavalen är att presentera autism som fenomen från mikroperspektiv till makroperspektiv, 

med interaktionsperspektiv däremellan.  

2.1 Autism som personliga upplevelser 

Jones m.fl. (2013) har genomfört en kvalitativ tolkande fenomenologisk studie (IPA) med nio 

autistiska elever mellan 16–21 år som urval. Syftet var att undersöka vad autistiska personer 

anser att autism är, vad autism betyder för dem, samt hur de ser på samhällets reaktion på 

autistiska personer. Intervjuresultatet visar på att en autistisk persons beskrivning av autism 

bara talar för dennes individuella autism, därmed ger en beskrivning inte någon generell 

inblick av allas autismdiagnos eftersom autismens innebörd är unik för varje autistisk person 

(Jones m.fl., 2013, s. 138). Innebörden av autism ses vara en integrerad del av självet och på 

grund av att personer som inte har autism saknar detta inifrånperspektiv skapar det en felaktig 

föreställning om autism (Jones m.fl., 2013, s. 141). Å ena sidan skapar det en överdriven och 

stereotypisk bild av autism som är kopplat till högbegåvning, vilket har uppkomst i 

mediaskildringar såsom från filmer som porträtterar autistiska som smarta (Jones m.fl., 2013,  
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s. 139). Å andra sidan ses autistiska av samhället som i hög grad funktionshindrade (Jones  

m.fl., 2013, s. 139, 141). I studien beskriver informanterna sig ha varit utsatta för mobbing 

och som att ha blivit sedda som annorlunda och marginaliserade av personer som inte har 

autism (Jones m.fl., 2013, s. 139).  

 

En annan studie av Treweek m.fl. (2018) bekräftar ovannämnda. I denna studie anser de 

intervjuade personerna att människor associerar autistiska personer med att vara konstig, 

relaterat till att deras beteende ses som konstigt och atypiskt i relation till beteende hos 

normala personer (Treweek m.fl., 2018). Det betyder i sin tur att negativa stereotyper kan 

göra att neurotypiska personer mobbar och fryser ut autistiska personer, eftersom stereotyper 

ger makt till beteendet (Treweek m.fl., 2018). 

 

Liksom Jones m.fl. (2013) har Treweek m.fl. (2018) genomfört en IPA-studie, med tolv 

vuxna personer under utredning för eller med autismdiagnos. Syftet var att undersöka hur 

autistiska personer tror att andra människor uppfattar dem och vilka stereotyper om autism 

som de anser existera. Resultatet visar på tre olika teman vari de ansåg att negativa 

föreställningar dominerar som kan ge negativa konsekvenser för autistiska personer. 

Autistiska personer ses enligt dom själva av andra som avvikande och att de som nämnt är 

konstiga (Treweek m.fl., 2018). Stereotyper ses som negativa eftersom det begränsar och 

avgränsar från det beteende som autistiska får röra sig inom (Treweek m.fl., 2018). Därmed 

ger det en bild, en stereotyp, av autistiska personer som inte är sann eftersom de är olika 

individer. Autistiska personer som inte kan placeras inom den autistiska stereotypen kan 

därtill skada identiteten och får dem att ses som icke-funktionshindrade (Treweek m.fl., 2018, 

s. 15). Dessutom finns det ett brett autismspektrum, från mild till svår autism, vari 

studieresultatet visade att ju svårare autism desto mer negativa stereotyper (Treweek m.fl., 

2018, s. 15). Följaktligen kan autistiska stereotyper vara associerat till svår autism eftersom 

det beteendet är mer påtagligt och normavvikande (Treweek m.fl., 2018). Treweek m.fl. 

(2018) och även resultatet av en studie av Mogensen och Mason (2015) visar på att samhället 

lägger för stort fokus på negativa associativa betydelser med diagnosen i form av svårigheter, 

brister och stereotyper.   

 

I en kvalitativ undersökningsstudie av tre vuxna personer med autism visar resultatet att de  

inte vill vara neurotypiska och att de är stolta över att ha autism (Hurlbutt & Chalmers, 2002,  
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s. 103). Autistiska personer med högfungerade autism ser även sig själva som experter på 

autism och att de vill bli rådfrågade om autism (Hurlbutt & Chalmers, 2002, s. 109). Detta i 

likhet med Gillespie-Lynch m.fl. (2017, s. 11) studieresultat som visar på att de med hög 

kunskapsnivå borde ses som experter på autism och lära andra. Med anledning av att 

autistiska personer inte vill normalisera autistiska människor och då de, genom att inte leta 

efter att bota, har mindre stigma gentemot autism (Gillespie-Lynch, 2017, s. 10). Gillespie-

Lynch m.fl. (2017) genomförde en surveyundersökning med 636 personer med autism eller 

personer med kunskap om autism exempelvis genom familjerelationer. Syftet var att 

undersöka deras kunskap om autism och stigma. Personer med autism har mer vetenskaplig 

kunskap om autism och beskriver vanligare autism som neutral eller positiv, samt är i högre 

grad emot den medicinska modellen av autism som medföra att försöka normalisera och bota 

(Gillespie-Lynch m.fl., 2017, s. 10).  

2.2 Autism som identitet  

I en fenomenologisk och etnografisk studie av Mogensen och Mason (2015), och i en 

fenomenologisk studie av Jones m.fl. (2015) lyfter de fram hur komplex och olika betydelsen 

autismdiagnos har för tonåringars identitet. Forskaren Bagatell (2007, s. 414) menar också på 

att denna process involverar ett komplext förhandlande. Enligt Mogensens och Masons (2015) 

studie ses diagnosen som en fördel om det skapar en känsla av kontroll, och som en nackdel 

om det ger känsla av brist på kontroll över sig själv och sin egen identitet. Parsloe (2015, s. 

349) anser också att nedsättande stämpling av autism reflekterar medikalisering av Aspergers 

syndrom som skapar passiva aktörer för att det kommer ”ovanifrån”. Mogensen och Masons 

(2015) och Jones m.fl. (2015) studier visar på att diagnosen kan upplevas som förtryckande 

eftersom den exempelvis förebådar svårigheter och att diagnosen skapar insiktsföreställningar 

hos tonåringen om att vara socialt stigmatiserade och normavvikande. Enligt Mogensen och 

Mason (2015, s. 258) har hälso- och sjukvården enligt flera tonåringar ett upplevt mål att 

förändra och inrama identiteten, och deras bemötande skapar därmed känsla av brist på 

kontroll. Andra tonåringar ser diagnosen som behjälplig eftersom den möjliggör 

problemomformning vari diagnosen gör personers olikheter legitima (Mogensen & Mason, 

2015, s. 265).  

 

Diagnosen kan även skapa en känsla av gemenskap och samhörighet - en 

gemensamhetsidentitet (Mogensen & Mason, 2015, s. 265; Jones m.fl., 2015, s. 1498). Enligt 
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en studie av Parsloe (2015) har möjligheten att diskutera med varandra på nätet och den 

sociala rörelsen neurologisk mångfald därför även påverkat autistiskas identiteter att ses som 

normaliserat. En kvantitativ studie av Kapp m.fl. (2013) indikerar att personer som 

identifierar sig som autistiska och har kännedom om neurologisk mångfald associerar autism 

med en positiv identitet, med saknat intresse för att bota. Forskarna finner även att autism ses 

som en del av identiteten hos dessa eftersom de ser att det inte finns ett botemedel för autism 

(Kapp m.fl., 2013, s. 67). Även Parsloe (2015) påvisar exempelvis att autistiska karaktärsdrag 

ska ses som hälsosamma – att det ska ses som en naturlig variation i förmågor som bör ges 

likvärdig respekt. Denna stämpel möjliggör att autistiska personer (speciellt de som 

identifierar sig med Aspergers syndrom) kan av andra och sig själva ses mer positivt (Parsloe, 

2015). Den positiva stämplingen kan dock vara på bekostnad av de som verkligen upplever 

sitt autistiska tillstånd som hinder menar Parsloe (2015). 

 

Jones m.fl. (2015) visar också på ett tema om hur tonåringar förhåller sig och skapar mening 

till autism som identitet görs genom social konstruktion av identiteten autism. Erkännande av 

autism ger unika karaktärsdrag där varje tonårings egen självmedvetenhet och jämförelse med 

andra med och utan autism är det som ger autism sin mening. Det finns självmedvetenhet om 

diagnosens kriterium och karaktärsdrag, och tonåringar identifierar sig med autism och 

presenterar sig som autistiska. Men samtidigt är de både stolta över unika och positiva 

egenskaper och avvisar autismkaraktärsdrag som ses som oacceptabla i det sociala samhället.  

 

Parsloes (2015) etnografiska studie framför också att funktionshinder associeras till 

exempelvis svåra kognitiva, kommunikativa eller fysiska svårigheter. Ett antagande att 

personer med autism har brister i kommunikationsförmågan, upplever också tonåringar i 

Mogensen och Masons (2015) studie från hälso- och sjukvårdens sida. Likt Jones m.fl. (2015) 

och Mogensen och Mason (2015), anser Parsloe (2015) att det finns icke-gynnande perspektiv 

på autism, men att det beror på den medicinska autismdiagnosen och media. Medan Jones 

m.fl. (2015) och Mogensen och Mason (2015) menar att det beror på komplexiteten och hur 

perspektivet är på diagnosen. Parsloe (2015) har studerat internetbaserade plattformar för 

autistiska personer. Forskaren menar att det råder diskurser kring funktionsnedsättningar som 

bland annat driver fram att autistiska personer inramas som offer för samhället, på grund av 

biomedicinska definitioner av autism (Parsloe, 2015). Parsloe (2015) lyfter bland annat att 

DSM antagits avlägsna Aspergers syndrom, och införde istället ett autismspektrum vari 
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kännetecken för Aspergers syndrom ingår, som ett resultat av att biomedicinska stämplingar 

av autism mötts av autism som kultur och att de ännu är i konflikt. Detta eftersom forskaren 

bland annat antyder att autistiska personer upprätthåller en hybrid identitet på så sätt att de 

varken positionerar sig helt som självständiga eller som helt osjälvständiga i mötet med ”de 

andra”, på grund av dialogerna på community som bidragit till högre agentskap (Parsloe, 

2015, s. 351). Men såsom Jones m.fl. (2015) lyfter så antyder Parsloe att det fortfarande 

finnas autistiska personer som anser att biomedicinsk inramning underlättar vardagen. Det 

finns därför både förtryckande och egeninflytande diskurser som ramar in autistiska 

identiteter (Parsloe, 2015). Kapp m.fl. (2013) visar också på skillnaden i jämförelse med den 

medicinska modellen vari autism kopplas till en neurologisk nedsättning med strävan att 

minska karaktärsdragen och normalisera. Den medicinska modellen inramar därmed personer 

med autism som sjuka eller med nedsatt kapacitet enligt flera forskningar. 

 

Likt Parsloe (2015) framhäver Bagatell (2007) betydelsefullheten att få vara socialt aktiv som 

autistisk. I en etnografisk studie undersöks den process en ung man med högfungerade autism 

genomgår vid konstruktionen av identitet (Bagatell, 2007). Traditionellt ligger fokus på de 

brister som autism medför. Följaktligen bör frågan om identitetskonstruktion ha liten 

betydelse men Bagatell (2007) har i studien funnit att den pågående processen med 

identitetsskapande är lika viktigt hos en person med autism som hos gemene person. Genom 

att influeras av Aspergervärldens diskurs, och därmed motsätta sig den dominanta 

(medicinska) diskursen, börjar den unge mannen konstruera en positiv autismidentitet, när han 

inte längre fokuserar på att passa in och att bota autism (Bagatell, 2007). En individs identitet 

omvärderas beroende på vilket stadie i livet personen befinner sig i och en människas 

livserfarenheter är därför viktiga i processen med att konstruera sin föränderliga identitet 

menar forskaren. Som nämnt bidrar autism i sig till svårigheter, och det gör det viktigt att 

flytta fokus från brister till fokus på att personer med autism skapar erfarenheter genom att 

delta i den sociala världen menar Bagatell (2007) såsom även Parsloe (2015) lyfter i sin 

studie. Därmed frambringar det bättre förutsättningar för personer med autism att engagera sig 

i processen kring identitetskonstruktion (Bagatell, 2007, s. 425).   
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2.3 Autism som mediaskildring 

Huws och Jones (2011) har i en studie undersökt hur autism porträtterades i 225 artiklar i  

nyhetstidningar i Storbritannien mellan åren 1999–2008. Studiens metodologiska angreppssätt  

var kvalitativ innehållsanalys och diskursanalys. Forskarna fann att nyhetsartiklarna belyser 

perspektivet om autism i tredje person, och att individen med autism saknar en röst. Istället är 

det journalisters, föräldrars och vårdpersonalens konstruktioner av autism som framhävs. 

Gällande diskurser om autism visar det på att autism kopplas till lidande, en börda och att vara 

offer för tillståndet, menar Huws och Jones (2011). Studien pekar även på att det finns en risk 

att diskurserna avhumaniserar och marginaliserar personerna med autism, eftersom autism är 

det som förklarar att de kan utnyttjas av andra. Att personer med autism är olika individer och 

därmed har olika karaktärsdrag beskrivs inte i artiklarna. Autism används också på ett 

felaktigt och missvisande sätt, för att förklara normavvikande beteende. Exempelvis genom 

att speciella karaktärsdrag tillskrivs till att personerna hade autism även om det inte var 

klarlagt (Huws & Jones, 2011).  

 

Belcher och Maich (2014) har genom en innehållsanalys undersökt 20 barnbildböcker, 

romaner, tv-program och filmer från mellan åren 2006–2012. Gemensamt för alla typer av 

dessa medier är att de porträtteras vetenskapligt/kliniskt och/eller med överintelligenta 

karaktärsdrag som glamoriserar utmaningarna som kommer med att ha autism. Tv-serier och 

filmer framför autistiska personer som hjältar som överkommer omöjliga odds, eller som 

överintelligenta personer.  Detta finner också en empirisk kvantitativ studie av Nordahl-

Hansen m.fl. (2018) vari nästan hälften av de 26 filmerna och TV-serierna porträtteras 

karaktärerna som överintelligenta, vilket i verkligheten enligt tidigare forskning bara finns hos 

mellan 10–30 procent av de med autism. Även om de i en jämförelse med diagnosmanualen 

DSM-5 finner att karaktärerna generellt överensstämmer med de diagnostiska karaktärsdrag 

som finns i DSM-5 (Nordahl-Hansen m.fl., 2018). Detta påverkar tittarna och skapar både en 

fiktiv och faktabaserad syn på autism, med risk att mediaskildringen från TV och filmer blir 

till sanningen (Belcher & Maich, 2014; Nordahl-Hansen m.fl., 2018).  Vidare menar forskarna 

att förekomsten och matchningen av många diagnostiska karaktärsdrag snarare betyder att de 

är arketypiska än riktiga (Nordahl-Hansen m.fl., 2018).  

 

I studien News Framing of Autism: Understanding Media Advocacy and the Combating 

Autism Act har McKeever (2012) gjort en kvantitativ innehållsanalys för att besvara frågor 
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kring hur autism inramats i media, vilka källor dessa har använt och hur nyhetstidningar har 

presenterat orsaker och lösningar kring autism. McKeever (2012) studerade tidningsartiklar 

och fokuserade främst på inramningar inom det vetenskapliga (biologiska, genetiska eller 

miljöorsakade faktorer på autism), mänskliga (personliga eller familjära erfarenheter, 

perspektiv och/eller konsekvenser av autism), och policy (politiska, rättsliga eller finansierade 

problem relaterat till autism) eftersom de inramningarna främst syntes i nyhetsbevakningen. 

