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Sammanfattning

Denna uppsats lyfter kvinnor diagnostiserade med autism och fokuserar på förståelsen utav

deras verklighet och position. Autismspektrumtillstånd är ett brett begrepp som innefattar ett

flertal diagnoser. Däremot är forskning och kunskap inom området manligt snedvriden vilket

gör att kvinnor med autism riskerar att bli odiagnostiserade eller diagnostiseras i vuxen ålder.

Att bli diagnostiserade med någon typ av neuropsykiatrisk diagnos kan medföra en förståelse

för sig själv. av omgivningen och tillgång till det stöd som samhället erbjuder. Dock kan

diagnosen tillskriva individen till negativa attityder och fördomar som etablerats, detta är en

form av stigmatisering.

Syftet med studien är att med en fenomenologisk ansats undersöka hur kvinnor som

diagnostiserats med autism i tonår eller som unga vuxna hanterar och förhåller sig till sin

diagnos, samtidigt leva upp till det som de upplever vara samhällets förväntningar. Tidigare

forskning visar att kvinnor i stor utsträckning kamouflerar sina symtom. En anledning kan

vara att de socialiseras in i en roll där kvinnan förväntas att ta det sociala och emotionella

ansvaret. I intervjuer med sex kvinnor i åldrarna 18-31, samtliga diagnostiserade med autism,

var intentionen att förstå deras upplevelser av att ständigt balansera och upprätthålla

svårigheter som diagnosen innebär.

Den bristande kunskap och det något skeva uppfattningar om autism hos kvinnor kräver

förståelse för hur dessa upplever sin tillvaro i relation till allt som hör livet till. Genom att låta

denna minoritetsgrupp tala och beskriva deras verklighet bidrar studien till mer kunskap och

förståelse som är nödvändig för att rätt förutsättningar ska fastställas. Jag vill lyfta tidigare

forskning och dessa kvinnors upplevelser i hopp att skapa förutsättningar till en bättre tillvaro.

Inte minst är denna studie för just hon som lever i detta kaosartade tillvaro, du är inte ensam.
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Inledning
Under de senaste decennierna har samhället präglats av neuropsykiatriska diagnoser och idag

pryder löpsedlarna ännu en kändis som talar ut om sin diagnos. Fredrik Svenaeus (2015),

professor i filosofi, anser att västerländsk kultur har utvecklats till ett samhälle med samtida

kulturdiagnoser. Följderna resulterar i att de neuropsykiatriska begrepp och modeller präglar

hur människor uppfattar och hanterar individers framställande (Svenaeus, 2015, 56). Med

olika diagnoser nära till hands tenderar människor att koppla ihop avvikande uppförande med

dessa (Svenaeus, 2015, 58).

Den samtida uppfattningen av bokstavskombinationer tenderar att överskyla de svårigheter

som det innebär för en människa med en neuropsykiatrisk diagnos. I en värld som inte är

konstruerad utefter dessa är diagnoser nyckeln till förutsättningar, vård och förståelse som

endast finns tillgängligt för de som får det bekräftat av läkare efter ett flertal utredningar.

Autism är ett biologiskt tillstånd som beskrivs som ett spektrum för att belysa de olika nyanser

och skepnader av diagnosen (DSM-5, 2013). Det är således viktigt att påpeka att autism anses

i nivåer eller grader, och att det som tidigare påståtts inte innebär en genomgripande

utvecklingsstörning (DSM-5, 2013). Det är inte möjligt att identifiera diagnosen autism

genom att bara se på en människa, utan framträder i sociala sammanhang och genom vissa

egenskaper. Symtomen som kännetecknar autism är många, således kopplas de till tre

huvudkategorier, vilka listas nedan:

● Nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt samspel.

● Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation.

● Nedsatt föreställningsförmåga, vilket innebär begränsningar i beteende, fantasi och

intressen.

(Christoffer Rahm, 2018, 450)

Autism är en snedvriden neuropsykiatrisk diagnos i den bemärkelse att den är utformad med

utgångspunkt från en autistisk, manlig fenotyp. Det innebär att autism hos kvinnor yttrar sig

annorlunda, dels på grund av den kvinnliga identiteten och dels vad som förväntas av den.

Autism kan identifieras tidigt, i vissa fall redan i spädbarnsåren. Med diagnosen kan barnets

autistiska svårigheter uppmärksammas och bidra till att skapa förutsättningar som hjälper

istället för stjälper. Diagnoskriterierna för autism har likt diagnosen i sig konstruerats sedan

dess uppkomst, däremot utgår dessa kriterier efter den typiske autistiske pojken (Kopp, 2018).
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Hos flickor och kvinnor yttrar sig ofta autism annorlunda vilket resulterar i ett stort mörkertal

med odiagnostiserade flickor och kvinnor vars problematik inte bemöts på det sättet det borde.

Den generella rollen av kvinnan består av medvetna och omedvetna förväntningar som hela

tiden präglar hur dessa agerar och förhåller sig.

En flicka eller kvinna tillskrivs utifrån kön en social identitet som består av de normer som

samhället beslutat vara kvinnliga eller feminina känslor, tankar och attityder (Berger &

Luckmann, 1979, 66). Redan som barn engageras pojkar och flickor i olika slags lekar och

aktiviteter, till skillnad från pojkar styrs flickor in till lekar som grundar sig i relationer och

följsamhet (Hwang & Nilsson, 2011, 225). Den sociala identiteten, tror jag mig kunna vara en

bidragande faktor när autistiska flickor och kvinnor upprätthåller deras identitet. Med det sagt

kan det vara en anledning till att så många förblir odiagnostiserade.

Med ståndpunkt inom den psykiatriska diskursen omfattar autism diagnoser som påverkar

individers sätt att uppfatta, existera och kommunicera (Rahm, 2018, 450). Inom den

socialpsykologiska diskursen betraktas neuropsykiatriska diagnoser som ett resultat av sociala

konstruktioner etablerade för att kategorisera människor som avviker från neurotyper. Till

skillnad från det psykiatriska betraktelsesättet lyfter det socialpsykologiska perspektivet fram

en mer dynamisk aspekt där autism idag är en stämpel eller kategorisering för de symtom

psykiatrin fastställt. Dessutom kan samhälleliga och kulturella faktorer påverka hur dessa

symtom yttrar sig och varför.

1.1 Syfte och frågeställningar

Målet med studien är att förstå kvinnor diagnostiserade med autisms verklighet. Dels utifrån

det diagnosen medför till deras liv och dels utifrån strukturer och samhälleliga förutsättningar.

Studien avser att besvara nedanstående frågeställningar:

● Hur upplever kvinnor diagnostiserade med autism samhällets normer och

förväntningar?

● Hur relaterar dessa kvinnor till sin diagnos utifrån sina erfarenheter av samhällets

normer och förväntningar?

● Hur hanterar dessa kvinnor sina egna behov och välmående i relation till sina

erfarenheter av samhällets normer och förväntningar?
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1.2 Disposition

I följande kapitel redogörs två diskurser som studien tillämpar fenomenet autism, det

psykiatriska och det socialpsykiatriska. I kapitel 3 redogörs en litteraturöversikt över tidigare

forskning som är relevant för studiens syfte och genomförande. Därefter redogörs de

teoretiska utgångspunkterna i kapitel 4 som denna studie har tillämpat. Kapitlet presenterar

undersökningens primära grundteorier, Berger och Luckmanns (1979) socialkonstruktionism

samt Goffmans (1956 & 1963) dramaturgiska perspektiv och stigma. I avsnitt 5, metod,

beskrivs studiens tillvägagångssätt och motiverar beslut och val av metod som tagit under

tidens gång. Detta kapitel följs av en presentation av resultatet, kapitel 6, således analysering

av detta. Slutligen diskuteras studiens resultat och slutsatser, kapitel 7, och ställs i relation till

tidigare kapitel som berört teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.
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2. Bakgrund
I denna studie går den socialpsykologiska diskursen och den psykiatriska diskursen hand i

hand. Lorna Wing genomförde 1981 en fallstudie med syfte att beskriva och illustrera autism.

Wing (1981, 115) som forskaren i psykiatrin belyser i avhandlingen problematiken med att

psykiatriska diagnoser identifieras utifrån beteendemönster som observeras. Med det sagt

spelar det socialpsykologiska perspektivet en stor roll i det psykiatriska arbetet, inte minst när

utredningar om diagnoser som autism ska verkställas.

Flickor och kvinnor med autism tar till strategier, medvetet och omedvetet, som kamouflerar

deras svårigheter. Därav finns ett mörkertal i flickor och kvinnor med autism som inte

diagnostiseras med just detta, då de symtom psykiatrer måste förhålla sig till inte tar hänsyn

till dessa. Det är av stor vikt att forskning och kunskap tar oss fram till den punkt där symtom

som idag inte är klassade som typiskt “autistiska” identifieras och uppmärksammas för att

tidigare ge dessa de förutsättningar och hjälpmedel som de förtjänar.

Tillbaka till de två diskurserna, om en kvinna med odiagnostiserad autism inte beter sig

utifrån de etablerade beteendemönster som är möjliga att observera, är det inte förvånande att

den förblir odiagnostiserade. Med det sagt är den socialpsykologiska diskursen essentiell för

att den psykiatriska diskursen ska kunna motivera beslut. Däremot finns det en död vinkel, en

baksida med detta. Vilket i denna uppsats är kvinnor med autism som inte uppvisar tillräckligt

med symtom som går att kategorisera eller diagnostisera. Följande redogörs autism utifrån de

båda nämnda diskurserna, för att ge en översikt på hur de skiljer sig åt men också hör ihop.

2.1 Autism inom psykiatrin

Autism har från dess upptäckt varit svårdefinierat och komplext. Länge ansågs

neuropsykiatriska diagnoser vara en avvikande sjukdom eller störning som inte skulle

integreras med. Autism bör betraktas som ett spektrum där det de autistiska dragen är den

gemensamma nämnaren. Begreppet autistisk etablerades av psykiatrikern Leo Kanner 1943

respektive pediatrikern Hans Asperger hack i häl som 1944 inrättade definitionen i sitt eget

arbete (Barahona-Corrêa, 2015, 1). Asperger och Kanner var omedvetna om den andres

vidtagande av begreppet likväl syftade båda att redogöra en säregen grupp barn som

uppvisade anlag för nedsatt social interaktionsförmåga samt begränsade och ofta repetitiva

beteenden och intressen (Barahona-Corrêa, 2015, 1).
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År 1981 myntade Lorna Wing, forskare inom psykiatrin, termen Asperger Syndrom

(Barahona-Corrêa, 2015, 2). Denna form av autism avser vad som idag ofta går under

benämningen högfungerande autism. Det råder varierande åsikter kring hur man på ett rättvist

och respektfull sätt refererar till högfungerande autism alternativt Asperger syndrom. År 2013

slogs Asperger Syndrom ihop med autism spectrum disorder då det inte gick att vetenskapligt

särskilja diagnoserna från varandra (Dahlgren, 2015). Psykiatriska diagnoser finns samlade i

manualen DSM-5, där är Autism Spectrum Disorder (ASD) ett samlingsnamn där Asperger

syndrom idag är inkluderad.

2.2 Autism inom socialpsykologin

Följande redogörs resonemang som belyser de socialpsykologiska aspekter av autism som

tillför förståelse och relevans till studien. Till skillnad från det psykiatriska eller biologiska

kommer fenomen såsom kategorisering och stigma appliceras för att urskilja det som den

neuropsykiatriska diagnosen innebär. Ett socialpsykologiskt exempel på diagnosen autism är

hur Leo Kanner (2004) så tidigt som 1949 motiverade brist på moderlig värme som en orsak

till autism, detta kallas för teorin om kylskåpsmammor.

För människor med autism är diagnosen i sig utfallet av en ingående och avancerad utredning

av läkare och är för varje diagnostiserad individuell. Neurotyper är ett begrepp som kommit

att definiera de så kallade normala människor, som beroende på kulturspecifika områden och

samhälleliga faktorer följer de strukturer som sedan länge är etablerade just där (Jansson,

Autism, 2021). I stora drag omfattar neurotyper de människor som inte har en

neuropsykiatrisk diagnos. Sociala problem är ett brett begrepp men avser konflikter som

påträffas i relation till samhället (Meeuwisse & Swärd, 2013, 38-39). Autism är ett exempel

på hur människor tillskriver grupper som skiljer sig från neurotyper, inom socialpsykologin

etikettering (Meeuwisse & Swärd, 2013, 179).