Forskaren kom fram till att vetenskapliga inramningar av autism i nyhetstidningar sjönk med 

åren, medan policyinramningar ökade. Ett annat resultat i studien var att tidningarnas 

framställning av autism de senare åren fokuserar mer på lösningar än grundorsaker kring 

autism, såsom utbildningsförändringar, gemenskapsbyggande lösningar såsom sociala 

fritidsaktiviteter och skapande av hemsidor och forum för personer med autism och dess 

anhöriga (McKeever, 2012).  

2.4 Autism som medicinsk diagnos 

Fokus i den medicinska modellen ligger inte på positiva karaktärsdrag och tar inte hänsyn till 

orsaken till beteende eller samhällets roll i att konstruera vad som är accepterat beteende 

(Kapp m.fl. 2013, s. 59). Kirk m.fl. (2015) studerar i boken Mad Science Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders [DSM] skapad av American Psychiatric Association. 

Författarna (Kirk m.fl., 2015, s. 171, 174) belyser problematiken kring överdiagnostik och 

symptombeskrivningar på mentala sjukdomar och argumenterar för att korsade kategorier av 

sjukdomar utvidgas med motiveringen att människor som diagnostiseras skiljer sig så pass 

mycket från varandra i “symtombeskrivningar”. Kirk m.fl. (2015, s. 196) förklarar att normen 

för vad som är icke-patologiskt kan ha blivit mer begränsat och bland annat kan insinuera på 

att psykiatrin pressar in mentalt friska problem såsom milda former av diskonformitet, ångest, 

nedstämdhet och “dåligt uppförande” in i symptombeskrivningar. Författarna anser att 

inramningen av mentala sjukdomar genom psykiatriska institutioner brister i trovärdighet 

eftersom de aldrig genom historien behövt ha någon vidare vetenskaplig infrastruktur och det 

i sig ignorerar sociala konstruktioner av diagnoser (Kirk m.fl., 2015, s. 133).  

 

Detta överensstämmer med vad Dijk m.fl. (2016) skriver i den vetenskapliga artikeln 

Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine. Nämligen att social  

https://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrV1Lj9QwDI5Wqz0gIcTyHJ6FC1yGaZumTdAKaYBdEGLgAhcuUZ4wu9CuptM7Px07yVRbJLQXjnXcqrVdx07sL4TQ8kU-_8snaGYsRLquMg1E5LmrK20tV1QYyF-cwebk1Te-_MQ_rPjxhZO_sEQsogVHOS7wjErKrGO-MJX2XiO-V-VckwuXU2uDM6b8Qm4VFluAi4VyxjIkX4KKBPPDiqZYrE9_nGNXelEj2MJ0hsJCTQPRX8L0Hz33QYtn_fT_CEyrNEGdXCfXUmSZLeMnHJI9194gV-OyXBa7jW6S30e_1ObsVdqeSaU8R4tAzOKYam32GQzcxiK8dZ-GX6ZxBPvOUrHn9M63neunlG2XrdLmfRq4Rb6eHH95836eDmGYQyIlyrmjlhnhTUFtzbSoGFyrgnNaaAXBUcm0rWvtGbfWw1xHqUe8HuUoa0rOHaO3yX7bte4uybwTulJAhuQX8kimG-MZ07lotGCOuxl5vhO8PI9YGxJzFNSRDDqSqCMJOgLWnWIuZ32NihvZEE87EMCsZDIreZlZzchjVLuMzamjV5DLqsFlOVbyGXkaOBBTo8Wine9q6HvJ332cMD1LTL7bbpRRqQcC5IMwXBPOOhrY-N6bIbw6biX1ayzAkINukdr-lIjJLwusYmIz8mRnkBI8BW7_qNZ1Qy_BeWN6Gx5-J1rq-PCygUiFsvre_xDWfXIFhR87Nh-Q_e1mcA_J3jA8Cn_lHycOPGo
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utveckling kan resultera i både medikalisering (definiera ett problem, exempelvis sjukdomar 

och åkommor, i medicinska termer som på ett eller annat sätt lindras eller botas med 

medicinska uppfinningar) och överdiagnostik (abnormiteter som inte stör eller som aldrig 

orsakar symptom eller död) (Dijk m.fl., 2016, s. 619). Det vill säga att det både finns intresse 

att ge invånare mer medicin, liksom avpolitisera sociala problem. Att avpolitisera sociala 

problem liknar McKeevers (2012) resonemang om medias inramning av autism - att media 

fokuserar mer på lösningar än grundorsaker till autism och att det blivit mer politiskt inramat 

än vetenskapligt inramat. Dijk m.fl. (2016) tar det ett steg vidare, att lösningsfokus finns för 

att överdiagnostik och medikalisering ska avpolitiseras. De argumenterar att det är för mycket 

inramning på att lösa sociala problem med mediciner och behandlingar istället för att titta på 

grundorsaken till sjukdomar och åkommor och som kan leda till överdiagnostisering (Dijk 

m.fl., 2016). Medikalisering är kontextberoende som involverar aktörer såsom media och 

konsumenter. Doktorer är inte nödvändigtvis en av aktörerna, utan har mer maktpositionen att 

sortera ut vilka personer som kvalar för att diagnosticeras och medicineras menar Dijk m.fl. 

(2016). Värderingar spelar en roll i perceptionen av sjukdomar, exempelvis kan statliga 

agenter pressa in deras värderingar i hälsosystemet (Dijk m.fl., 2016, s. 620). Medikalisering 

är delvis en följd av överdiagnostik på mikronivå, exempelvis i doktorns kontor, men ökandet 

av medikalisering på makronivå pådriver överdiagnostik på mikronivå skriver Dijk m.fl. 

(2016, s. 621).     

2.5 Sammanfattning tidigare forskning och bidrag till studien 

Utifrån studier med autistiska personers egna upplevelser visar forskning att autism är 

individuell och autentisk för varje individ med autism. Autism är en del av personerna. Bland 

annat upplever personer som identifierar sig som autistiska att samhället etiketterar dem med 

främst negativt föreställda stereotyper. Tidigare forskning visar att förekomsten av negativa 

stereotyper om autistiska personer beror på graden av autism, vari svårare grad av autism ger 

mer negativa stereotyper. Exempelvis autism som funktionshinder, något atypiskt och 

normavvikande. Detta icke-gynnande perspektiv kommer från media och den medicinska 

världen visar viss forskning. Personerna positioneras eller positionerar sig själva därmed med 

mindre handlingsutrymme (som passiva aktörer) i och med att positionerna ger mindre 

egenmakt över sin autistiska identitet. Det kan ha betydelse för denna studie att bland annat 

lokalisera om identiteter framställs som passiva, handikappade och/eller normavvikande.   
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Å andra sidan upplever studiepersonerna att det finns stereotypa bilder i samhället och i 

mediaskildringar om att personer med autism är högbegåvade. Det kan till denna 

uppsatsstudie bidra till att uppmärksamma om personer som mer eller mindre identifierar sig 

med autism positionerar sig som högbegåvade i de valda forumtrådsinteraktionerna. Och 

vidare visar en annan studie på att personer som identifierar sig med autism är stolta över den 

identiteten. Ytterligare tidigare forskning visar på att studiepersoner upplever sig själva vara 

experter på autism. Detta kan visa på att erfarenheter kring autism har betydelse och att 

personer med autism eventuellt kan positionera sig som erfarna i olika 

interaktionssammanhang, däribland i denna studie.   

Forskning visar också att social utveckling kan leda till medikalisering vari sociala problem 

exempelvis ska lösas med mediciner. Autismspektrumet har även diagnostiskt utvidgats vilket 

gör att friska problem numera passar in i symptombeskrivningar. Detta bidrar till att forska 

kring om personer positionerar sig som sjuka i medicinsk bemärkelse, liksom utgår från 

tolkningsrepertoarer som kan härledas till medicinska diskurser. En medicinsk diagnos kan 

enligt studier också skapa en känsla av kontroll, men även en känsla av brist på kontroll och 

ifrågasättande av den egna identiteten. Forskning visar även att social utveckling kan leda till 

medikalisering. Många personer med autism vill å andra sidan inte normalisera autism eller 

bota och är därmed emot den medicinska modellen. Det vill säga att fokus flyttats från att 

försöka passa in och bota till att dessa personer kopplar autism till positiv identitet, i och med 

att de ser den neurologiska mångfalden och autism som en naturlig variationsförmåga. Även 

detta tas hänsyn till vid studieanalysen. 

Sammanfattningsvis bidrar den valda tidigare forskningen till frågeställningar kring om 

autistiska personer i svenska forumtrådar exempelvis utrycker sina autistiska kännetecken i 

medicinska termer såsom diagnoskriterier, eller om de uttrycker ord såsom karaktärs- och 

personlighetsdrag. Även perspektiv på om de konstruerar sig vara aktiva eller passiva aktörer 

samt identifierar sig som offer eller positionerar sig med egenmakt över definitioner och 

beskrivningar av sina autistiska identiteter och autismkännetecken, samt hur det bemöts av 

andra i forumtrådar. Likaså se om det råder kollektiv identitetsbildning i positiv eller negativ 

bemärkelse som i sig kan svara på om autismidentiteter kollektivt accepteras att ramas in 

individualiserat och särpräglat eller om det görs motstånd mot oprövade beskrivningar.  
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Å andra sidan har inte de nämnda tidigare forskningarna nyttjat diskurspsykologiska 

angreppssätt som kan belysa produktion av autism och autistiska identiteter i vardagliga 

kontexter. De tidigare studierna har inte heller belyst hur autism- och autistiska 

identitetsframställningar ser ut i dagsläget. En del forskning lyfter personers egna upplevelser 

av att ha autism som inte behöver överensstämma med de språkliga framställningar dessa 

personer skapar, och inte heller hur personernas identitetsframställningar bemöts i interaktion. 

Det har betydelse för att det är då, ur vissa socialkonstruktionistiska perspektiv, som autism 

och autistiska identiteter får fäste. Vidare finns tidigare forskning som fångar abstrakta 

inramningar och uttalanden om autism, men som inte visar på hur dessa eventuellt yttras i 

vardaglig interaktion. I enlighet med denna studie är det i de vardagliga interaktionerna som 

diskurser skapas, reproduceras och omkonstrueras. Vidare kan det visa på vart de föränderliga 

diskurserna som omringar autism och autistisk identitet är på väg, vilka som dominerar och 

vilka som kan tänkas ha tappat fäste sedan de tidigare forskningarna gjorts. För vidare 

förståelse av social konstruktion, diskursanalys och studiets val av inriktning 

diskurspsykologi presenteras dessa teorier härnäst.  

 

3. Teori 
För att kunna svara på syftet och frågeställningarna grundar sig valet av teoretiskt perspektiv 

på socialkonstruktionistiskt synsätt, närmare bestämt ett diskursanalytiskt perspektiv, som 

presenteras i detta avsnitt. Diskurspsykologi baseras på socialkonstruktionism och därför 

börjar avsnittet med en presentation och förklaring av socialkonstruktionism, följt av 

diskursanalys och slutligen diskurspsykologi. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Diskurspsykologi har som nämnts sin grund i socialkonstruktionism vilket betyder att jaget 

inte är en isolerad agent, utan att jaget och identiteter skapas och omformas i sociala praktiker 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105). Kunskap om världen samt människans 

världsbilder är dessutom kulturellt och historiskt specifika.  Exempelvis förändras identiteter 

och individers perspektiv på världen över tid eftersom den sociala världen konstrueras av 

socialt handlandeprocesser (Burr, 2003, s. 3–4). Individers världsbilder och kunskap om 

världen är bidrag till sanningar. Teorier om samhälle och kultur på senare tid underbyggs inte 
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minst inom socialkonstruktionism som har premisserna att verkligheten är gripbar genom 

individers kategorier skriver Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 11). Att söka en absolut 

sanning och granska kunskap om världen på en objektiv nivå är meningslöst inom 

socialkonstruktionism-paradigmet beskriver Burr (2003, s. 2–3). Påföljden av sociala 

konstruktioner av kunskap och sanningar ger sociala och konkreta konsekvenser genom 

socialt handlande som i sig bygger på varierande världsbilder (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 11; Burr, 2003, s. 5). Filosofin om människors essens är betydelselöst. Inom 

socialkonstruktionistiska grenar går det att granska att vissa gemensamma sanningar och 

kunskap ses som bestämda, likväl som det finns utrymme att göra motstånd mot vissa 

gemensamma sanningar och kan försvinna eller förändras över tid. En del sociala handlingar 

ses som naturliga och andra orimliga för att människors perspektiv konstrueras och 

rekonstrueras i sociala processer (Burr, 2003, s. 4-5). 

 

Socialkonstruktionism delas vanligtvis in i två perspektiv – strukturalism och 

poststrukturalism. Denna studie utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv som förutsätter 

att det inte går att handla utanför sociala strukturer men människor förmår att inverka på dem. 

Det är som nämnt vanligt att studera konkreta praktiker till skillnad från strukturalismen. 

Konkreta praktiker kan handla om att studera hur ledande verkligheter förändras över tid 

genom att studera samspel på mikronivå (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 12–13). Inom 

poststrukturalism finns olika diskursanalytiska inriktningar som har gemensamt att granska 

förändringsprocesser samt sociala och kulturella fenomen genom empiriska 

språkvetenskapliga textanalyser av olika språkframställningar i konkreta sociala interaktioner 

- men med olika tyngdpunkter (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 66-68).  Diskursanalys 

beskrivs övergripligt härnäst för att därefter redogöra för diskursanalytisk inriktning. 
 

3.2 Diskursanalys  

Diskurs är ett bestämt sätta att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Med termen diskurs menas de språkliga mönster som kan 

ses i en viss typ av diskurs exempelvis inom mediadiskurser. Analys av dessa mönster i 

språket kallas diskursanalys. Diskursanalys kan innefatta analys av formell och informell text 

samt all talad interaktion (Potter & Wetherell, 1987, s. 7). Inom socialpsykologi, som är 

uppsatsförfattarnas huvudämne, är det grundläggande att studera språk och därmed att göra 

diskursanalys. Denna studie utgår från den diskursanalytiska inriktningen diskurspsykologi 
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som teori (och metod). Härefter beskrivs därför diskurspsykologi som teori och dess 

grundantaganden, för att därefter övergå att beskriva mer specifikt studiens 

diskurspsykologiska angreppssätt som lämpligt besvarar studiets syfte och frågeställningar.  

 

3.3 Diskurspsykologi som teori 

Diskurspsykologi är studiens teori med tanke på att frågeställningarna vill ha svar på hur 

språket används i de konkreta sammanhangen på sociala internetforum för personer som 

identifierar sig mer eller mindre som autistiska. Detta för att uppmärksamma vilka identiteter 

och diskurser som skapas och omskapas. Som nämnt skapas och upprätthålls människors 

föreställningar om världen i vardaglig social interaktion mellan människor. Dessa 

föreställningar grundar sig på historisk och kulturellt specifika föreställningar – inte materiella 

synsätt eller en objektiv verklighet utanför diskursen. Det är diskursen som ger mening åt 

fenomen.  

 

Diskurspsykologi är en diskursanalytisk inriktning som utvecklades ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv som kritik till den traditionella kognitivismen (Potter & Wetherell, 1987, s. 37). 