2.3 Sammanfattning

De två nyss redogjorda ståndpunkterna initierar ett paradoxalt synsätt på autism, där åsikter

angående fenomenets uppkomst och sätt att förhålla sig till varierar. Med hjälp av båda kan

forskning bidra till hur autism bör hanteras i form av de diagnostiserade och deras

förutsättningar, deras omgivning, samt samhället i stort.
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Inför undersökningen valde jag att begränsa ämnet till kvinnor diagnostiserade med vad som

tidigare benämndes Aspergers Syndrom och idag bland annat kallas för högfungerande

autism. Således kommer termen autism användas i denna studie men avgränsad till det

nämnda över. Vid benämning av personer utan autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

kommer dessa gå under namnet neurotyper eller neurotypiska.
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3. Tidigare forskning
Följande kapitel skildrar en översikt av forskning och litteratur som berör

autismspektrumtillstånd och den kvinnliga revolutionen inom neuropsykiatriska diagnoser.

Majoriteten av forskningen kring autism avhandlar studier där orsaken till diagnosen

undersöks, vilken slags vård, hjälp och förutsättningar personer diagnostiserade med autism

gynnas av, samt studier med diagnostiserade för att bättre förstå deras livsvärld. I denna del

kommer faktumet att tidigare forskning, likt diagnoskriterierna inte är fördelaktiga eller

rättvisa för flickor och kvinnor. Forskning har utgått från mannens tillstånd och erfarenheter

är det normativa, varpå kvinnors befinnande har hamnat i skymundan. Pionjärerna för autism

Kanner och Asperger satte från början en ram där kvinnors svårigheter inte passade in (Kopp,

2018). Syftet med detta kapitel är att kartlägga det som konstaterats om fenomenet och

motivera behovet av denna studie. Första avsnittet (3.1) ämnar hur autism hos män och

kvinnor kan skilja sig åt. Genom att återge argument som format uppfattningen av autism som

en manlig diagnos blir bilden av hur autism också kan vara tydlig att den schablonmässiga

bilden inte utgör en rättvis skildring. Vidare redogörs orsaker som försvårar identifiering av

autism hos kvinnor.

3.1 Autism, en ensidig fenotyp?

Lorna Wing (1981, 120) räknas till en av de mest betydelsefulla människor inom forskningen

om autism. Dessutom har Wings arbete varit en väsentlig del i att uppmärksamma flickor och

kvinnor inom autismspektrumet. Wing (1981) menar att alla människor besitter

personlighetsdrag som kan i viss mån associeras till neuropsykiatriska diagnoser. Svårigheten

att diagnostisera autism är just det, att tillståndet bedöms utifrån mönster av avvikande

beteenden och att det inte finns exakta gränspunkter för diagnosen (Wing, 1981, 120).

Vagheten mellan personer med autism och neurotyper råder således mellan autism och andra

diagnoser. På samma sätt som att människor kan besitta egenskaper som kopplas till autism

kan dessa egenskaper vara orsaken eller påminna om exempelvis schizofreni (Wing, 1981,

123). Flickor med autism tenderar att diagnostiseras med andra diagnoser än just autism.

Således är Wings (1981) teorier även idag, 40 år senare relevanta för hur forskningen ska

bedrivas vidare.

Svenny Kopp och Christopher Gillberg är, likt Lorna Wing, sedan länge verksamma forskare

inom fältet autism och andra neuropsykiatriska diagnoser och deras arbete har varit
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signifikant för forskningen om flickor och kvinnor med autism. År 1992 publicerade Kopp

och Gillberg en fallstudie bestående av sex unga flickor diagnostiserade med autism i syfte att

kartlägga hur den klassiska autism-fenotypen tenderar att förbise flickor med autism. I

fallstudien (Kopp och Gillberg, 1992, 97) lyfts faktumet att autism-fenotypen ger olika utslag

i män och kvinnor, framförallt visar flickor i regel färre stereotypiska symtom på autism och

blir i stor utsträckning diagnostiserade med andra diagnoser, exempelvis anorexia eller

tvångssyndrom. Med andra ord uppträder autism hos flickor icke-stereotypiska sätt och på så

vis utesluts autism och den hjälp, stöd och förståelse som diagnosen för med sig. Autism

yttrar sig inte kliniskt korrekt hos flickor därav orsaken till att dessa diagnostiseras med

autism senare än män (Kopp och Gillberg, 1992, 92). Ett exempel på detta är hur

empatistörningar, som är förekommande inom autismspektrumet, i regel uppträder annorlunda

hos flickor och pojkar. Empatisvårigheter hos pojkar gör sig uppmärksammad genom mer

aggressivt och dominant beteende till skillnad från flickor med samma problematik som

hanterar detta mer tillbakadraget. Pojkar med autism är alltså svårare att ignorera samtidigt

som flickor med autism ofta diagnostiseras med mer ospecifika diagnoser (Kopp och

Gillberg, 1992, 97).

Följande forskning publicerades nästan tre decennier efter den tidigare redogjorda studie av

Kopp och Gillberg (2011). Under den tiden har forskning rörande fenomenet utvecklats och

stärkt teorin om hur autism förekommer och uttrycker sig på olika sätt hos män och kvinnor. I

studien validerades screeninginstrument som används vid diagnostisering av autism i syfte att

utveckla denna för att mer framgångsrikt identifiera kvinnor med autism. Genom

fokusgruppsdiskussioner med föräldrar till barn med autism togs en reviderad version av

screeninginstrumentet fram där främst flickor i skolålderns följder av autism

uppmärksammades i utformningen (Kopp & Gillberg, 2011, 2884). Resultatet tyder på att

genusbaserade och specifika bedömningsverktyg spelar en viktig roll i framtida forskning för

att förbättra förutsättningarna för flickor och kvinnor med autism. Utöver talar resultatet av

studien för att diagnostisering bör utföras på individnivå med förståelse för eventuella

symtomkönsskillnader, snarare än resultatet av totalpoäng utifrån det screeninginstrumentet

ger (Kopp & Gillberg, 2011, 2886).