Inom den traditionella kognitivismen är tal och text skapta utifrån människors inre mentala 

sinnesuppfattning av världen eller som reproduktioner av en yttre värld och grundar sig 

därmed på perceptualism (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 97, 99). Människan ses som 

en autonom och isolerad agent och antas skapa individuella och kollektiva handlingar (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 100). Inom diskurspsykologi ses inte mentala processer som 

inre processer, utan skapta genom sociala diskursiva handlingar. Det vill säga att 

psykologiska tillståndsförklaringar ses som sociala aktiviteter som är historiskt och socialt 

specifika och därför bidragsversioner av världen ((Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 97, 

100). Med andra ord tar diskurspsykologi hänsyn till att diskurser är konstituerade av både 

sociala och psykologiska processer (Potter & Wetherell, 1992, s. 59).  Det innebär därmed att 

attityder kring autism, autistiska människor som kollektiv grupp och autistiska identiteter ses 

som processiva sociala konstruktioner som är produkter av social interaktion. Några attityder, 

kategorier och identiteter kring autism upprätthålls för att de reproduceras i den konkreta 

sociala kontexten, medan andra attityder, kategorier och identiteter modifieras eller upplöses 

genom förhandlingar i sociala praktiker. Alla yttranden i den sociala praktiken påstår något 

och gör något (Potter & Wetherell, 1987, s. 17) och är därför även influerade av 
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interaktionism och etnometodologi. Syftet med studien är bland annat att framhäva allmänna 

diskurser och autistiska identiteter som just nu dominerar samtalet i specifika kontexter på 

svenska internetforum. Men till skillnad från vissa andra diskursanalytiska teorier kan vissa 

sociala praktiker ses utanför diskurser (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105). Människor 

som identifierar sig som autistiska bär därmed inte bara på diskurser, utan använder diskurser 

aktivt som resurser i interaktion och därför ses det även i denna studie efter autistiska 

identiteter som gör motstånd mot allmänna tolkningar av autism, även om de utgör en 

minoritet. Det kan förklara dess närmaste framtida konsekvenser för personer med autism och 

i förhållande till samhället. 

  

4. Metod  
Detta kapitel beskriver metodaspekten av diskurspsykologi samt dess fördelar och 

begränsningar. Metodavsnittet redogör även hur studien har gått till och varför valen har 

gjorts samt definitioner av termer och begrepp som använts i analysen. Diskurspsykologi är 

studiens teori- och tillika metodval och är därför kvalitativ som forskningsmetod. Efter 

presentation av analytiskt tillvägagångssätt och begrepp följer urval och datainsamling, 

genomförande och kodning, studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt reflexiv 

metoddiskussion, och slutligen etiska överväganden. I detta avsnitt förklaras och presenteras 

diskurspsykologi som analysmetod, tolkningsrepertoar, the discursive action model samt 

subjektsposition och positionering, som har använts i analys av studieresultatet. 

4.1 Diskurspsykologi som analysmetod 

Studien utgår från en diskurspsykologisk analysmetod som avser att studera språk med 

anledning av att språk är den mest grundläggande formen av social interaktion (Potter & 

Wetherell, 1987, s. 9).  Detta för att besvara frågeställningarna och syftet i studien på 

lämpligast vis. Fokus inom diskurspsykologisk analys ligger på vad personer gör med talet 

och språket i görande (Horton-Salway, 2001, s. 147, 183). Målet är med andra ord att 

identifiera språkmönster; de viktigaste språkliga kännetecknen hos deltagarnas diskursiva 

praktiker (Taylor, 2001, s. 11; Horton-Salway, 2001, s. 149). Det kan besvara vilka allmänna 

diskurser som används som språkliga resurser, attityder kring autism och autistiska identiteter 

som framträder i analysmaterialet. Således fokuserar och analyserar diskurspsykologi inte på 

abstrakta diskurser såsom inom andra diskursanalytiska ansatser och inte heller på inre 
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mentala processer såsom inom kognitivismen – istället undersöks hur aktörer strategiskt 

använder diskurser för att framställa sig och världen på bestämda sätt i en konkret och 

kontextuell social interaktion samt dess sociala konsekvenser (Horton-Salway, 2001, s. 147-

148; Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13-14, 98).  

 

Sammanfattningsvis ligger fokus inom diskurspsykologi på retorik, språkbruket om hur text 

och tal sker i en viss social handling, vilket kommer att användas i analysförfarandet (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 115).  Diskurspsykologisk metod utgår därmed från att 

människor aktivt använder diskurser som resurser som begreppet tolkningsrepertoar bidrar till 

att tydliggöra och beskrivs under nästkommande rubrik. Tolkningsrepertoar tillsammans med 

andra diskurspsykologiska analysverktyg gör det lättare att koda på ett trovärdigt vis, inte 

minst med utgångspunkt från en analysmodell som bidrar till att svara på studiens specifika 

frågeställningar.  Vid kodning och analys av materialet används därför sammantaget metoder 

och begrepp från Edward, Potter och Wetherells analysmetoder.  

 

En diskurspsykologisk metod är alltså the discursive action model - en modell skapad av 

Edward och Potters diskurspsykologi. Det är en ny utformning av kognitivismpsykologi som 

studerar kunskap och språkanvändning. Modellen används för att analysera hur händelser 

språkligt beskrivs och förklaras av personer i en specifik social kontext (Horton-Salway, 

2001, s. 147) The discursive action model är nämligen delvis baserad på etnometodologins 

principer där intresset ligger på situerade meningsgörande praktiker av deltagare (Horton-

Salway., 2001, s. 179).  Först i nästkommande avsnitt beskrivs Potter och Wetherells 

perspektiv på tolkningsrepertoarer, för att därefter redogöra för Edward och Potters modell 

med inslag av de andra teoretikernas angreppsverktyg. Avsnittet avslutas med att beskriva 

begreppen subjektspositioner och positionering. 

 

4.1.1 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoarer framställer Potter och Wetherell (1992, s. 91) i stora drag som 

urskiljbara kluster av termer, beskrivningar och figurer i det människor säger eller 

skriver (ofta hopfogade runt metaforer eller livliga bilder). Vidare beskriver Potter och 

Wetherell (1987, s. 149) att tolkningsrepertoarer används för att kategorisera och utvärdera 

det som människor säger och skriver i olika händelser och handlingar. Ett exempel på en 
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tolkningsrepertoar kan vara att autism i språk konstrueras som normavvikande. 

Tolkningsrepertoar är sätt att förstå innebörden och kärnan av en diskurs och hur det är 

strukturerat. Med andra ord är det begränsade termer som människor i samspel använder på 

ett särskilt språkmässigt och språkbyggt vis och som människor kan använda för att 

konstruera framställningar av verkligheten (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 114). 

Istället för att använda termen diskurs så bidrar termen tolkningsrepertoar till att mer komma 

bort från att studera abstrakta stora diskurser och istället närmare konkreta interaktiva 

praktiker. Detta eftersom Potter och Wetherell ser språket som handling – text och tal är 

handlingsinriktat, men även att kontexten spelar roll för vilka språkliga resurser som 

konstrueras i det specifika sammanhanget (Potter & Wetherell, 1992, s. 92; Winter Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 115). Syftet med diskurspsykologisk metodansats är i och med detta att 

analysera och urskilja diskursiva praktiker vari kategorier skapas. Detta eftersom vissa 

tolkningsrepertoarer leder till sociala konsekvenser. Begreppet används i studien för att 

analysera hur aktörerna i forumtrådarna använder sig av olika tolkningsrepertoarer för att 

synliggöra de språkliga mönster som uppstår i skriftliga framställningar av autism som 

fenomen. 

 

4.1.2 The discursive action model 

Edward och Potters diskurspsykologiska modell kallas the discursive action model. Denna 

modell har inslag av Conversation Analysis [CA].  Enligt Potter (1996, s. 102)  ger CA svar på 

hur faktakonstruktion görs, det vill säga varför en version ses som fakta i en interaktion. Det 

handlar därmed inte om att analysera varför, ur ett retoriskt perspektiv, en version ses som 

sann. The discursive action model kan användas vid analys av hur personer själva skapar 

mening vad gäller en diagnos och dess definitioner (Horton-Salway, 2001, s. 147). 

Exempelvis i denna studie hur personer med autism skapar mening kring diagnosen. Därmed 

kan modellen bidra med att visa hur identitet och självet konstrueras av aktörer i en forumtråd 

när de skriver om autism och deras egna erfarenheter och konstruktion av autism. Edward och 

Potter tillämpar olika teoretiska analysbegrepp som construction med vilket menas att 

versioner av verkligheten är konstruerade i och igenom människors redogörelser (Horton-

Salway, 2001, s. 162). Vikt läggs även på action, som utförs i språket, exempelvis ursäkter, 

rättfärdigande och hanterandet av människors uttalanden (Horton-Salway, 2001, s. 162). Det 

tredje och sista analysbegreppet är retorik, som greppar tag om att versioner 
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är konstruerade och positionerade mot faktiska eller möjliga alternativa framställningar och 

beskrivningar (Horton-Salway, 2001, s. 162). 

 

Inom diskurspsykologi analyseras exempelvis hur lingvistiska drag används retoriskt, såsom 

genom språkframställningar men med varierande ord- och meningsuppbyggnader (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 180). Ett annat sätt är att genom retoriska strategier peka på att 

en aktörs version av verkligheten är sann och en annans falsk (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 180). Detta analysverktyg kallas att se vad för modalitet som aktörer i en interaktion 

retoriskt använder. Modalitet betyder “sätt” att mer eller mindre göra faktaanspråkpåståenden 

genom specifika ordval (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88). Vissa uttryck kan göra 

att det är svårare att underminera faktaanspråket av ett påstående, exempelvis att något bara 

“är” (Potter, 1996, s. 112). Latour och Woolgar har framtagit en modalitetshierarki för att 

studera produktionen av vetenskaplig kunskap där sanning i toppen av hierarkin uttrycks så 

pass okomplicerat att det inte behöver beskrivas och som de illustrerar med “X” för att 

därefter i hierarkin placera beskrivningen “X är fakta”, och längst ner i hierarkin beskrivs “X 

som möjlig” (Potter, 1996, s. 112; Holmgren Caicedo, 2009, s. 99). Detta utförs praktiskt 

genom att notera ordvalen som aktörerna i forumtrådarna tillämpar samt exempelvis hur 

självklart, extremt, eller svagt ett påstående framhävs genom valet av modalitet. Dessa 

retoriska verktyg är användbara i analysen för att den hjälper till att mäta beskrivningens 

trovärdighet, som i sig ökar studieresultatets trovärdighet.  

 

Edward och Potters the discursive action model utgör därmed grunden för analysen med hjälp 

av vidare begrepp som presenteras härnäst.  Metoden kan exempelvis bidra vid analys av hur 

autistiska personer i diskurs synliggörs och uppmuntras att utveckla deras situation; att de är 

aktiva aktörer som kan göra eventuellt motstånd till hur andra och de själva ser på autistiska 

identiteter. Metoden kan tillika synliggöra hur människor retoriskt möter personer som 

identifierar sig som autistiska, och hur och vilka diskurser som aktörerna engagerar sig i de 

specifika sammanhangen forumtrådar.  

 

Inledningsvis under avsnittet tidigare forskning autism som mediaskildring påvisades 

diskurser om att autism yttras som karaktärsdrag mer än diagnoskriterier, och att autistiska 

personer avbildas glorifierat, såsom överintelligenta hjältar. I tidigare forskning påvisades 

även att autism präglas av medicinsk diskurs och biomedicinska idéer. Ur ett 
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identitetsperspektiv kan det ha inverkan på hur autistiska personer konstruerar sig själva och 

andra i interaktion, likväl påverka personer som söker sig till att vilja eller överväger att 

identifieras som autistisk på samma vis. Det i sig har effekter både på individ- och 

samhällsnivå om det sker kollektivt. Detta kan förklaras ännu mer med begreppen 

subjektsposition och positionering som beskrivs härnedan. 

 

4.1.3 Subjektsposition och positionering 

Subjektspositioner är själva produktionsprocessen av identiteter i interaktion (Burr, 2003, s. 

111). En psykiatriker kan ha en subjektsposition som expert som kan positionera en patient 

som autistisk eftersom autism bland annat är inramat i den medicinska diskursen och patienter 

litar på expertutlåtande. Olika subjektspositioner möjliggör eller hindrar nämligen handlingar 

och yttranderättigheter (Burr, 2003, s. 111). Som i nämnda exemplet har psykiatrikern titeln 

psykiatriker, som indirekt kan ge positionen mer makt och att personen förväntas ha 

expertkunskap, medan patienten eventuellt förväntas ha subjektspositionen som patient och 

positionerar sig som ovetande. När en person väl intar en subjektsposition i en diskurs erfars 

världen och självet från den utgångspunkten av det perspektivet och det är så subjektet formas 

(Burr, 2003, s. 119). Vissa subjektspositioner är mer flytande eller tillfälliga eftersom 

positionerna är beroende av interaktionernas flöde (Burr, 2003, s. 120). Detta sker bland annat 

genom att i interaktion avvisa en viss bestämd framställning. Diskurserna om autism 

förändrats eftersom kategorierna konstaterats förändras och modifieras över tid, och ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv sker förändringen genom människors handlingar och utsagor i 

interaktion och det är bland annat därför intressant att studera hur autistiska personer 

konstruerar sin identitet. Att studera vilka subjektspositioner som framhävs i valda 

interaktionssammanhang kan därtill beskriva samtalsklimatet i dagsläget och dess eventuella 

följdriktigheter. 

 
Positionering innebär att människor blir positionerade, positionerar sig själva och andra i 

interaktion där vissa har subjektspositioner med företräde att positionera sig exempelvis som 

kunnig, men en person kan på olika sätt, något oberoende av sin subjektsposition, positionera 

sig annorlunda än förväntat (Burr, 2003, s. 113). Nyttjandet av termen positionering kan vara 

för att exempelvis förklara en person som försöker positionera sig som typisk autistisk i 

interaktion, men behöver vanligtvis få bekräftelse av andra i interaktion när personen 
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framställer sin version av att vara utmärkande autistisk. Även när en interaktionsdeltagare 

positionerar en annan deltagare som typiskt autistisk i interaktion så behöver mottagaren på 

ett eller annat svara på det för att det ska bli verksamt i det specifika sättet att se på ett 

utmärkande autistiskt beteende (att diskursen/synsättet inrättas).  

4.2 Urval och datainsamling  

Material som anses tillräcklig för att kunna besvara frågeställningarna styr hur mycket 

data som ska inhämtas (Richards, 2005, s. 20). Storleken på materialet inom metoden 

motiveras av vad som analyseras samt datakällan (Starks & Brown Trinidad, 2007, s. 1375).   

Inom diskurspsykologi används oftast vardagligt förekommande material såsom texter från 

forumtrådar vari forskarna inte kommer i kontakt med forumtrådsaktörerna (Winter Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 117). En fördelaktig aspekt med det specifika materialvalet är att 

forskaren inte influerar materialet samt att det medför bredd och variation i analysen (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 117).  

 

Urvalsmaterialet för denna studie är fyra aktiva forumtrådar från internetforumen 

AspergerForum och Flashback.  Flashback valdes som forum och datakälla eftersom den 

utgör det största internetforumet i Sverige med i skrivande stund 1 332 085 medlemmar och 

68 437 424 inlägg (Flashback Forum | Yttrandefrihet på riktigt!, u.å.). AspergerForum 

användes eftersom forumet riktar sig till personer med diagnos inom det autistiska 

spektrumet, samt för att Aspergers syndrom är en vanlig diagnosbenämning som numera går 

under autismspektrumet. Forumtrådar har även en specifik kontext. Det vill säga att de valda 

forumtrådarna berör vardagliga interaktioner och är det perspektivet som studien ämnar att 

undersöka. 

  

De fyra trådarna innefattar skriftliga vardagliga interaktioner som sammantaget ger 98 

textsidor. Urvalet av forumtrådar utfördes genom ordsökningen autism, karaktärsdrag, 

egenskaper, diagnos och identitet i forumens sökmotor. Sökorden karaktärsdrag och 

egenskaper användes med anledning av att orden i sig kan upptäcka vad forumtrådskrivarna 

associerar autism med och hur autism konstrueras, samt att orden uttrycks i 

sammanhanget om hur media konstruerar autistiska kännetecken. Medan ordvalet diagnos 

söktes för att finna språkliga konstruktioner ur medicinska perspektiv. Begränsning i 

ordsökningen gjordes även för att kunna upptäcka och identifiera de forumtrådar med aktörer 
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som mer eller mindre identifierar sig som autistiska samt där det förs diskussioner kring 

autism och autistiska kännetecken. Därmed var valet av forumtrådar och forumtrådinlägg 

ytterligare avgränsat till endast interaktionsaktörer som mer eller mindre identifierade sig som 

autistiska. Således exkluderades forumtrådar med allmänna diskussioner kring autism och 

forumtrådinlägg skrivna av aktörer som inte identifierade sig som autistiska. Ännu en 

avgränsning som gjordes var att forumtrådarna skrevs i under det aktuella året 2020, även om 

vissa forumtrådar startades tidigare.  