Kopp och Gillbergs arbetar båda inom psykiatrin, således påvisar de gång på gång olikheter i

hur autism kan förekomma. Anledningen till att deras forskning presenteras är eftersom

diagnosen autism till stor del görs utefter personens förhållningssätt och beteendemönster som
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blir påtagligt i livets sociala samspel och interaktioner. En anledning till att autism är svårare

att identifiera och diagnostisera hos kvinnor är deras sätt att hantera diagnosen. I en nyligen

publicerad studie med avsikt att kartlägga hur autism generellt uttrycks av kvinnor redogörs

åtskilliga strategier som kvinnor använder och därmed kamouflerar sina svårigheter (Lai,

et.al., 2016). Begreppet kamouflering är vanligt förekommande när det talas om kvinnor

diagnostiserade med autism och används för att redogöra “diskrepansen mellan personens

yttre beteendepresentation i sociala interpersonella sammanhang och personens interna status”

(Lai, et.al., 2016, 699). Kvinnor utövar kamouflering i större grad än män och anses vara en

anledning till att de ofta diagnostiseras senare i livet än män (Lai, et.al., 2016, 691). Det finns

åtskilliga sätt att maskera autism, ett exempel är att kvinnor lär sig att öva på direkt

ögonkontakt fast det upplevs obehagligt och utmanande. Kamouflering är mer förekommande

hos kvinnor än män och Lai, med flera  (2016, 699) proponerar att skillnaden på flickor och

pojkars socialiseringsprocess är en betydande orsak till detta (Lai, et.al., 2016, 699). Något

som är angeläget att lägga på minnet är att studier och forskning definierar autism olika på det

sättet att kriterierna är utformade efter den autistiske mannen. I studien som redogjordes innan

uppmärksammar forskarna detta och förklarar att kamouflering är komplext att undersöka då

det inte är tydligt hur autism faktiskt skiljer sig åt i diagnoskriterier och beteendemönster (Lai,

et.al., 2016, 698). Det är tydligt att autism hos kvinnor är mer abstrakt och svårdefinierat men

likt andra neuropsykiatriska diagnoser är dessa inte något som kan konstateras genom ett

blodprov eller en röntgen.

3.2 Stigmatisering och etikettering

Kvinnor som blir diagnostiserade med autism i tonåren eller som unga vuxna har till dess levt

ett liv utan vetskapen om en stigmatiserad diagnos. Dessa år har precis som för alla andra

utmynnat i förväntningar om sociala identiteter, exempelvis en person med en

neuropsykiatrisk diagnos. Bilden av hur en person med autism behöver således inte vara sann

utan bygger ofta på abnorma karaktärsdrag och stereotypiska föreställningar av vad detta

innebär. Citatet nedan kommer från en fenomenologisk studie som undersökte effekter av

stigmatisering av kliniska diagnoser och redogör diagnoser som sociala konstruktioner.

Diagnoser är ledtrådar som förknippas med stereotyper och leder till fördomar och
diskriminering av personer med diagnoserna.

(Kristen, F. Linton, 2014, 331)

9



Studien bestod av en induktiv innehållsanalys på data från diskussionsforum ämnade personer

med någon form av autistisk diagnos (Linton, 2014). I uppsatsen redogörs stigmatisering av

autism utifrån ett biomedicinskt perspektiv, alltså det som avgör diagnosens avgränsning,

definition av vad som kännetecknar autism och vilken grad den bör förekomma (Linton,

2014, 331). Studien bekräftar stigmat kring autism och motiverar detta genom att påvisa hur

DSM-5 illustrerar och åskådliggör autistiska egenskaper med negativa attityder (Linton, 2014,

337). Linton (2014, 332) redogör även för självstigmatisering, vilket innebär att personer med

psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser internaliseras av det offentliga stigma som

samhället skapat. För att undslippa ytterligare smärta tenderar många att försöka ducka för

etiketteringen som tillskrivs av negativa kännetecken.

Självstigmatisering har uppstått under den drastiska internaliseringen av neuropsykiatriska

diagnoser.

I en kvalitativ svensk studie från 1997 (Barron) intervjuas sex fysiskt funktionshindrade

kvinnor i syfte att se hur samhälleliga normer och värderingar påverkar dessa kvinnor utifrån

etablerade könsnormer. Barrons (1997, 224) studie besitter sånär två decennier på nacken men

redan då antydde hon hur forskning inom handikapprörelsen i princip uteslutande har baserats

på män, och att vara kvinna med funktionsvariation kan se annorlunda ut till skillnad från

mäns autonomi, vardag och möjligheter. Resultatet visade hur de intervjuade kvinnorna i

första hand uppfattas som funktionshindrade, och i andra hand kvinna (Barron, 1997, 224).

Detta leder till att kvinnorna tillskrivs andra förväntningar än männen således ser deras

möjligheter olika ut, exempelvis behov av stöd, hjälpmedel och självständighet. Forskning om

detta har grundats i behov, orsakade av funktionshindret, följaktligen har inte konsekvenser

beroende av könsroller varit ett fokus inom dessa frågor (Barron, 1997, 225). Trots att denna

studie berörde fysiskt funktionshandikappade kvinnor förekommer flera användbara aspekter

och teorier som kan appliceras på forskningen om kvinnor med autism. Ytterligare en skillnad

är att Barrons (1997) deltagare har fysiska attribut som antyder att deras kroppar inte är vad

samhället anses vara “normal”.

3.3 Intersektionalitet

Vår sociala tillvaro är en ständig process som aldrig kommer kunna bli klar eller slutföras.

Individers tankar och handlingar påverkar hur sociala konstruktioner utvecklas. Därför är det

inte obegripligt att avvikelser är något som under alla år inneburit olika egenskaper eller

attribut. Funktionsvariationer och handikapp ansågs länge vara något som man i allra högsta
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grad skulle undvika. I somliga östasiatiska områden betraktas funktionsvariationer än idag

som en konsekvens av begångna synder i tidigare liv (Linton, 2014, 332).

I västvärlden har kunskapen om diagnoser och funktionsvariationer utvecklats likväl

motarbetades dessas rätt till en livskvalité likvärdig de utan funktionsvariationer (Hugemark

& Roman, 2012, 28). Kampen har uppnått förändring, i synnerhet har tanken om att isolera

personer med funktionsvariation från samhället. Viktigt att förtydliga är att det fortfarande

råder en assymetrisk positionering i samhället där funktionshindrade personer inte är jämlika

med icke funktionshindrade. Utöver att människor diagnostiserade med någon typ av

funktionsvariation kan betraktas som en underordnad grupp i samhället finns det även

grupperingar och maktordningar i den enskilda gruppen (Hugemark & Roman, 2012, 64). Det

råder en ojämn fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män i de organisationer

och institutioner som är ämnade för livskvaliteten och måendet hos människor med

funktionsnedsättningar, kvinnor är en underordnad grupp (Hugemark & Roman, 2012, 64). En

anledning till att resurser inte är lika tillgängliga för båda könen är att det föreligger en

negativ bild över diagnostiserade kvinnor, deras upplevelser av sitt liv och sina erfarenheter

(Hugemark & Roman, 2012, 68). Likt Hugemark och Roman (2012) konstaterat att forskning

hos män respektive kvinnor med autism skiljer sig menar Cascio, Weiss & Racine (2019, 22)

att även detta är en dimension att ta hänsyn till.