 

Det valda empiriska materialet belyser studiens ämne för att det berör autism och dess 

kännetecken i vardagslivet, och därmed vilka identiteter som autism förknippas med. 

Forumtrådarna behandlar även hur forumaktörerna interagerar i detta specifika sammanhang 

(forumtrådar) och deras perspektiv på autism. Därmed anses forumtrådvalen vara relevant för 

att besvara frågeställningen. Det är därför tilldels ett målstyrt urval som innebär att 

forumtrådarna är valda efter vissa premisser, liksom att deltagarna selekterats utifrån intresse 

för forskningsändamålet, men delvis även ett bekvämlighets- och tillgänglighetsurval som 

innebär att urvalet gjorts efter att forumtrådarna varit lättåtkomliga (Bryman, 2011, s. 194, 

392; Fejes & Thornberg, 2019, s. 288). Materialurvalet för studien är även gjord med hänsyn 

till tidsbegränsningen för att hinna analysera materialet. Eventuella svagheter gällande 

materialvalet är att det antas att aktörerna talar sanning om att de har eller tror sig identifieras 

som autistiska. Med andra ord är det ogenomförbart att verifiera riktigheten i vad 

forumtrådmedlemmarna beskriver och påstår om sig själva. Emellertid är en fördel med 

forumtrådsvalet och diskurspsykologimetodvalet att författarna inte har influerat aktörerna 

eftersom data har skapats utan någon inverkan från studiens författare. 

4.3 Genomförande och kodning 

Likt Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 122) beskrivning av det vanligaste sättet att 

analysera utifrån diskurspsykologisk metodansats genomfördes kodning genom att först läsa 

igenom och identifiera teman i forumtrådarna. Innan materialet analyserades, kopierades och 

anonymiserades forumtrådarna till ett Word dokument där aktörerna döptes om till 

forumtrådskapare, forumtrådmedlem 1 och så vidare innan dokumentet sparades. Först steget 

i analysen var att hitta mönster i hur personerna i forumtrådarna konstruerar autism, för att 

upptäcka de tolkningsrepertoarer som kunde urskönjas. Utifrån dessa tolkningsrepertoarer var 

nästa steg att tematisera subjektspositioner och hur personerna i forumtrådarna positionerade 
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sig, exempelvis som den intelligente. Materialet lästes igenom flera gånger för att noga kunna 

koda data. Vid kodningen exkluderades de inlägg av forummedlemmar som inte sade sig ha 

eller identifierade sig med att ha eller tro sig ha autism. När teman hade identifierats flyttades 

den texten till dess ämnesfil för att tydligare kunna dela in i olika teman med olika exempel 

från materialet. Under kodningens gång ändrades och hittades nya teman för att slutligen 

fastställas, och där resultatet presenteras i nästa kapitel. 

4.4 Studiets trovärdighet och tillförlitlighet samt reflexiv 

metoddiskussion 

Validitet beskrivs ofta handla om att observera, identifiera eller ta mått på det som är avsett att 

mätas (Bryman, 2011, s. 352). Validiteten i specifikt kvalitativ analys handlar om studiets 

trovärdighetsnivå. Inom diskursanalys kan trovärdigheten undersökas genom att se på 

sammanhanget – påståenden ska ge diskursen en form av kontext. Men allra vanligast sättet 

att granska studiens trovärdighet är att bedöma analysens fruktbarhet, det vill säga analysens 

förklaringskraft samt dess kapacitet att producera nya påståenden (Winter Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 111). Således att försäkra sig om att studien har fångat hur autism som 

fenomen och autistisk identitet tidigare presenterats i forskningar samt att denna studie har 

producerat nya inslag om fenomenet och autistiska identiteter ur kontexten svenska 

forumtrådar. 

 

Det är därför viktigt att utgå från att vetenskaplig kunskap producerar diskurser och diskurser 

producerar kunskap, men även sociala relationer och identiteter. Studien anses vara en 

diskursiv konstruktion eftersom studien inte framställer den enda möjliga versionen av ämnet 

som studeras och därför är självreflektion en viktig aspekt inom diskurspsykologi som ökar 

den interna validiteten. Intern validitet innebär att det finns en bra samklang mellan forskarens 

yttranden och de teoretiska framställningar som forskaren utvecklar (Bryman, 2011, s. 352). 

Reflexivitet innebär bland annat att försöka använda valda teorier och nyansera studien. Det 

handlar även om att ifrågasätta, överväga, och redogöra våra egna tolkningar, världsbilder och 

maktpositioner genom hela studieprocessen samt ursprungskällornas yttranden, världsbilder 

och maktpositioner (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111). Det gör att läsaren av denna 

studie även får möjligheten att tolka materialet och studien blir mer giltigt eller valid ju mer 

balans den har (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111). Därför har det i studien 

presenterats varierande perspektiv från generell media och tidigare forskningar. Bland annat 
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vilka metodval och material de tidigare forskningarna använt, liksom vilken kontext som 

studier gjorts i. Detta för att belysa autismfenomenets komplexitet samt att det bidrog till 

övervägande av teoriernas och metodernas begränsningar som vidare bidrog till anpassade 

teori, metoder, urval och metodverktyg för den aktuella studiens frågeställningar. Dessutom 

har forskaren automatiskt en priviligierad position att producera kunskap och därför är det 

särskilt nödvändigt att reflektera och kritisera andras forskningar men även sin egen studie 

fortlöpande. Bland annat togs det hänsyn till att en av studiets undersökare arbetade inom 

socialpsykiatrin/LSS under och innan studiens gång och mötte personer med varierande grad 

av autism. Det var fördelaktigt på så vis att erfarenheterna inspirerade, bidrog och bekräftade 

delar av analysens resultat. En begränsning var att det försvårade mångfasetterat perspektiv 

och att det fanns risk för att värderingar skulle påverka analysen. Därför var det fördelaktigt 

att den andra forskaren inte hade mycket erfarenhet av bemötandet av autistiska personer som 

kunde bidra med fler vinklar och värderingsfria perspektiv. Utmaningen med att sakna vidare 

praktiska erfarenheter var att avgränsa analysresultatet till trovärdiga kvaliteter eftersom det 

främst utgicks från autism i teorin med risk för nonfigurativa koncept. De kombinerade 

utgångspunkterna bidrog till en mer adekvat, solid, konkret och empirisk analys.  

 

En annan betydelsefull aspekt är att vara medveten även om den föreliggande metodens 

begränsningar. Specifika modeller och metodfokus kan ignorera somliga infallsvinklar i 

analysen. Potter och Wetherells analysmetod, som studien ur flera synpunkter grundade sig 

på, intresserar sig inte för retoriska strategier eller textnära lingvistisk analys, men likväl 

urskiljer särskilda tolkningsrepertoarer i det som studeras och som argumenteras bevara en 

viss social ordning (Winter Jørgensen och Phillips, 2000, s. 129). Det försvagar beläggen för 

tolkningsrepertoarers existens. Valet av analytiskt tillvägagångssätt i denna studie inkluderade 

därför även verktyg som fångade retoriska och mer textnära verktyg som understödde 

tolkning av ett påståendens kraftfullhet. Det vill säga hur självklart och inrättat ett yttrande 

framhävdes, som i sig fångade vilka tolkningsrepertoarer och subjektspositioner som är 

väletablerade, är på ingång, eller som är på väg att utgallras sett ur de specifika 

sammanhangen i AspergerForum och Flashback. Det är desto svårare att göra studien externt 

valid. Med det menat att det är specifika sammanhang med ett begränsat urval som studeras 

och extern validitet innebär att studieresultaten ska kunna genereras till andra sociala miljöer 

och kontexter (Bryman, 2011, s. 352).  
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Reflexivt tänkande bidrar även till studiens reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet. 

Extern reliabilitet innebär att studien ska kunna replikeras. Det är en utmaning inom kvalitativ 

forskning eftersom sociala miljöer ses som föränderliga processer – möjligheten till reliabilitet 

är att försöka inta en likartad roll som ursprungsforskaren (Bryman, 2011, s. 352). Desto mer 

ursprungsforskaren detaljerat förklarat studiens alla steg, ju mer tillförlitlig är studien. Detta 

har hafts i åtanke genom hela studien genom att redogöra tillvägagångsätt, tankeprocesser, 

källhänvisningar och tolkningar. Intern reliabilitet innebär istället att forskningsteamet (detta 

uppsatspar) kommunicerar och säkerställer att vi har och är överens om hur vi tolkar det vi 

observerar (Bryman, 2011, s. 352). Detta har gjorts genom minst två planerade samtalsmöten i 

veckan och fler vid behov och frekventa anmärkningar vid otydligheter. Båda har observerat 

allt studiematerial och alla studiens uppdateringar har varit tillgängliga för båda parter dygnet 

runt. Kodningen har gjorts flera gånger och vi som forskare har bidragit med egna tolkningar 

av samma kodningsmaterial på ett reflexivt sätt, och därefter tillsammans diskuterat 

tolkningarna och gjort urval som nyanserar studien.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Materialvalet innebär även övervägande av etiska hänsynstaganden. Etiska aspekter inom  

kvalitativ forskning och inte minst inom samhällsvetenskaplig forskning är att ta hänsyn till 

forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Det betyder att 

studien har samhällelig relevans och att studiedeltagare skyddas från skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 13).  För att uppnå individskyddskravet nämns fyra etiska 

principer; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Vid analyser av allmänna texter gäller främst 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att personliga 

uppgifter behandlas med sekretess i den mån det går (Bryman, 2011, s. 132). I studien är 

informanterna konfidentiella på sättet att de själva har valt användarnamn som inte härleds till 

deras riktiga identitet eller bostadsort, utan bara att det troligtvis rör sig om Sverige i och med 

att medlemmarna är svenskspråkiga och refererar till svenska samhället. Forumtrådarna är 

dessutom offentligt tillgängliga och inget medlemskap krävs för tillgången till dem. 

Ytterligare konfidentialitet av forumtrådmedlemmarna är att de i transkriptionen kallas 

forumtrådskapare, forumtrådmedlem 1 och så vidare. Dessutom citeras inte alltför känslig 

information i uppsatsen som inte är adekvat för studien. Det finns dock aldrig garantier 

gällande nyttjandekravet, som innebär att studien endast ska användas i forskningssyfte 
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(Vetenskapsrådet, 2017, s. 19). Studien kan användas i politiska och samhälleliga syften för 

att studiets metodval är diskursanalys som har målet att gynnsamt förändra diskurser (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 92). 

 

 

5. Resultat och analys 
Genom en diskurspsykologisk analys undersöker denna studie hur personer som mer eller 

mindre identifierar sig som autistiska konstruerar autism och autistisk identitet, samt vilka 

allmänna diskurser som dessa aktörer engagerar sig i. I detta kapitel presenteras resultatet 

utifrån dessa frågeställningar och i relation till de vetenskapliga artiklar som tidigare 

presenterats i studien. Somlig tidigare forskning belyser att medias autistiska skildringar av 

autism påverkar autistiska personers identiteter och hur autistiska personer bemöts (Jones 

m.fl., 2013; Mogensen & Mason, 2015). Bland annat konstrueras fiktiva autistiska karaktärer 

med exceptionella förmågor (Belcher & Maich, 2014; Nordahl m.fl., 2018). I tidningar 

framställs autism som en åkomma, en börda, att vara offer för tillståndet samt för att förklara 

normavvikande beteende (Huws & Jones, 2011). Tidigare forskning pekar även på att 

autismtillstånd i media beskrivs lösningsorienterat mer än grundorsaksorienterat, liksom att de 

är mer politiskt inramat än vetenskapligt inramat (McKeever, 2012).  

 

Ytterligare en studie hänvisar till att politiska lösningar på sociala problem kan svara på 

medicinsk överdiagnostik som beror på medikalisering (att lösningen är att 

medicinera/behandla) (Dijk m.fl., 2016). En annan forskning antyder på att överdiagnostik 

bland annat beror på att normala tillstånd pressas in i medicinska diagnoskriterier delvis på 

grund av vinstgivande syften, som bidrar till att fler identifieras som sjuka, och normerna 

krymper (Kirk m.fl., 2015). Vidare poängteras det i annan forskning att medikalisering med 

negativ prägel av autism bidrar till passiva aktörer för att det kommer från samhälleliga nivåer 

(Parsloe, 2015). Medan en annan forskning istället lyfter att en medicinsk diagnos bidrar till 

känslan av kontroll över sin identitet, med andra ord aktivt aktörskap med förutsättningen att 

bemötandet av autistiska personer är positivt (Mogensen & Mason, 2015). Men som en annan 

vetenskaplig artikel även belyser; en diagnos kan också upplevas förtryckande (Jones m.fl., 

2015). 
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Tidigare forskning pekar även på att samhället fokuserar för mycket på svårigheter, brister 

och stereotyper associerat med autismdiagnos (Mogensen & Mason, 2015; Jones m.fl., 2015; 

Parsloe, 2015). En annan forskning resulterar i att de med autism oftare är emot den 

medicinska modellen (Gillespie-Lynch m.fl., 2017). Vidare summerar en annan artikel att det 

både finns förtryckande och egeninflytande diskurser som påverkar autismidentitetsskapandet, 

men bidrar även till hybrididentiteter som både är aktiva och passiva i sitt aktörskap (Parsloe, 

2015). Medan en annan studies uppmärksammar att de mer förtryckande diskurserna härrör 

från personer med svårare grad av autism som skapar negativa stereotyper (Treweek m.fl., 

2018). Detta eftersom det beteendet är mer påtagligt framträdande samt normavvikande och 

stereotyperna appliceras även på de med mildare autism (Treweek m.fl., 2018). Samtliga 

forskningar togs kritiskt hänsyn till under analysens gång som inspirerade till varierande 

tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och allmänna diskurser. 

 

Resultatet är baserat på det empiriska materialet som innefattar fyra forumtrådar från 

internetforumen Flashback och AspergerForum. Varje forumtråd har en forumtrådskapare 

som benämns som forumtrådskapare forumtråd 1, forumtrådskapare forumtråd 2 och så vidare 

och fyller funktioner på så vis att somliga forumtrådskapare identifierar sig mer eller mindre 

som autistiska men inte har en medicinsk autismdiagnos. De som inte har skapat 

forumtrådarna kallas forumtrådmedlem 1, forumtrådmedlem 2 och så vidare med namngiven 

forumtråd, exempelvis forumtrådmedlem 1, forumtråd 1 och alla identifierar sig mer eller 

mindre som autistiska. I en forumtråd framkommer det ordagrant att diskussionen kring 

autism och autistiska identiteter önskas diskuteras med personer som identifierar sig som 

autistiska. De andra tre valda forumtrådar är förutsett riktade till personer inom 

autismspektrumet sett till forumtrådsrubrikerna och forumtrådskaparens första inlägg.  