Funktionsvariationer har som tidigare nämnt varit associerat med avvikelser och är än idag ett

stigmatiserat område. Intersektionalitet är ett begrepp som värnar om samspel mellan olika

dimensioner (Grönvik och Söder, 2015). Begreppet avser att förstå fenomen i sin helhet

genom att beakta hur kategorier och dimensioner såsom klass, etnicitet, kön och

funktionsvariationer interagerar med varandra och påverkar utloppet hos dessa personer

(Cascio, Weiss & Racine, 2019, 23). Grönvik och Söder (2008, 15) menar att kvinnor med

funktionsvariationer är utsatta för ett dubbelt förtryck i den mening att denne tillhör två

underordnade grupper. Dessa dimensioner är således likvärdiga variabler som behövs i

forskningen av denna grupp. I en kritisk-tolkande undersökning av litteratur ämnad

forskningsetiken inom autism i samverkan med autismintressenters åsikter och reflektioner

betonas intersektionalitetens signifikans för etisk rättvisa i forskningen (Cascio, Weiss &

Racine, 2019, 24). Ytterligare argumenterar denna studie för hur personer med

funktionsnedsättningar i stor mån reduceras till att vara deras diagnos (Cascio, Weiss &

Racine, 2019, 23).
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3.4 Risker med feldiagnostisering

År 2020 diagnostiserades fyra procent av Sveriges befolkning med depression

(Folkhälsomyndigheten, 2021). I en befolkningsbaserad kohortstudie baserat på barn och

unga i Stockholms län undersöktes hypotesen att depression är mer förekommande hos

personer diagnostiserade med autism än personer utan (Rai, et.al., 2018). Syftet var att

besvara denna hypotes som länge florerat men inte har bekräftats med befolkningsbaserade

studier. Undersökningen riktade sig mot vuxna med autism och om det råder en större risk för

dessa att drabbas av depression. För att försäkra sig om validiteten på resultaten undersöktes

även neurotypiska syskon till personerna med autism, detta med anledning av att se om den

genetiska aspekten av ärftlighet med depression och autism har en betydande roll i studiens

frågeställning. Totalt deltog 223 842 personer diagnostiserade med autism med genetiskt

relaterade syskon utan neuropsykiatrisk diagnos (Rai, et.al., 2018, 1). Studien genomfördes

mellan 2001 och 2011 där samtliga deltagare hade följts kontinuerligt till minst 18 års ålder

(Rai, et.al., 2018, 3). Resultatet visade att 19,8 % av studiens deltagare vilka diagnostiserats

med autism sedan fick diagnosen depression vilket skiljer sig från neurotyper där endast 6 %

sedan diagnostiserats med depression  (Rai, et.al., 2018, 6). Ytterligare visade  att personer

diagnostiserade med autism som inte har en intellektuell funktionsnedsättning har större risk

att drabbas av depression (Rai, et.al., 2018, 6). Däremot visade resultatet att 11,9% av de

deltagarna som diagnostiserats med depression senare även fick en AST-diagnos (Rai, et.al.,

2018, 6).

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning

I detta kapitel har tidigare forskning redogjorts med avsikt att skildra ett underlag som stärker

studiens syfte, tillvägagångssätt och validitet. Inledningsvis presenteras faktorer som påvisat

att kvinnor med autism flerfaldigt inte identifieras och därmed besitter tillgång till stöd och

resurser. Fenomen som lyfts är att de nuvarande diagnoskriterierna inte omfattar de

symtomkönsskillnader som förekommer således har reviderade genusbaserade

screeninginstrument uppvisat en betydande roll i framtida forskning. Kamouflering är en

strategi som utövas av många kvinnor med autism. Därefter presenterades de följder som

kvinnor med autism ofta upplever. Självstigmatisering är ett begrepp som avser hur kvinnor

med autism anstränger sig för att undvika etikettering som tillskriver dem negativa

kännetecken. Ytterligare uppfattas ofta kvinnor med någon typ av funktionsnedsättning i

första hand som just funktionshindrade och i andra hand kvinna. Tillika framförs begreppet

intersektionalitet, som är essentiellt för att förstå grupper, i detta fall kvinnor med autism. Det
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innebär att se fenomens helhet genom att uppmärksamma ytterligare hur kategorier och

dimensioner interagerar med varandra. Dessutom visar tidigare forskning att andra diagnoser

såsom ångest, ätstörningar, tvångssyndrom, är vanligt förekommande vid autism.
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4. Teoretiska utgångspunkter
I följande avsnitt kommer jag redogöra för de teoretiska ramverk som används i denna

uppsats. Det finns åtskilliga forskare inom det socialkonstruktionistiska fältet, således

kommer Peter L. Berger och Thomas Luckmanns förhållningssätt från deras avhandling

Kunskapssociologi: individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (1979) användas.

Likt socialkonstruktionismen som utvecklats från den symboliska interaktionismen kommer

Goffmans teorier om det dramaturgiska perspektivet nyttjas. Denna utgår från att beskåda

livet som ett skådespeleri. Vid sociala samspel intar människan en scen där de som

socialiserar är en del av framträdandet och de utanför samspelet motsvarar en publik

(Goffman, 1956, 28). Maskering och kamouflering hos personer diagnostiserade med autism

är ofta förekommande och kan med hjälp av det dramaturgiska perspektivet bryta ner det stora

fenomenet och göra det mer begripligt. Slutligen kommer stigma och den avvikandes roll

uppmärksammas i relation till upplevda förväntningar som samhället tillskriver, i detta fall dig

som kvinna, och även de tankar om autism som ofta associeras med stereotyper såsom

Rainman1.

4.1 Berger & Luckmanns socialkonstruktionism

Diagnosen autism är ett begrepp som skapats av samhällsmedlemmar för att identifiera och

sätta ord på samhällsmedlemmar som avviker neurotypiker på liknande sätt. Att vara

diagnostiserad med autism skiljer sig från neurotypiker med kunskap om autism, således är

båda verkligheterna relevanta i en studie som denna. Förväntningar, förutfattade meningar,

bilder av stereotyper uppkommer mellan det som är och det som tros vara. Därav spelar även

denna sida av fenomenet en stor roll i socialkonstruktionismens motto: att förstå världen.