 

I detta kapitel presenteras de fyra tolkningsrepertoarer som identifierades vid tematisering av 

forumtrådarna, nämligen autism som positiva karaktärsdrag, autism som medicinsk sjukdom, 

autism som normavvikande och autism som individualistisk. Dessa tolkningsrepertoarer 

besvarar frågeställningarna om hur aktörerna (forumtrådskapare och forumtrådmedlemmar) 

konstruerar autism och vilka allmänna diskurser de engagerar sig i.  Inkluderat i 

presentationen av varje tolkningsrepertoar är de mest utmärkande exemplen från 

analysresultatet i form av citat med förklaring och analys. Slutligen redogörs för de 

subjektspositioner hos forumtrådskapare och forumtrådmedlemmar (aktörerna) som har 



   

 

29 

 

urskildrats utifrån tolkningsrepertoarerna, vilket benämns som offret, den sjuke, den erfarne, 

den intelligente och motståndaren. Dessa subjektspositioner svarar på frågeställningen om hur 

aktörerna konstruerar autistiska identiteter. Även här presenteras citat för att belysa mönster i 

språket om hur en subjektsposition beskrivs, följt av förklaring och analys av varje citat.  

5.1 Tolkningsrepertoar: autism som positiva karaktärsdrag 

Tolkningsrepertoaren vari autism framställs med ordet karaktärsdrag (mer än exempelvis 

ordvalet funktionsnedsättning, symtom och kriterier) var allra tydligast bland 

forumtrådskapare utan autismdiagnos som sökte bekräftelse av personer som mer eller mindre 

identifierade sig som autistiska. I forumtråd 1 sökte forumtrådskaparen bekräftelse på en 

beskrivning av sig själv som enligt forumtrådskaparen potentiellt kunde sammanfalla med 

autistiska kännetecken och använde orden ”autistiska drag” i sin frågeställning i forumtråden. 

Forumtrådskaparen skrev bland annat: 

 
Kan läsa av människor naturligt och relatera till hur andra känner. Samspel är inga problem […] Jag 

ser och märker så fort någon känner sig obekväm, döljer något eller ljuger. Gillar att titta folk i 

ögonen […] Är omtänksam och generös. Människor uppskattar mig […] Jag tänker oftast mer på 

andra än på mig själv. […] Jag blir lätt nervös när jag talar inför många människor. Svårt att 

kallprata. Jag är endast social när jag känner mig bekväm bland människor. Är känslig: Folk som är 

riktigt elaka. Jag väljer inte mina strider. Jag tar alla strider och hamnar lätt i konflikter. Jag gillar att 

vara för mig själv ibland. Introvert? Ibland är det helt tvärtom. Jag har gjort utredning och jag 

uppfyllde inte ens kriterier för autistiska drag. (Forumtrådskapare, Forumtråd 1) 

 

Forumtrådskaparen väljer inledningsvis att retoriskt lyfta icke-problematiska karaktärsdrag, 

för att därefter lyfta eventuell problematiska/hindrande personlighetsdrag, för att avsluta med 

att ur medicinsk synpunkt finns inga tecken på autism hos forumtrådskaparen. 

Tolkningsrepertoaren identifieras vara att de positiva karaktärsdragen ses som normala, och 

de svagare autistiska kännetecken som avvikande, liksom att de framläggs åtskilda. 

Tolkningsrepertoaren om att åtskilja tydliggörs mer i och med att forumtrådskaparen 

konstruerar ett identitetsdilemma kring att vara introvert och (indirekt) extrovert parallellt, 

beroende på situation – det vill säga att dessa framställs i motsatsrelation. Forumtrådskaparen 

motsäger även sin framställda självbild genom att både yttra egenskaperna om att samspel är 

inga problem men i vidare meningar skriva svårt att kallprata och hamnar lätt i konflikter. 

Forumtrådskaparen positionerar sig därmed motsägelsefullt men är blygsam i uttalanden av 
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destruktiva egenskaper som kan bidra till att minska risken för att framställas som 

funktionshindrad, och lyfter normgynnande kännetecken mer okomplicerat. Avslutningsvis 

konstrueras att medicinsk utredning gjorts som inte uppfyllde kriterierna för autism. Detta kan 

även indikera på att forumtrådskaparens tolkningsrepertoar baseras på att autism ses som 

positiva karaktärsdrag mer än funktionsnedsättning. 

  

I forumtråd 2 frågar forumtrådskaparen tillsynes personer med autism om forumtrådskaparen 

kan tänkas ha autism. Forumtrådskaparen beskriver sin uppfattning av sig själv i förhållande 

till den egna uppfattningen om att vara autistisk och undrar om de andra trådmedlemmarna 

kan identifiera sig med beskrivningarna. Här är forumtrådskaparens samlade 

personlighetsbeskrivning av sig själv i sitt inledande inlägg: 

 
[…] jag kan bocka av vissa karaktärsdrag […] kompisar i olika grupper  […] Aldrig varit fast i ett 

specifikt umgänge […].  Alltid haft väldigt lätt för mig i skolan, […]. Gjorde mensas antagningstest 

för två år sedan och kvalade in. […] kan […] konstatera att jag bockar av följande saker: tics […]  

lättare OCD […] lite svårt med ögonkontakt […] Jag förstår ironi, sarkasm etc  […] Jag har aldrig 

haft något djupt grundat intresse för t.ex myntsamling […] alltid gillat att lära mig mycket om olika 

saker och kan i perioder finna mer intresse för vissa saker än andra. […] höga intelligens och 

vetgirighet […]  jag är allmänbildad […] Idag tycker jag inte jag har några svårigheter för 

förändringar och är relativt spontan  […] Jag hade nog lätt för alla ämnen i skolan  […] lättare  […] 

att lära mig saker utantill. […]  introvert […] men har inget emot att träffa nya människor. […] Jag 

kan t.ex mingla och kallprata med ytligt bekanta […] men […] mingel-situationer kan göra mig 

nervös. […] Jag tycker jag kan uppfatta om folk är ledsna, arga etc på ett adekvat sätt. […] Jag tycker 

mig inte ha några svårigheter att förstå hur andra mår eller är. […] (Forumtrådskapare, Forumtråd 2) 

 

Likt forumtrådskaparen i forumtråd 1, framhävs oproblematiska karaktärsdrag mer än 

hindrande karaktärsdrag. En annan gemensam nämnare är att båda forumtrådskaparna från 

dessa olika forum även mer eller mindre har medicinskt utretts och inte kvalificerat sig med 

autismdiagnos. Sammanfattningsvis visar citaten på att karaktärsdragsrepertoarer domineras 

av främjande personlighetsegenskaper (även om de vore säregna), mer än problematiska 

avvikelser som kan hindra personens funktioner i olika sammanhang. Med andra ord används 

ordet karaktärsdrag i relation till beskrivning av hög- och normalfunktionella kännetecken. 

Tämligen mindre används karaktärsdrag för beskrivning av personliga egenskapers svagheter. 

Sett till båda citaten och andra forumtrådinlägg framgår det att gynnsamma personegenskaper 

beskrivs mer i relation till att nyttja ordvalen karaktärsdrag, autistiska drag och 
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personlighetsdrag. Detta mer än i relation till hindrande personlighetsbeskrivningar och 

stigmatiserade medicinska diagnoskriterier. Detta förklaras mer under kommande 

tolkningsrepertoarer som framkom i forumtrådarna.    

5.2 Tolkningsrepertoar: autism som medicinsk sjukdom 

En annan tolkningsrepertoar som var påtaglig i diskussionerna kring att identifieras som 

autistisk var att framställa autism som medicinsk sjukdom. I dessa yttranden lyfts ordet 

diagnos mer än karaktärsdrag. Bland annat inleder en forumtrådskapare sitt inlägg i 

forumtråd 2 såhär: 

 
Jag talades nämligen idag vid med en psykolog […] och vi kom in på eventuella diagnoser varav en 

som nämndes var asperger. Det föranledde att jag kom hem och gjorde en del tester på nätet som inte 

gav utslag för aspergers, men jag kan bocka av vissa karaktärsdrag. (Forumtrådskapare, Forumtråd 2) 

 

I samma mening som en psykolog nämns, konstrueras bland annat autism (Aspergers 

syndrom) som diagnos, med andra ord som medicinsk sjukdom. Men i nästkommande 

mening nyttjas ordet karaktärsdrag när forumtrådskaparen uttalar att digitala källor visar 

på att personen inte har autism. Det vill säga att karaktärsdrag nyttjas vid beskrivning av 

friskhet och diagnos vid beskrivning av sjukdom.  

 

Andra sjukdomsrepertoarer kring autism påvisas både i forumtrådar från 

AspergerForum och Flashback. Även dessa i relation till att forumtrådskaparen frågar 

andra personer som identifierar sig som autistiska om forumtrådskaparen kan tänkas 

vara autistisk. Exempelvis uppmanas forumtrådskaparen att få svar ur ett medicinskt 

eller psykologiskt perspektiv för att få mer berättigade upplysningar på sina funderingar. 

Bland annat skriver en forumtrådmedlem: 

 
Men är du intresserad av psykologi och psykopatologi så kan jag rekommendera dig många böcker 

som behandlar ämnet. Jag studerar själv till psykolog samt har diagnosen atypisk autism. 

(Forummedlem 10, Forumtråd 4) 

 

Medlemmen konstruerar och gör faktaanspråk på att psykologi skulle ge mer befogade svar på 

om en person kan identifieras som autistisk, om än atypiskt autistisk som innebär 
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autismdiagnos utan närmare specifikation enligt DSM-5 (Autism- och Aspergerförbundet - 

Autism i DSM-5, 2015). Vidare skriver en annan medlem i en annan forumtråd som 

behandlar en likvärdig fråga:  
 

Det du kan göra nu, efter att tanken har väckts, är att be om en neuropsykiatrisk utredning. Kunskap 

är alltid bra och en utredning kommer visa dig dina styrkor och svagheter, så att du kan anpassa saker 

till det i framtiden. (Forumtrådmedlem 1, Forumtråd 2) 

 

Medlemmen gör faktaanspråk på att kunskap finns genom att genomgå en neuropsykiatrisk 

utredning och menar att det skulle tydliggöra styrkorna och svagheter i en persons egenskaper 

utan att ifrågasätta hur det mäts och i förhållande till vad. Ytterligare en annan medlem i 

samma forumtråd anser att det endast är ett team med professionella positioner på en 

psykiatrisk institution som kan avgöra om en person har autism: 

 
Bara det att någon bemödar sig att skriva en lång harang om div saker ang sitt skitliv i gemen får en 

såklart att misstänka AS, men sådant kan bara ett professionellt team på en psykiatrisk klinik 

avgöra...  (Forumtrådmedlem 2, Forumtråd 2) 

 

Medlemmen ser alltså autism som en psykisk (medicinsk) sjukdom och uppmanar 

frågeställaren att söka vård för att få svar kring att identifieras som autistisk. Därutöver 

bedömer forummedlemmen att sättet som forumtrådskaparen framställer sina funderingar kan 

indikeras på att vara autism.  Därmed konstrueras även att inläggsframställningen vore 

avvikande från normalt. Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns medicinska 

sjukdomsrepertoarer i diskussionen kring autism, och sjukdom per se skiljer sig från frisk. 

Friskhet är det som generellt anses vara norm och sjukdom är det som avviker i och med att 

sjukdom förväntas botas eller behandlas för att nå friskhet. Varierande avvikelsesrepertoar 

framkommer även märkbart i andra forumtrådar och förklaras under nästkommande rubrik. 

5.3 Tolkningsrepertoar: autism som normavvikande  

Istället eller parallellt med autism som sjukdom konstrueras autism som normavvikande. 

Definitioner av normer och normavvikelser görs av studiens aktörers språkliga 

framställningar. I forumtråd 3 konstruerar forumtrådskaparen autism urskild från en 
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(abstrakt) norm genom att presentera olika sammanhang vari medlemmen beskriver hur 

en autistisk person beter sig motsatt en normal person: 

 
Vi försöker att anpassa oss bland er normala, det är väl bra om det endå inte går hela vägen? Det är 

enormt ansträngande för oss att anpassa oss i det socialaumgänget, vi är hellre lyssnare än pratare. 

Tänkare istället för impulsagerandet, tycker du detta är dåligt? Kanske är det fel på människorna som 

inte har bred kunskap inom spektrumet? Att folk ser ner på oss bara för att vi är "udda" ? 

(Forumtrådskapare, Forumtråd 3) 

 

Forumtrådskaparen framhäver att normen är pratare och impulsiva medan autistiska personer 

är lyssnare och tänkare. Bland annat eftersom personen i citatet inleder med att göra den 

kollektiva autistiska identiteten avvikande från det ”normala” och att citatet avslutas med att 

ordet udda i samklang med ordet oss (den kollektiva autistiska identiteten). 

Forumtrådskaparen sätter impulsivitet och tänkande i motsatsrelation som antyder på att 

impulsivitet innebär att inte tänka före handlande och kan bland annat tolkas som att normen 

framlyfts som passiva aktörer. Forumtrådskaparen utmålar därmed lyssnande och tänkande 

som avvikande. Forumtrådskaparen förbiser sammanhang och människors mångfasettering 

eftersom normer och avvikelser konstrueras oförankrat i flytande argument. Syftet med att 

belysa detta är för att det framgår finnas tolkningsrepertoarer som bidrar till sådana abstrakta 

distinktioner och onyanserade framställningar av vad som är norm respektive avvikande inom 

fenomenet autism. Samtidigt är citatet svagt ur ett retoriskt perspektiv eftersom personen 

exempelvis inte argumenterar med belägg för dessa framställda skillnader.   

 

Forumtrådmedlem 4 i forumtråd 1 beskriver “folk” som kopierings-människor, och 

forumtrådskapare i forumtråd 3 förklarar att normen följer en viss manual: 

 
Just pga att man inte är som "alla andra". De vill att man ska formulera meningar och ha en livsstil 

som uppfyller deras manual. (Forumtrådskapare, Forumtråd 3)  

 

Forumtrådskaparen konstruerar att normen uttrycker sig och infinner sig i en livsstil baserat 

på normanvisningar som autistiska personer inte kan leva upp till och anser autism därtill 

avvika. Personen lyfter orden är avvikande eller norm, istället för exempelvis gör avvikelser 

eller norm som i sig drar homogena paralleller om vad som avviker från normer som ett 

statiskt tillstånd. Det i sig visar på att personen inte yttrar autism som föränderligt eller att 
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forumtrådskaparen kan vara en aktiv aktör i att förändra normer kring autism. Denna aspekt 

belyses delvis av ytterligare en forumtrådskapare i forumtråd 4: 

 
Idag, i samhället är det också ett problem men i andra nyanser. Kunskapen finns men samhället är 

inte format för många autistiska individer och dogmer samt stereotyper i enfaldiga uppfattningar styr 

gemene man för vad autism är. Det kommer alltid vara så att samtidens normer styr och eftersom 

autistiska individer tenderar att gå en egen väg möter en motstånd. Det gör alla som tänker utanför 

boxen. (Forumtrådskapare, Forumtråd 4) 

 

Forumtrådskaparen framhäver att normer styr och autistiska personer avviker för att de får 

motstånd från normen. Samtidigt framhävs autistiska personer som aktiva aktörer på så vis att 

de gjort ett val att gå emot normen, men däremot inte att normer även är föränderliga 

processer. Ur ett diskurspsykologiskt perspektiv finns inga oföränderliga norm-boxar vari allt 

utanför avviker, men däremot finns det tolkningsrepertoarer som tas för givet sant. Det 

påvisar att diskussionen kring autism i de konkreta sammanhangen AspergerForum och 

Flashback inkluderar repertoarer kring att det finns strukturella krafter som bestämmer vad 

som är norm och vad som avviker. Personen konstruerar också att det finns normer 

(stereotyper och dogmer) som styr varje människas tolkningar av autism och att det är 

enfaldigt. Men det finns även motstånd till dessa normavvikande- och 

sjukdomstolkningsrepertoarer, bland annat repertoarer som ramar in autism som 

mångfasetterat, men även som individualistiskt – det vill säga personers föreställda frihet att 

definiera sin autistiska identitet och autism. Individualistrepertoarer redogörs härefter. 

5.4 Tolkningsrepertoar: autism som individualistisk  

Ytterligare en tolkningsrepertoar som konstruerar autism är en tolkningsrepertoar som 

motsätter sig en uppdelning av autism som onormalt kontra normavvikande, autism som 

normalt kontra enligt normen eller som friskt respektive sjukt. Denna tolkningsrepertoar 

konstruerar istället autism som individualistisk, vari autism ses som varierad eller säregen. 

Tolkningsrepertoaren förekommer som beskrivningar och svar från forumtrådmedlemmar 

som skriver att de inte känner igen sig i diagnoskriterier eller i alla karaktärsdrag. Några 

medlemmar konstruerar exempelvis att det finns grader av autism. I exemplet nedan skriver 

forumtrådmedlemmen sig ingå någonstans i mitten av autismspektrumet, och kan därför anses 

som att medlemmen utifrån egna erfarenheter ser autism som nyanserat: 
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Jag kan tycka att folk inom spektrumet kan vara extremt olika. Personligen så verkar jag vara 

ett mellanting. Passar således inte riktigt in på någon av sidorna. (Forumtrådmedlem 1, 

Forumtråd 3) 

 

Ett mönster som därmed är tydligt i forumtrådarna är att autism skrivs av personerna som att  

det är möjligt att gå under samma autismbenämning men att det finns vidbredda olikheter. 

Flera forumtrådmedlemmar konstruerar att autism ger olika problematik vilket är anledning 

till att vissa medlemmar känner igen sig i konstruktionen av autism, i vissa autistiska 

kännetecken men inom vissa aspekter inte. En annan forumtrådmedlem framställer att alla 

människor mer eller mindre har autism och även sociala problem: 

  
Först måste du förstå en sak. Alla har autism. Vissa har 0.003%, andra har 98%. Det finns inget ja 

eller nej på om man har autism […] Däremot kanske du har en släng av hypokondri och övertänkande 

vilket förstorar saken? Alla har sociala problem, men det är först när man går och tänker på dom hela 

tiden som de blir till ett riktigt problem. (Forumtrådmedlem 6, Forumtråd 1) 

 

Även i detta citat konstrueras autism som mångfasetterat på så viss att det finns grader av 

autism, men att det är en människas enskild skuld om dessa egenskaper ses som hinder. Med 

andra ord konstruerar medlemmen att personer som identifierar sig som autistiska ansvarar för 

om identiteten utgör möjligheter eller hinder. Det vill säga att människor har egna val att 

positionera sig annorlunda. Detta i likhet med en annan medlem i forumtråd 3 som beskriver 

att person har psykologen och författaren Jordan Peterson som förebild för sitt perspektiv på 

autism:  

 
Jordan Peterson har varit stor förebild för mig senaste året genom att sluta vara ett offer och uppoffra 

individualitet och barndom för att konstruera mening i sin roll till samhället. (Forumtrådmedlem 40, 

Forumtråd 3)  

 

Medlemmen framställer indirekt att personer förmår att ställa sig utanför socialt skapade 

diskurser för att uppnå en autentisk identitet och mening, för att bland annat lämna en 

offeridentitet som medlemmen framför är kollektivt konstruerat. Detta samtidigt som 

personen identifierar sig som autistisk. Även Erich Fromm nämns och citeras i samma 

forumtråd. Det tyder på att med den tolkningsrepertoaren förespråkas att autistiska personer 

kan bemötas på ett individualistiskt och autentiskt sätt. Det vill säga, att det är autistiska 
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personens egna värderingar och tolkningsrepertoarer kring autism som accepteras ha företräde 

i hur människor ska bemöta varje unik person.  

5.5 Subjektsposition: offret 

Ett mönster som framkommer i forumtrådarna är att utifrån tolkningsrepertoaren autism som 

medicinsk sjukdom positionerar forumtrådmedlemmarna sig själva i flertalet fall som offer 

och passiva aktörer. I ett inlägg beskrivs exempelvis att autismen har skapat mycket 

svårigheter och beskyller autismdiagnosen för felaktigheter: 
 

Jag vet inte om det är att det blir såhär för ”autism” men det har blivit såhär för mig och det är när jag 

försöker göra rätt men allt blir fel oavsett vad jag gör och tillslut så brister det, men det är då något 

har pågått under lång tid. (Forumtrådmedlem 4, Forumtråd 1) 

 

Medlem 4 anar att autism kan ha bidragit till livssituationen och argumenterar retoriskt 

att hen försökt göra rätt och riktigt, men att autism kan ha hindrat det från att ske.  

Medlemmen positionerar sig därmed som ett offer för autism – med andra ord en passiv 

aktör med mindre egen maktpåverkan. Således konstrueras autismdiagnosen vara 

styrande i hur personens liv förefaller och inte aktören själv. 

I följande citatexempel intar sig en forumtrådmedlem subjektspositionen offret utifrån 

tolkningsrepertoaren autism som medicinsk sjukdom. Detta i och med att 

forumtrådmedlemmen framställer att beskedet av Aspergers diagnos (autism) bidrar till att 

personen slutat uppnå individuella målsättningar: 

 
Jag har diagnosen aspergers. Enda sen jag fick den har jag slutat försöka då jag är för "svag". 

Tidigare då jag inte visste om detta försökte jag mer och uppnådde mina mål. Diagnosen får en att 

bara tro att man inte kan. Har ni några tips på hur jag kan glömma detta” (Forumtrådmedlem 35, 

Forumtråd 3) 

 

Forumtrådmedlemmen konstruerar därmed att diagnosetiketten i sig följer ett tankesätt om att 

inte förmå uppnå vissa mål på grund av svaghet och oförmåga. En forumtrådmedlem i 

forumtråd 3 ifrågasätter offersubjektspositionen: 
 

Ibland får man faktiskt känslan av att man gör sig själv till ett offer och passiviserad, lastar över 

ansvaret på diagnosen. (Forumtrådmedlem 33, Forumtråd 3) 
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Forumtrådmedlemmen beskriver att offerrollen kan innebära ett passivt aktörskap som  

uppkommer av att en person identifierats som legitimt sjuk. Det vill säga att personer 

gör sig mer hindrande och sjuk än nödvändigt. Forumtrådmedlemmen konstruerar 

därför kritik mot subjektspositionen offret.  

 

Sammanfattningsvis finns ett mönster i forumtrådarna vari aktörerna visar på hur 

diagnosen ogynnsamt påverkar känslan av inflytande över deras egna liv. De 

konstruerar att diagnosen passiviserar, försvagar och leder till annorlunda och 

destruktiva ageranden som personen inte förmår att styra över. Detta genom att bland 

annat retoriskt referera till sig själv och andra personers upplevelser av autismdiagnos. 

Med andra ord framställer aktörerna att diagnosen försvårat eller fråntagits aktivt 

aktörskap. Således konstrueras diagnosen ansvara för svårigheterna och inte personerna 

själva. Några som positionerande sig som offer positionerande sig även som sjuka. 

Subjektspositionen den sjuke var påtaglig i kodningen och får därför bli ett eget tema 

som presenteras härnäst. 

5.6 Subjektsposition: den sjuke  

Subjektspositionen den sjuke konstrueras utifrån tolkningsrepertoaren autism som 

medicinsk sjukdom. I en diskussion om autism i bredare bemärkelse uttalar och 

positionerar sig en medlem i en forumtråd som den sjuke genom att konstruera sig som 

obotligt sjuk: 

 
Jag önskar att det fanns något botemedel för det så att man kan fungera som alla andra. 

(Forumtrådskapare, Forumtråd 3) 

 

Utöver att forumtrådskaparen konstruerar sig som obotligt sjuk, finns det att 

medlemmen anser sig funktionshindrad eftersom person inte framställer sig fungera som 

alla andra. Det i sig kan tolkas utifrån tolkningsrepertoaren autism som normavvikande 

eftersom personen gör en distinktion mellan sig själv och alla andra vari personen själv 

inte fungerar i förhållande till normen. En annan forumtrådmedlem gör sig till sjuk 

gentemot det abstrakta (samhälls-)systemet: 
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Jag kunde varit frisk om jag hade fått rätt förutsättningar, och jag kunde verkligen kommit långt om 

systemet lyfte mina förmågor istället för att göra det väldigt svårt. (Forumtrådmedlem 4, Forumtråd 

1) 

 

Medlemmen producerar att det är (samhälls-)systemets fel att förutsättningarna för att 

klara sig med autism försämrats. Medlemmen kunde ha kommit långt om det inte vore 

för systemet, med andra ord att systemet utgör hinder för autistiska förmågor. Aktören 

positionerar sig som sjuk med potential för friskhet men att det är systemet som 

funktionshindrar och gör det till sjukdom. Därför antyds personen utgå från 

tolkningsrepertoaren autism som medicinsk sjukdom, men i bemärkelsen att autism är en 

botlig sjukdom med rätt förutsättningar och att det inte nödvändigtvis behöver avvika 

från norm om förmågor lyfts (mer är brister/hinder). En annan subjektsposition som 

antyds gestaltas ur bland annat medicinska sjukdomsrepertoarer är den erfarne som 

presenteras härnäst. 

5.7 Subjektsposition: den erfarne 

Ytterligare en subjektsposition som utmärks i analysen är den erfarne som tycks 

framställas ur bland annat medicinska sjukdomsrepertoarer. Det antyds ge 

talandeföreträde att inneha en formell medicinsk diagnos i och med att en person 

genomgått fler steg för att identifieras som autistisk. Detta till skillnad från någon som 

inte har en medicinsk autismdiagnos. En forumtrådmedlem i forumtråd 1 uttrycker sig 

såhär i relation till att en annan medlem som beskrivit sin eventuella autistiska identitet: 

 
Du kanske redan vet det här. Jag relaterar till din beskrivning, och har erfarenhet av flera personer 

som diagnostiserats med autism och som absolut inte har några problem att läsa av andras känslor 

utan snarare tvärtom - de är överkänsliga och klarar inte av det mekaniserat rituella och i ett större 

perspektiv onödiga i tillvaron. (Forumtrådmedlem 13, Forumtråd 1) 

 

Medlemmen gör faktaanspråk genom att stärka sitt argument med att hänvisa till 

personer med medicinsk diagnos. Det i sig, och medlemmens yttrande om sina 

erfarenheter gör att medlemmen positionerar sig själv som erfaren. En trådmedlem i 

forumtråd 2 framför också just erfarenheter som ett retoriskt underlag: 
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Inget av det du skriver tyder på Asperger. Säg till om du vill att jag ska svara på hur jag upplever 

samma punkter som du listat så du får se hur det är för någon med atypisk autism. (Forumtrådmedlem 

9, Forumtråd 2) 

 

Medlemmen framställer att forumtrådskaparen, som i det inledande inlägget beskriver sig 

med specifika egenskaper, inte tyder på en autistisk identitet och medlemmen använder sig 

själv för att göra faktaanspråk. Forumtrådmedlemmen uppger sig vara en atypiskt autistisk 

med erfarenhet som kan förklara hur dessa kategoriska egenskaper upplevs av någon med 

atypisk autism. Medlemmen positionerar sig som erfaren i förhållande till forumtrådskaparen 

som istället positioneras som oerfaren av medlemmen. I enlighet med den diskursiva 

handlingsmodellen använder en forumtrådmedlem sig också av att minnas tillbaka och 

beskriva vad denne tillskriver autism genom att redogöra minnet på ett retoriskt vis:  

  

När jag gick i gymnasiet sa jag till en kompis, att personnes kompis var den fulaste människan jag 

sett haha. Jag kan säga att jag aldrig sa något liknande igen, för kompisen blev svinförbannad. Vilket 

är förståeligt. För mig var det som att säga att himlen var blå haha. (Forummedlem 10, Forumtråd 2)  

 

Forumtrådmedlemmen berättar om en konkret personlig händelse för att göra ett 

erfarenhetsmässigt faktaanspråk på sin autistiska identitet utifrån sina autistiska kännetecken. 

Ytterligare en forumtrådmedlem i forumtråd 3 lyfter erfarenheters betydelse: 

  
Man får tacka så hjärtligt! Jag tycker det är bra för oss som har diagnosen att dela med oss av våra 

egna erfarenheter och aspekter runt om i livet. Hur vi kan förbättra oss med tips och knep! 

(Forumtrådskapare, Forumtråd 3) 

 

Forumtrådskaparen uttalar erfarenheter i gynnande bemärkelse. Att det kan bidra till att 

hjälpa varandra. Framställningen har en solidarisk klang, men problematiken med detta 

synsätt är just att erfarenheterna är mångfasetterade. Vilka erfarenheter som lyfts beror 

på stämningen i forumtrådarna och vilka identiteter samt tolkningsrepertoarer som 

dominerar i den specifika kontexten visar detta analysresultat. Ytterligare en 

subjektsposition som berör även den erfarne, men som även utgår från andra 

tolkningsrepertoarer än från autism som medicinsk sjukdom - är den intelligente som 

beskrivs mer härnäst.  
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5.8 Subjektsposition: den intelligente 

Ett annan återkommande subjektsposition är den intelligente. I flera trådar positionerar 

sig forumtrådmedlemmarna som intelligenta, genier och elit. Denna position kommer 

antydningsvis ur tolkningsrepertoaren autism som positiv karaktärsdrag. 

Forumtrådmedlemmarna positionerar sig själva och använder det som ett kännetecken 

som bekräftar autism och den autistiska identiteten. Aktörerna framställer också att 

många konstruerar personer med autism som mer intelligenta. I nedanstående exempel 

beskriver forumtrådskaparen att denne är utredd och har fått diagnos på autism och 

skriver i klartext om intelligens: 

 
 Högpresterande. […] Jag är utredd. Beskrivningen är ungefär att jag är högt kognitivt begåvad med 

en autistisk grundproblematik […] Som ni hör har jag självkännedom och många egenskaper som 

associeras till en intelligent individ. (Forumtrådskapare, Forumtråd 4) 

 
Genierna i sig är ofta autistiska och själviska med goda grunder (Forumtrådskapare, Forumtråd 4) 

 

I ovanstående inlägg kopplar forumtrådskaparen intelligens ur en historisk kontext där 

historien har visat att genier ofta är personer med autism. Det kan tolkas som att 

personen anser sig se en allmän diskurs om att autism och intelligens som egenskap är 

sammankopplat. En subjektsposition som kunde motsätta sig denna identitet är 

motståndaren. 

5.9 Subjektsposition: motståndaren 

Till skillnad från andra subjektspositioner är motståndaren den subjektspositionen som 

inte internaliserar exempelvis autism som karaktärsdrag, autism som sjukdom, autism 

som normavvikare och/eller autism som individualistisk. Motståndaren som 

subjektsposition intas av flera forumtrådmedlemmar för att positionera sig som att 

autistiska kännetecken inte behöver benämnas som autism. Aktörerna konstruerar detta 

genom att skriva att de på varierande sätt är kritiska till att kategoriseras som autistiska. 