Berger och Luckmann (1979, 31) anser att nyckeln till framgång inom forskning ligger i

arbetet att förstå världen. Verkligheten är inte slumpartad utan är socialt konstruerad av dem

som lever i den.

Vardagens konstruktion består av sedan länge etablerade tankemönster och handlingar som

formar det nu vi lever. Vardagslivets verklighet är en ordnad verklighet bestående av

institutionaliserade processer och typifieringar (Berger & Luckmann, 1979, 69). Med det sagt

är individer tillsammans sociala konstruktörer vilket resulterar i att mänsklig aktivitet formas

av upprepade handlingar och agerande som utvecklas till vaneskapande processer,

institutionalisering. Det som utgör en institution är gemensamma typifierade vaneprocesser

1 Karaktär i en amerikansk långfilm med typiskt autistiska egenskaper och personlighetsdrag.
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som en social grupp etablerat (Berger & Luckmann, 1979, 70). Att vara med i institutioner

innebär ett axlande av gemensamma normer och den institutionella ordningen. Detta

innefattar som i många sociala sammanhang att medlemmarna intar roller, dels för att denna

representerar agerandet och dels att rollen är en del av ett kontinuum av institutionaliserade

roller (Berger & Luckmann, 1979, 91). Storleken på institutioner varierar, och antalet

medlemmar är utspridda i olika grupper av samhället kan det fortfarande vara en institution i

samhället, men betyder inte att den är en del av dess helhet (Berger & Luckmann, 1979, 97).

Att vara diagnostiserad med autism innebär tillgång till vård, stöd och resurser där andra med

samma diagnos finns, vilket kan betraktas som en institution.

Begreppet identitet har diskuterats och forskats flitigt kring, trots den stora mängd studier om

ämnet är det svårdefinierat. Identitet är något som ständigt formas och ändrar skepnad utifrån

vilken kontext den placeras (Berger & Luckmann, 1979, 119). Att klargöra sin identitet är

nästintill lika invecklat, inte bara att vara säker på vem man är själv utan även hur andra

identifierar dig och vad du vill eller känner att du identifierar dig med. I relation till ämnet i

den här uppsatsen är identitet intressant att se närmre på med tanke på sociala identiter och

människan sätt att placera andra i kategorier med vissa egenskaper och attribut.

Genom internalisering upprättas sociala roller av samhällsmedlemmar genom att assimilera

rollen utifrån förväntade uppfattningar, förklaringar och teorier (Berger & Luckmann, 1979,

191). Sociala roller medför en rad olika följder. Som samhällsmedlem förekommer

skyldigheter som pris för att vara en del av societen, dessa varierar beroende på vilken

bestämd ställning, position eller uppgift individen har (Berger & Luckmann, 1979, 191).

Genom att inta roller innebär det att ta sig an summan av alla normer som associeras till

uppgiften eller positionen av rollen (Berger & Luckmann, 1979, 201). Hur identiteter

upprätthålls och förändras kan förklaras genom identitetsarbete, vilket kan användas för att

undersöka hur kvinnor med autism strävar efter att uppfattas. Deras verktyg och metoder för

att stämma överens med den överhängande normativa schablonen är således en stor faktor till

identitetens utformning.

4.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv

Erving Goffman (1956, 83) är mannen bakom det dramaturgiska perspektiv, idéen om att

betrakta livet som en teater. Det grundläggande temat är att sociala samspel innebär att

människan intar en scen och utför ett framträdande inför de andra närvarande, vilka motsvarar
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en publik. Termen framträdande syftar Goffman (1956, 32) till aktiviteten en individ visar i

närvaro av andra. Den delen av framträdandet som de närvarande upplever är individens

fasad, den expressiva gestaltningen (Goffman, 1956, 34). Anledningen till att det

dramaturgiska perspektivet utgör en av de grundläggande teoretiska utgångspunkter i denna

uppsats är för att tidigare forskning om autism belyser diagnosens dimensioner och nyanser.

Det dramaturgiska förhållningssättet möjliggör en nedbrytning av fenomenet sociala samspel,

således förstå hur rolltagande och framträdande spelar in när det sociala spelet inte är en

självklarhet.

I varje sammanhang vi ställs inför letar vi efter spår som vi kan ta stöd av i den kommande

interaktionen. Vid möte av en ny person letar både efter ledtrådar i den andres uppträdande

och utseende (Goffman, 1956, 34). Med tiden fylls våra associationer med en viss typ av

dialekt, klädstil, kroppsspråk med en viss typ av person som vi genom tidigare erfarenheter

har haft anledning till att förknippa det med. Vi är inte bara uppmärksamma efter saker kan

identifiera en individ eller sammanhang, utan även inställda på hur vi vill att omgivningen ska

uppfatta oss. Goffman (1956, 244) inringar rollgestaltning som en del hos individen. Den

delen som iscensätter ett framträdande, individen gestaltar sitt jag och blir som en produkt av

scenen (Goffman, 1956, 244). En meningsfull interaktion innebär att individen måste vara

flexibel i sina aktiviteter och sitt sätt att uttrycka sig på, detta är vad Goffman (1956, 40)

kallar dramatiskt förverkligande. I sociala sammanhang agerar vi med en tanke om hur

närvarande ska få för intryck av oss (Goffman, 1956, 44). Samhället har förväntningar på

olika typer av sociala roller och deras funktion som samverkar i hela samfundets struktur

(Angelöw, Jonsson & Stier, 2016, 47).

“Nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt samspel” (Rahm, 2018, 450) är en av de tre mest

framträdande symtomen till autism. Således har kapitlet om tidigare forskning redogjort för

hur exempelvis kamouflering är vanligt förekommande hos kvinnor diagnostiserade med

autism. Goffmans ideologi om teaterliknelsen kommer till användning i studiens strävan att

förstå hur kvinnor diagnostiserade med autism upplever deras tillvaro och deras strategier för

att uppnå en meningsfull interaktion. I enlighet med hur respondenterna “inte lyckas” med

detta är bland andra Goffmans teori om stigma en sannolik följd som kan vänta och eventuellt

påverka deras upplevelse av att behöva passa in. Detta utvecklas i följande kapitel.