En medlem i tråd 4 är kritisk till forumtrådskapares beskrivning av sig själv: 
 

Fast nu handlar ju inte tråden om detta, utan om hur unik TS är som kan se in i framtiden och förstå 

känslor bättre än andra människor eftersom han har en diagnos som inte existerar i den riktiga världen 
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(kombinerat med lite pick och plock från myer-briggs personlighetstyper). Dessutom väntar han på 

att "ett annat perspektiv" ska uppenbara sig i tråden, men precis som med sin autism och sin "empat" 

så kan han inte beskriva hur detta perspektiv ser ut. (Forumtrådmedlem 1, Forumtråd 4) 

 

Medlemmen tillskriver forumtrådskaparen att ha tolkningsrepertoarer som sammanfaller  

med autism som positiva karaktärsdrag på så vis att medlemmen uppger att 

forumtrådskaparen lyft sina personlighetsdrag, mer än påvisar vilka hinder dessa kan 

utgöra. Ytterligare en tolkningsrepertoar som medlemmen konstruerar kritik mot är 

autism som individualistisk. Medlemmen gör motstånd mot att utöka autismkategorier 

med individuella idéer om vad autism är. Detta genom att retoriskt framställa att ett 

annat okänt perspektiv på autism inte förmår att uppenbara sig - med andra ord inte är 

(kulturellt) tillgänglig. En forumtrådmedlem i forumtråd 4 gör istället motstånd mot den 

intelligente subjektspositionen och tolkningsrepertoaren autism som karaktärsdrag: 
  

Även om man är "Speciell person" så betyder inte detta att man har "speciella egenskaper" värda att 

lyftas fram i diverse sammanhang. Många tror att jag är en smart och strukturerad som person när jag 

i själva verket alltid har dragits med inlärningsproblem och har låg självkänsla. (Forumtrådmedlem 6, 

Forumtråd 4) 

 

Medlemmen konstruerar motstånd till att ha säregna egenskaper inte behöver innebära 

positiva karaktärsdrag. Istället framställs det retoriskt att säregna egenskaper kan utgöra 

hinder i olika sammanhang, samt att det finns fördomar kring gynnande autistiska 

karaktärsdrag såsom smart och systematisk. En annan trådmedlem i forum 3 uttrycker 

skepsis mot bland annat en sjukdomsidentitet: 

 
Bästa tipset är att inte luta er mot eran diagnos, lyssna inte på någon som säger att ni inte klarar av 

vad det nu är ni vill göra. Okej om man försöker och inte klarar det, men när någon idiot säger att 

man inte klarar nått för att man har asperger gör mig bara förbannad. (Forumtrådmedlem 4, 

Forumtråd 3) 

 

Utöver att forumtrådmedlemmen framställer kritiskt tänkande gentemot autismdiagnos, 

framställs även kritik mot allmänna fördomar på att autistiska personer ses som 

funktionshindrade. Medlemmen konstruerar även att autistiska personer bör prova något 
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innan de själva bedömer sig som hindrade i sammanhanget och inte fördöma sig a 

priori. Vidare beskriver en annan medlem i forumtråd 1: 

  
Den växande psykiska ohälsan i vårat samhälle kan ta sig i uttryck i neurotiska symtom eller andra 

avvikelser från normen som du beskriver. Hur som så anser jag knappast att analys av dessa symtom 

vis-a-vis en psykiatrisk diagnostisk manual är rätt väg att gå för att få bukt på dessa, för i grunden är 

dem ett positivt tecken på att din mänsklighet är intakt, även om symtomen förvisso absolut kan vara 

aningen oroande i sig. (Forumtrådmedlem 10, Forumtråd 1) 

 

Medlemmen framför kritik mot tolkningsrepertoaren autism som medicinsk sjukdom genom 

att på varierande sätt framställa att en sådan stämpling inte löser något grundläggande. 

Medlemmen kritiserar även autism som normavvikande på ett generellt sätt, vari autism som 

medicinsk sjukdom ingår. Medlemmen konstruerar kritiken på samma premisser som autism 

som medicinsk sjukdom, liksom att vissa autistiska kännetecken kan anses normala. Samt att 

lösningen inte finns att göra sig officiellt sjuk, utan istället fundera på ohälsa på samhälleliga 

nivåer. Med andra ord granska problematiken utanför sig själv. Sammanfattningsvis finns det 

motståndare för alla nämnda tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, och ger svar på att 

autism är interaktivt socialt konstruerat. Därtill att personer är försedda med varierande 

repertoarer och identitetsuppfattningar som ger olika konsekvenser som studien bland annat är 

ämnad att lyfta.  

 

 

6. Diskussion 
I detta kapitel presenteras först en summering av studiens resultat och analys. Därefter följer 

en diskussion av relationen mellan resultat och analys samt tidigare forskning. Vidare 

diskuteras resultatet utifrån studiens teoretiska och metodologiska angreppssätt 

diskurspsykologi. Sedan diskuteras och problematiseras resultatet på ett övergripligt plan i 

kombination med en slutdiskussion kring fenomenen autism och autistisk identitet, och 

dessutom delges självkritisk reflektion. Avslutningsvis resoneras kring studiens 

samhällsrelevans samt förslag på forskning. 
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6.1 Sammanfattning av resultat och analys 

De frågor som denna studie har försökt svara på är hur autism och identiteter konstrueras i 

interaktion på forumtrådar hos personer som mer eller mindre identifierar sig som autistiska. 

Dessutom, att utifrån dessa konstruktioner urskilja vilka tolkningsrepertoarer och allmänna 

diskurser som aktörerna i forumtrådarna engagerade sig i. Detta i förhållande till de aktuella 

uttalandena kring autism och autistiska identitet- både hur de positionerar sig själva och andra 

i interaktion. Utifrån materialet i form av forumtrådar utkristalliseras fyra tolkningsrepertoarer 

som visar på att autism hos aktörerna konstrueras som positiva karaktärsdrag, medicinsk 

sjukdom, normavvikande samt som individualistisk.  

 

Tolkningsrepertoaren autism som positiva karaktärsdrag används främst av forumtrådskapare 

som söker informell bekräftelse på att eventuellt identifieras som autistisk. Denna 

konstruktion av autism görs genom att positiva karaktärsdrag associeras med normala 

egenskaper eller förmågor som forumtrådskapare uttrycker sig identifieras med. I motsats till 

negativa och avvikande egenskaper som trådskaparna i inläggen försöker positioner sig ifrån 

genom att retoriskt tona ner och rationalisera bort dessa karaktärsdrag. Ur 

tolkningsrepertoaren autism som medicinsk sjukdom lyfts istället ordet diagnos och referering 

till medicinska experter och institutioner såsom inom psykologi och neuropsykiatri som en 

självklarhet för att identifieras som autistisk, liksom att autism bör definieras ur detta 

perspektiv. Även att avvikande beteende och ogynnsamma kännetecken konstrueras som en 

följd av medicinsk/psykiatrisk sjukdom.  

 

Den tredje tolkningsrepertoaren konstruerar autism som normavvikande vari normen anses 

ordnad och strukturerad. När aktörerna inte tror sig kunna följa samhällets normer 

positionerar de sig själva och autism som avvikande från normen på ett allmänt vis eller 

genom att se autism som sjukdom, och att normen utgör friskhet. Den fjärde och sista 

tolkningsrepertoaren var autism som individualistisk som betyder att även om autism är ett 

begrepp har eller bör autism ha skilda eller unika innebörder för varje enskild aktör som 

identifierar sig som autistisk. Det innebär även att ha makten att själv bestämma vad autism 

är. Denna tolkningsrepertoar opponerar sig mot tolkningsrepertoaren autism som 

normavvikande eftersom framställningar av norm och normavvikelse framställs som 

homogena motsatser medan genom tolkningsrepertoaren autism som individualistisk 

framställs det en föreställd frihet att välja hur autism ska definieras. Repertoaren opponerar 
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även på repertoaren autism som medicinsk diagnos i och med att autism är färdigdefinierad 

med specifika diagnoskriterier och ses som exempelvis sjukt, funktionsnedsättande eller som 

en störning. 

 

Resultatet visade på att det utifrån de fyra olika tolkningsrepertoarerna tillskrevs fem 

subjektspositioner som besvarar studiefrågan om hur identitet konstrueras och hur de 

allmänna diskurserna påverkar aktörerna. Resultatet framför att personer som mer eller 

mindre identifierar sig som autistiska intar subjektspositionerna offret, den sjuke, den 

erfarne, den intelligente och motståndaren. Tolkningsrepertoaren autism som 

individualistisk kan dock inte sammanfogas till en specifik subjektsposition med 

anledning av dess individualism och försök till särprägling. Men ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv har även personer med föreställt individualistiska 

tolkningsrepertoarer endast tillgång till historiskt, kulturellt och socialt tillgängliga 

språkverktyg. Det vill säga att det inte är möjligt med vidare exceptionella tolkningar av 

autism, men däremot kan autism ses från mer mångfacetterade perspektiv.  

 

Subjektspositionen den sjuke relateras till tolkningsrepertoaren autism som medicinsk 

sjukdom eftersom personer konstruerar sig som obotliga och hindrade av sin medicinska 

diagnos. Den sjuke kan även tolkas som autism som normavvikande eftersom personer 

inte anses sig fungera som andra. Men även en hybrid version av den sjuke framställs på 

så vis att personen ser sig som sjuk, men att det är samhället som hindrar personen till 

friskhet. Offret antyds härstamma från tolkningsrepertoaren autism som medicinsk 

sjukdom på så vis att sjukdomen i sig delvis passiviserar aktören såsom den sjuke men 

skillnaden här är att diagnosetiketten hindrar aktivt aktörskap, mer än diagnosens 

innehåll. Även offer för samhället påvisas, och kan härledas utifrån tolkningsrepertoaren 

autism som normavvikande. Även den erfarne grundar sina framställningar genom 

tolkningar av autism som sjukdom eftersom det är betydande kunskapsmässigt att ha 

haft diagnosetiketten en längre tid, oavsett om en person utan diagnos kan ha likadana 

autistiska kännetecken. Den erfarne kan även detekteras ur tolkningsrepertoaren autism 

som normavvikande eftersom personer av erfarenhet framställer erfarna berättelser om 

att ha ett normavvikande beteende.  
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En subjektsposition som kan relateras till autism som positiva karaktärsdrag är den 

intelligente eftersom intelligens konstrueras som en förmåga mer än ett hinder, men får 

sällan medhåll genom andra i trådarna. En subjektsposition som motsätter sig detta är 

motståndaren. Motståndaren framställer sig inte specifikt sig genom de nämnda 

tolkningsrepertoarerna, utan utgör mer motstånd mot en eller flera av de utmärkande 

tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna. Motstånd kan även vara mot 

tolkningar som inte beaktar kontextbundenhet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av analys av forumtrådarna på en mångfacetterad 

konstruktion av begreppet autism där aktörerna ur olika tolkningsrepertoarer såsom 

medicinsk och individualistisk tolkningsrepertoar försöker utmana andra 

tolkningsrepertoarer gällande autism. Aktörerna i forumtrådarna relaterar därmed till, 

och engagerar sig i de allmänna diskurserna av autism men använder de olika 

tolkningsrepertoarerna för att konstruera autism utifrån dem själva och deras perspektiv 

och utmanar även de andra tolkningsrepertoarerna i studien. Flertalet aktörer i 

forumtrådarna visar på en önskan och vilja att ses med varierande egenskaper, vari 

autism konstrueras utifrån positiva kännetecken. Samtidigt fanns det en motpol vari 

aktörerna såg sig som offer utifrån autismdiagnos och den medicinska 

sjukdomsrepertoaren. Studieresultat visar på att det finns brist på mångfacettering och 

sammanhangstänk bland personer som mer eller mindre identifierar sig som autistiska. 

Att en person inte varken av sig själv eller andra ska ses som homogen i sin identitet. En 

autistisk person kan fungera mer obehindrat i en kontext, men mer hindrat i en annan. 

Det som kan ses i studiens analys är att det finns tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner som inte ifrågasätter autism och autistisk identitet, liksom att det förs 

diskussion om vad som är de mest lämpliga lösningar. Bland annat på om det vore 

gynnsamt att få en medicinsk autismdiagnos för att få fler möjligheter till välbefinnande 

eller om det skulle utgöra fler hinder i olika sammanhang.  

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

I studiens analys och resultat beaktades tidigare forskning för att bland annat få inblick i 

tolkningsrepertoarer den tidigare forskningsresultatet gav fingervisning på, liksom vilka 

subjektspositioner som kunde urskiljas ur dessa, samt hur det kunde relateras till denna studie.  

Bland annat McKeever (2012) menar att media framställer autism lösningsorienterat mer än 
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grundorsaksorienterat. Resultatet i denna studie visar på att grundorsaks- och 

lösningsorienteringar parallellt framställs kring beskrivningar av autism i 

forumtrådsinteraktioner mellan personer med autism. Detta eftersom det påvisas flera olika 

tolkningsrepertoarer vari några framställningar lyfter lösningar såsom att uppmuntra 

medicinsk utredning eller delge erfarenheter för att underlätta vardagen, medan andra 

framställer ifrågasättande tolkningar kring grunddefinitioner av autism och autistisk identitet. 

Bland annat genom tolkningsrepertoarerna autism som medicinsk sjukdom och autism som 

positiva karaktärsdrag och dess subjektspositioner, medan andra personers framställningar 

utgår från att autistiska kännetecken även egentligen kan vara normala egenskaper.  

 

De positiva karaktärsdragen kan förslagsvis härröra från media eftersom den tidigare 

forskningens påståenden om att viss media skildrar imaginära karaktärer med gynnande 

autistiska egenskaper. Belcher och Maich (2014) studie framför att fiktiva stereotypa 

framställningar av autistiska personer bland annat skildras som hjältar som övervinner 

omöjliga odds och excentriska porträtt i film och Tv-serier. I relation till studien gav detta 

intresse för att studera hur ordet karaktärsdrag använts i interaktion och resultatet visar på att 

karaktärsdrag nyttjas i sammanhanget när positiva (autistiska) egenskaper har stort utrymme 

medan hindrande eller svårare autistiska kännetecken inte utmärks, samt att detta främst yttras 

av identitetsletande personer utan medicinsk diagnos.  

 

En annan forskning med liknande material jämförde karaktärers framställda egenskaper med 

DSM-5:s diagnoskriterier och fann likheter på så vis att överintelligent är ett av 

huvudkaraktärsdragen (Nordahl-Hansen m.fl., 2018). Det sammanfaller med resultatet i den 

aktuella studien som nämnt indikerar att det finns autistiska identitetsframställningar som 

beskrivs mer gynnande. Exempelvis subjektspositionerna motståndaren och den intelligente 

beskriver sin och andras identitet mer gynnande, men den intelligente härleds till 

tolkningsrepertoaren autism som positiva karaktärsdrag i och med att intelligens lyfts som 

positivt och kan ha inflytande från media. Detta till skillnad från motståndaren som 

exempelvis framställer ett ifrågasättande av rådande identiteter och istället missionerar för 

autistisk identitet som normalt. Några motståndare i studien överensstämmer med Parsloes 

(2015) forumtrådsstudie som framför att autism bland annat framställs som normalt; att 

symtomen beskrivs som positiva element av autistiska personers identiteter. Resultatet 

samstämmer även med Kapp m.fl. (2013) eftersom deras studie pekar på att personer som 
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känner till exempelvis sociala rörelser som förespråkar autism som normalt har en mer positiv 

självbild. Detta till skillnad från de med det medicinska perspektivet, som enligt studien bidrar 

till framställningar som inramar personer som sjuka eller funktionsnedsatta.  

 

Även subjektspositionen den erfarne beskriver sin identitet mer gynnande på grund av 

erfarenheter.  Likt tidigare nämnda forskningar menar Bagatell (2007) att en autistisk persons 

erfarenheter spelar roll för identiteten och något den sociala världen kan bidra till. Mogensen 

och Mason (2015) och även delvis Jones m.fl. (2015) menar att en medicinsk autismdiagnos 

kan vara gynnande för identiteten för att det ger självförståelse, kunskap, kontroll och en 

gemenskapskänsla. Till skillnad från ovannämnda forskning, visar denna studie att mottagares 

identitet av den erfarne kan positioneras ogynnsamt på grund av oerfarenhet. Studieresultatet 

indikerar även att diagnos passiviserade aktörer som även det skiljer sig från den ovannämnda 

forskningen. Studieresultatet påvisar att subjektspositionerna den sjuke och offret framställer 

sin identitet och autism på ofördelaktiga vis och tycks framställas delvis från 

tolkningsrepertoaren autism som medicinsk sjukdom vari att ha fått en medicinsk 

autismdiagnos ingår.  

 

Men subjektspositionerna den sjuke och offret i det aktuella studieresultatet härrör även från 

autism som normavvikande utöver autism som medicinsk sjukdom och de båda kan relateras 

till media eftersom en studies analys av tidningsartiklar framvisar att autism i artiklarna 

konstrueras som lidande, som en börda, ett offertillstånd och som normavvikande (Huws och 

Jones, 2011).  De passiva aktörerna den sjuke och offret kan förklaras grunda sig i det 

Treweek m.fl. (2018) studie lyfter. De menar på att personer som platsar inom den autistiska 

stereotyper får negativt bemödande av andra på grund av fördomar. Det vill säga att den sjuke 

kan göra sig sjukare och personer kan göra sig mer till offret på grund av att bemötandet. Å 

andra sidan kan mildare autistiska drag normaliseras för att de inte platsar in i stereotypen. 

Detta eftersom det är svårare autism som bidrar till autistisk stereotyp i och med att de 

framhäver tydligare autistiska kännetecken skriver Treweek m.fl. (2018). I studien finns 

subjektspositioner som framställer sig som offer för samhället och som sjuka med potential 

till att bli friska på grund av att de hamnat mellan två trygghetssystem – att de varken 

positioneras som normala eller tillräckligt funktionsnedsatta för att få stöd. Detta hävdar på att 

dessa tolkningsrepertoarer och subjektspositioner förekommer och att det kan finnas 

problematik i bemötandet av personer med autismdiagnos och deras egen självbild på grund 
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av bland annat att stereotyper, mediaskildringar, diskursmotståndare och medicinska diskurser 

som genomsyrar interaktioner. 

   

Slutligen visar studieresultatet, till skillnad från tidigare forskning att det även finns  

tolkningsrepertoarer som framställer att autism bör ses ur individualistiska perspektiv – att 

varje person bör följa sina subjektiva idéer om autism och autistisk identitet på unika sätt.  

Skillnaden är också att tidigare forskning fokuserar på vissa aspekter av autism som fenomen, 

medan denna diskurspsykologiska studie integrerat dessa genom att resultatet visar ett 

mångfasetterat perspektiv på hur personer som mer eller mindre identifierar sig som autistisk 

på svenska internetforum konstruerar autism och autistisk identitet och dess komplexitet ur ett 

vardagligt och handfast perspektiv. Dessutom analyserar vissa forskningar abstrakta diskurser, 

mer än konkreta diskursiva praktiker vari diskurser skapas som diskurspsykologisk analys 

gör. Denna studie ger mer fingervisning på hur yttranden om autism och autistiska identiteter i 

det specifika sammanhanget ser ut i dagsläget. Annan forskning fokuserar på subjektiva 

upplevelser av att ha autism, men som inte behöver överensstämma med vad personer som 

identifierar sig som autistiska framställer i vardagliga interaktionssammanhang - och det är i 

vardagliga interaktioner som identiteter samt perspektiv skapas, upphör, reproduceras och 

omdefinieras.  

6.3 Resultat och analys i relation till teori och metod  

Diskurspsykologi har valts som studiens teori och metod. Diskurspsykologi är baserat på 

socialkonstruktionism vari en aktör och dess identitet skapas i sociala praktiker (Winter 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105). I resultat och analys i relation till diskurspsykologi 

användes de diskurspsykologiska begreppen tolkningsrepertoar och subjektsposition. Det 

innebär att ur ett diskurspsykologiskt perspektiv är människors socialt skapta 

tolkningsrepertoarer nyanserade, och unika essensperceptioner finns inte. Subjektspositioner 

skapas därmed utifrån dessa tolkningsrepertoarer i interaktioner. I enlighet med studiens syfte 

användes de två begreppen för att undersöka hur aktörerna i forumtrådarna konstruerar autism 

och autistisk identitet. 

 

Teori och metodvalet diskurspsykologi gjorde det möjligt att undersöka och urskilja vilka 

tolkningsrepertoarer och allmänna diskurser som aktörerna engagerade sig i samt i relation till 

deras tolkningsrepertoarer kring autism och autistisk identitet. Resultatet påvisar utifrån 
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diskurspsykologi hur aktörerna använder tolkningsrepertoarer för att framställa sig och andra 

på utmärkande sätt. Fenomenet autism konstrueras och framställs ur tolkningsrepertoarerna 

positiva karaktärsdrag, medicinsk sjukdom, normavvikande och individualistisk i de 

undersökta forumtrådarna. 

 

Resultatet beträffande autistiska identiteter påvisar att de utifrån diskurspsykologi är flexibla 

och instabila vari exempelvis personer ur tolkningsrepertoaren autism som individualistisk 

framställer autistiska identiteter som unika samtidigt som det autismperspektivet står i 

konflikt med studieresultatets subjektspositioner såsom den sjuke och offret. Detta för att de 

konstrueras ur de mer onyanserade tolkningsrepertoarerna autism som medicinsk sjukdom och 

autism som normavvikande. Det indikerar därmed på att identiteter är flytande och att de även 

kan stå i konflikt med andra identitetsperspektiv, diskurser och tolkningsrepertoarer.   

 

Diskurspsykologisk analys för denna studie handlade om att undersöka de språkliga mönstren 

i de fyra forumtrådarna. Gällande retoriska framställningar i forumtrådarna är det mest 

framträdande att uttrycka sig genom tolkningsrepertoaren autism som medicinsk diagnos. Det 

kan innebära att det är en inrättad framställd bidragsversion av autism som inte alltid 

ifrågasätts.  Det vill säga att exempelvis medicinsk diagnos framhävs som konkret fakta på ett 

koncist vis utan större motstånd i vissa sammanhang. Det största framställandemotståndet är 

ifrån tolkningsrepertoarer som förespråkar att autistisk identitet och autism på ett eller annat 

sätt bör ses ur ett subjektivt, autentiskt och individualistiskt perspektiv. Likaså motstånd mot 

att en medicinsk diagnos inte alltid är avgörande för att identifieras med autism eller att 

autism vore en sjukdom. Ur en retorisk synvinkel baserat på diskurspsykologins action, 

retorik och modalitet görs faktaanspråk på motståndsperspektiv med bland annat rationella 

och berättande framställningar. Några som positionerar sig som offer för samhället ur 

tolkningsrepertoaren medicinsk diskurs och några ur tolkningsrepertoaren autism som 

normavvikande är mer benägna att framföra sina budskap mer legärt och oaktsamt utan vidare 

obestridlighet. Men i största del framförs även dessa koncist och givet. Personer som 

identifierar sig som subjektspositionen den sjuke använder negativt laddade ord om sig själva 

såsom svag för att retoriskt framföra sina argument.  

 

Personer med tolkningsrepertoarer såsom autism som positiva karaktärsdrag liksom 

subjektspositionen den intelligente lyfter positiva egenskaper i relation till autism som 
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retoriska verktyg. Retoriska framställningar som specifikt kommer ur tolkningsrepertoaren 

autism som positiva karaktärsdrag saknar vidare medhåll från övriga forumtrådmedlemmar. 

Det kan berätta att det finns framträdande diskurser som inte sprider åsikter om att autism och 

autistisk identitet är gynnsamt. Sammanfattningsvis användes diskurspsykologins 

analysbegrepp i studien som bidrog till att analysera hur aktörerna konstruerade sina och 

andras verkligheter utifrån vad som skrevs i forumtrådarna, och på vilka språkliga sätt det 

framfördes i forumtrådarna. Med andra ord att synliggöra hur aktörerna retoriskt konstruerar 

sin och andras framställningar.  

 

Det diskurspsykologiska angreppssättet formade studieresultatet på så sätt att resultatet endast 

uttalar sig om konstruktionen av autism och autistiska identiteter av de aktörer som mer eller 

mindre identifierar sig som autistiska i de valda kontexterna fyra forumtrådar från Flashback 

och AspergerForum.  Teori och metodvalet gjorde således att studien inte kan uttala sig om 

hur populationen svenska personer med autism eller hur alla svenska forumtrådar konstruerar 

autism och autistiska identiteter.   

6.4 Slutdiskussion och självkritisk reflektion  

Resultatet indikerar på att det finns uppmuntrande autenticitetsrepertoarer kring autism och 

autistisk identitet. Att utgå från ett individualistiskt perspektiv kan innebära att autistiska 

personer ansvarar för hur de uppfattar sig själva och hur de bemötts i och med att 

definitionsfrihet förespråkas ur dessa repertoarer. Men ur ett diskurspsykologiskt perspektiv är 

människors tolkningsrepertoarer mångfasetterade och socialt konstruerade. Därmed kan inte 

människan ha helt egenskapta uppfattningar av autism och autistisk identitet. Men 

konsekvensen av tolkningsrepertoaren autism som individualistisk kan ändå internaliseras av 

fler människor på en storskalig nivå eftersom människor tillsammans skapar nya autistiska 

drag utifrån de tolkningsrepertoarer som är historiskt och kulturellt tillgängliga. Det kan 

vidare bidra till exempelvis utvidgade och diffusa medicinska diagnoskriterier eftersom 

alltfler sätter en personlig prägel på vad autism innebär om kulturen uppmuntrar autenticitet. 

Bland annat antyds individualistiskt perspektiv liksom repertoarer såsom autism som 

karaktärsdrag och identiteter såsom motståndare samt den intelligente, delvis framställas av 

personer som identifierar sig med den forna medicinska diagnosen Aspergers syndrom eller 

inte har en medicinsk diagnos alls. 
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Utöver att diagnoskritiker kan utvidgas, så kan personer med mildare autism även motarbeta 

personer med svårare autism på så vis att autism framställs som exempelvis med positiva 

karaktärsdrag och förmågor mer än sjukdom, och att autistiska personer oavsett grad av 

autism bemöts som norm/enligt norm utan vidare särbehandling. Konsekvensen kan bli att 

faktiska hinder förbises om de med svårare autism inte får det stöd som behövs för känslan av 

meningsfullhet och välbefinnande och istället behöver ta fullt eget ansvar för sin situation. Å 

andra sidan kan personer med svårare autism istället sjukdoms- eller normavvikelseförklara 

etiketten autism eftersom de troligt framhäver tydligare kännetecken. Konsekvensen av det 

kan bli att oavsett grad av autism riskerar även personer som diagnosticerats med mild autism 

att bli bemötta enhetligt efter avvikelse- eller sjukdomsstereotypen, som i sig kan passivisera 

personer som förmår att kontrollera sin situation mer (under rätt förutsättningar). 

 

Sammanfattningsvis antyds kunna finnas problematik kring breddandet av autismspektrumet 

och kan förklara varför antalet autismdiagnoser ökar. Om det sker identitetsförvirring på 

grund av alla tolkningsrepertoarer kring autism, kan det eventuellt för en person underlätta att 

få en diagnos som bekräftelse för att landa i känslan av en konkret identitet oavsett om 

diagnospremisserna är bristfälliga. Därmed är en fråga att ställa vidare om dessa personer som 

diagnosticeras med autism egentligen har gemensamma behov, hinder, möjligheter, förmågor 

och problematik och ska bemötas likadant i interaktion. Detta eftersom det även bland annat 

råder tolkningsrepertoarer som framställer neuropsykiatrin som den enda vägen att få 

identifieras som autistisk är det betydelsefullt att studera hur neuropsykiatriska vården 

bemöter personer som uppger sig identifieras som autistiska och personer som upplever 

hinder i sina personlighetsdrag som överensstämmer med autismdiagnoskriterier i exempelvis 

DSM-5. Detta eftersom en individ hypotetiskt kan positionera sig och bli positionerad som 

funktionshindrad mer än nödvändigt, exempelvis för att personer i tidigare kontexter 

interaktivt framställt och positionerat “autistiska” individer efter funktionshindrande 

premisser. Individen kan därtill internalisera detta utan hänsyn till att det är kontextbundet 

samt utan beaktande till att det är det specifika sammanhanget som i så fall hindrar. Det vill 

säga att i en annan normal kontextkonstellation behöver problematiken inte förekomma. 

Sammanhanget menade bland annat Kirk m.fl. (2015, s. 168) att DSM ignorerar, men har det 

skett en förbättring sedan de problematiserade frågan?  
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I efterhand går det i studieresultatet urskilja att vissa personer hamnar i autistiska 

hybrididentiteter mellan exempelvis normal och funktionsnedsatt. Det hade möjligen därför 

tillfört mer till uppsatsen att ha inkluderat en subjektsposition som inramade denna 

identitetsframställning i resultat och analys. En annan kritisk reflektion är att studien på grund 

av dess kvalitativa art och diskurspsykologi som teori och metod begränsade möjligheten till 

att dra slutsatser om vilka allmänna diskurser som aktörerna engagerar sig i. Det vill säga 

utifrån ett tydligare makroperspektiv. Detta även med tanke att slutsatser endast kan dras för 

dessa specifika forumtrådar, och eftersom författarna till studien själva har selekterat 

materialet. En kvalitativ studie är även i sig subjektiv. Dock har denna studie tydligt försökt 

synliggöra denna subjektivitet. Diskurspsykologi är också ett smalt fält utifrån att studera 

studiematerialet. Dock har det teoretiska och metodologiska angreppssättet skapat tydlighet i 

analysen och möjliggjort att göra en djupgående analys. 

6.5 Samhällsrelevans och förslag på framtida forskning 

Sammanfattningsvis är ovannämnda diskussion av betydelse för att lyfta att det råder en 

diskussion kring att autism överdiagnostiseras och att normerna eventuellt krymper. Både för 

individers välbefinnande liksom samhällets välfärd behövs granskning av 

grundkonstruktioner till varför autism ökat, varför fler söker sig att identifieras som autistisk 

och varför så många olika människor faktiskt etiketteras i samma medicinska spektrum. 

Istället för att endast forska fram tillfälliga metoder som löser autismtillstånd i kontexter 

såsom skolor och arbetsplatser förslagsvis fundera mer på varför personer som identifierar sig 

som autistiska i detta breda spektrum inte alltid fungerar i dessa kontexter. Det vill säga om 

funktionsnedsättningsstämplingen alltid är rimligt och proportionerligt – eller kan det vara 

kontexten som inte fungerar för att den är inte är anpassad till olika typer av människor? Det 

inkluderar granskning av förhållningssätt som förespråkar bemötande med en autistisk person 

efter dennes unika självupplevda behov för att få en känsla av sammanhang. Detta speciellt 

eftersom studiens resultat indikerar att vissa autistiska personer även framställer sig själva på 

obefogade destruktiva sätt, däribland subjektspositionen offret, vari bland annat en person 

menade att diagnosetiketten i sig gav personen en sämre självuppfattning. Därför är även 

medvetenhet kring att kunna vara en aktiv aktör fördelaktigt för en person som identifierar sig 

med autism och för de som möter dessa personer för att kunna positionera sig och andra 

annorlunda i interaktion. Om människor inte tror sig ha valet att förändra världen genom att 
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förändra interaktionen, förändras heller inte världen (Burr, 2003, s. 120). Dock inte utan att 

ifrågasätta sina och andras tolkningsrepertoarer kring autism och autistisk identitet. 

 

För vidare studier kan det vara relevant att studera om överdiagnostisering beror på 

exempelvis om den medicinska diskursen, populärkulturen och diskurser som förespråkar 

särpräglade identiteter kan ha inverkan på att alltfler får diagnosen autism. Ett annat intressant 

förslag till framtida forskning skulle vara att intervjua personer med autism för att få mer 

direkta svar på vilka allmänna diskurser som har en påverkan. Liksom som tidigare studier 

även hänvisar vidare forskning till - att titta på om och hur förändringarna i 

symtombeskrivningarna i DSM påverkar självrepresentationer. Även observationsstudier som 

svarar på hur normerna kring autism i specifika kontexter ser ut kan vara intressant. 

Förslagsvis med frågeställningar om hur personer med autismdiagnos bemöts i exempelvis 

kontexterna sjukvården, skolor och arbetsplatser vari det finns olika maktpositioner. För att 

därefter återigen göra en diskursanalys för att identifiera diskurser och grundkonstruktioner 

till bemötandet i de förslagna kontexterna med exempelvis denna studie som stödkälla.  
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