16



4.3 Stigma

Uppslagsverket Nationalencyklopedin (2021) beskriver stigmatisering som ett begrepp för

social stämpling. Stigma innebär att en individ avviker från det beteendet som i

socialisationen anses som det normala. Termen stigma går långt tillbaka i tiden och grundades

i att beskriva fysiska avvikelser. Dagens definition har vidgats och utvecklats, och används

numera för att hänvisa till misskrediterande egenskaper. Den största skillnaden från den

ursprungliga definitionen är att stigma inte behöver innebära en fysisk avvikelse. År 1963

utgav Erving Goffman boken Stigma där termen diskuteras och analyseras som ett

sociologiskt fenomen. Likt Berger och Luckmanns (1979) tankar om att samhället ständigt

skapas och omformas av individen och i sociala sammanhang utgör sin verklighet menar

Goffman (1963, 9) att samhället består av kategorier som tillskrivs egenheter. Människor i ett

samhälle skapar tillsammans strukturer och scheman som underlättar den sociala

orienteringen.Autism är inget som kan diagnostiseras på yttre attribut vilket gör dess relation

till stigmatisering mer komplext. Variationen av betydelsen behöver inte vara negativt så

länge stigmat konceptualiseras (Link & Phelan, 2001, 365). Dessutom ska stigma likt autism

förstås som en gradfråga (Link & Phelan, 2001, 377). Stigmahantering innefattar olika sätt

den

avvikande försöker dölja sin egenhet för den dominanta gruppen (Kaufman & Johnson, 2004,

812) I fallet med autism uppstår avvikelser i kontexter där något skiljer sig för mycket från

genomsnittet (Becker, 2006, 18). Genomsnittet motsvarar det som sociala grupper har

etablerat som regler och normer vilka förväntas att upprätthållas och bibehållas (Becker,

2006, 22). Att något anses vara avvikande uppstår alltså inte förens andras reaktioner

bekräftar detta (Becker, 2006, 24). Denna studie ämnar kvinnor som tonåringar eller unga

vuxna diagnostiserats med autism, det innebär att dessa har upplevt förväntningar och

stereotyper gentemot neuropsykiatriska diagnoser innan de själva visste om att de hade det.

Avsikten att inkludera stigma i den teoretiska begreppsramen är för att närma sig fenomenet

och förstå känslan av att avvika och hur stigma präglar dessa kvinnors identitet och närvaro.

4.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter

Berger & Luckmanns (1979) socialkonstruktionistiska är ett grundläggande teoretiskt

ramverk i uppsatsen. Perspektivet är passande vid de strategier som ofta förekommer hos

kvinnor med autism. Dels kamouflering för att passa in i miljöer, dels deras egen syn av sig

själva och deras identitet. Även Goffmans dramaturgiska perspektiv tillämpas för att

analysera och förstå kvinnor med autisms livsvärld och hur internalisering präglar och formar
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deras jag. Stigmatisering är ett begrepp som är användbart när frågan om intersektionalitet

undersöks. Kvinnor med autism bör genom intersektionalitetsbegreppet förstås genom flera

kategorier eller dimensioner de befinner sig i. Stigmatisering är således intressant att se

närmare på då kvinnor som diagnostiseras som tonåren eller unga vuxna kan välja hur de vill

förhålla sig med diagnosen. Under de åren utan en diagnos på papper har de varit en del av

neurotypikers förväntningar och förhållningssätt till neuropsykiatriska diagnoser.
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5. Metod
I följande kapitel kommer metodvalen för undersökningen redogöras. Syftet är att bringa

klarhet i hur den insamlade datan har behandlats för att besvara studiens frågeställningar.

Inledningsvis sammanfattas den fenomenologiska ansatsen varpå ett avsnitt om hur studien

utförts genom ett insiderperspektiv. Vidare presenteras det empiriska materialet, processen

med kodning och analysering och avslutningsvis de etiska överväganden som implementerats.

5.1 Metodologisk ansats

Studien har genomförts med en fenomenologisk ansats med anledning av att dess utformning

strävar efter att förstå individens livsvärld och se fenomen utifrån aktörernas eget perspektiv

(Kvale & Brinkmann, 2014, 44). Förhållningssättet etablerades Edmund Husserl i början på

1990-talet och trots utvecklingen består grundtanken, att förstå aktörers upplevelser av sociala

fenomen utifrån deras ramar och uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014, 42). Med djupare

förståelse för hur deras livsvärld ter sig och tillgodogöra de otaliga strategier dessa kvinnor tar

till för att leva upp till normen kan vi bryta ner de kärnor problematiken bygger på och

angripa på ett produktivt sätt som underlättar dessa kvinnors tillvaro. Fenomenologin bidrar

till förståelseformen och anses vara effektiv vid kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann,

2014, 44). Metoden inom fenomenologisk forskning hänvisar inte till ett färdigt

förhållningssätt utan i huvudsak är fenomenologin en filosofisk teori som utvecklat

anvisningar i metodarbete (Fejes & Thornberg, 2009, 108). Fenomenologin är följaktligen en

strategi som används i kvalitativ forskning  (Fejes & Thornberg, 2009, 109).

Det är nästintill omöjligt att förstå hur andra upplever sin tillvaro. Utåt sett kan vår vardag

likna andras, en kvinna som går andra året på gymnasiet kan uppfattas leva en snarlik vardag

till alla andra kvinnor på det gymnasiet vi går. Det som fenomenologin strävar efter är att

uppmärksamma hur upplevelser är individuella och påverkas av en rad faktorer. Denna

studien vill skapa förståelse i hur kvinnor med autism upplever sin vardag där neurotypers

förutsättningar präglat samhället. Syftet är således inte att sätta kvinnor diagnostiserade med

autisms upplevelser av vardagen bredvid forskning för att konstatera rätt eller fel, utan syftet

är att så gott det går se det de ser, förstå vad de upplever, såsom de upplever det.

5.2 Insiderperspektiv

Vid genomförande av forskning och analysering av kvalitativ data är det viktigt att forskaren

ser sin egen roll och vad den eventuellt bidrar eller påverkar. Bourdieu (2003, 291) redogör att
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forskare måste inkludera och mobilisera sin erfarenhet, sitt förflutna och sina egna handlingar

i genomförandet av forskning. Insiderperspektiv omfattar studier där forskare delar

egenskaper och erfarenheter med deltagarna (Greene, 2014, 2). Likt Bourdieus (2003) teori

om deltagarperspektiv menar Greene (2014, 1) att vetenskaplig objektivering måste innefatta

deltagarnas upplevelser således forskarens synvinkel och ståndpunkt. Huvudsaken i Greenes

(2014, 2) teori om insiderperspektiv är frågan om positionalitet, det vill säga var forskaren

står i förhållande till de som forskningen berör. Att som forskare besitta en insiderroll i sin

forskning innebära att denne delar egenskaper, förkunskaper och förståelser med deltagarna

(Greene, 2014, 2). Rollen som insiderforskare innebär kort sagt två roller att balansera och ta

hänsyn till, rollen som forskare och rollen att bli forskad (Greene, 2012, 2). Med detta sagt är

min roll en essentiell del av genomförandet av min studie. En av fördelarna med

insiderforskning är att interaktionen med de deltagande är mindre benägen att verka dömande

och att tillgången till kunskap är större med stor sannolikhet att under kortare tid komma

närmare inpå det ämnet berör (Greene, 2014, 2).

Som jag tidigare redogjort är autism en diagnos som i stor utsträckning påverkar personens

sociala förmåga. Att genomföra intervjuer med kvinnor diagnostiserade med autism kan

följaktligen vara svårt, speciellt när respondenterna inte känner mig, då det är stor sannolikhet

att de inte känner sig helt bekväma. Beslutet att genomföra intervjuer kan uppfattas märkligt,

av den anledningen redogörs min forskarroll utifrån Greene (2014) och Bourdieus (2003)

idéer om insiderperspektiv nedan.

Från 8 års ålder besökte jag kontinuerligt BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) av diverse

skäl, inte förens 20 år fyllda diagnostiserade jag med ADHD. Detta på grund av att jag inte

uppfyllt de traditionella diagnoskriterier som är utformade efter den klassiske pojken med

ADHD. Detta har resulterat i ett intresse och engagemang åt frågor som dess, vilket likväl är

en bidragande faktor till ett insiderperspektiv. Min utgångspunkt som är resultatet av egna

tankevanor, övertygelser, värderingar osv, är vad Bourdieu (2003, 283) benämner som det

antropologiska fältet vilket vetenskapligt bevisat är forskarens mest avgörande val inför

forskning. Även fast det finns ett flertal fördelar med denna typ av position är det viktigt att

vara medveten över eventuella konsekvenser med negativ effekt. Exempelvis kan min

uppfattning präglas av min position och erfarenheter vilket kan leda till att forskningen anses

vara partisk samt att vid intervjuerna vara försiktig med att projicera egna åsikter och

uppfattningar på deltagarna (Greene, 2014, 5). För att undvika dessa typer av utgångar är

utövandet av reflexivitet av stor betydelse (Greene, 2014, 9). Detta kan även kallas för
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reflexiv objektivitet vilket implicerar reflektionen av vad jag som forskare bidrar med, detta är

en betydande del av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2011, 260). Utifrån min personliga

upplevelse kan jag därför betraktas som en insider i denna studie.

Jag har även under sju års tid arbetat från och till som elevassistent på en gymnasiesärskola

där elever med autism är vanligt förekommande. Arbetet innebär intensiv interaktion med

eleverna genom skoldagen och vardagliga aktiviteter vilket har ökat min förståelse för hur

autism kan förekomma och fungera. Mina erfarenheter inom ämnet har varit användningsbara

dels i utformandet och genomförandet av intervjuerna och dels i strävan att förstå dessa

kvinnors livsvärld och upplevelse av fenomenet. Genom att jag vistats i miljöer som anpassas

efter personer med autisms svårigheter samt haft nära kontakt med elever diagnostiserade med

autism ger det en fördel vid genomförandet av intervjuer. Jag vill belysa det faktum att

samhällets förväntningar och bristande kunskap med stor sannolikhet påverkar många i deras

sätt att förhålla sig till diagnoser som autism och vill tillägga att min erfarenhet inom fältet

förhoppningsvis brutit ner dessa vilket kan gynna genomförandet av denna studie. Ytterligare

förstår jag att intervjupersonernas upplevelser är deras och att jag som privatperson således

forskare inte är i samma position, därmed inte i berättigad att förvrida resultatet utifrån den

del av mig som delar egenskaper med gruppen. Denna erfarenhet klassas inte som ett

insiderperspektiv men kan således vara användbart för att genomföra studien.

5.3 Material

5.3.1 Urval

Studien ämnar kvinnor diagnostiserade med autism och begränsades till denna målgrupp.

Autism hos män yttrar sig som tidigare nämnt annorlunda och diagnosen gynnar och

uppmärksammar främst deras tillstånd. Med hjälp av två Facebook-grupper tillägnade kvinnor

med neuropsykiatriska diagnoser lades ett inlägg ut där syftet med studien redogjordes, samt

en efterfrågan på deltagande av kvinnor diagnostiserade med autism. Ett ytterligare kriterium

var att intervjupersonerna var äldre än 18, då de är på väg eller redan tagit sig ut i vuxenlivet

då de besitter mer erfarenhet. Jag resonerade att det var till studiens fördel att kvinnorna levt

ett liv utanför grundskolan och gymnasiets väggar, dessutom ansåg jag att det kan ha gjort

förståelsen för sig själv och sin uppväxt mer begriplig. Inlägget på Facebook genererade i ett

10-tal meddelanden från kvinnor villiga att ställa upp. Efter korta konversationer via

Facebook Messenger gällande studiens syfte och möjlighet till tider av intervju skickades ett

informationsbrev ut till de respondenter som fortfarande var intresserade av att ställa upp.

Således planerades datum och tid in, varpå intervjuerna genomfördes. Ett undantag var den
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första intervjun som utfördes i samband med pilotstudien. De kvinnor som visade intresse i

inlägget på Facebook kvalades naturligt ner till fem intervjupersoner, detta berodde på

praktiska orsaker såsom att tider för intervju fungerade, samt att kriterierna för studien

uppnåddes. I ett fall skickades intervjuguiden ut till en deltagare för att kunna förbereda sig

och bekanta sig med vilka slags frågor som skulle komma. Intervjuerna skedde över

videosamtal på Facebook Messenger samt Zoom, men intervjudeltagarna fick i de fall det var

möjligt välja om de föredrog att mötas fysiskt eller digitalt. Inspelningarna varierade från att

spelas in på min mobils egen röstmemo samt Zooms egen funktion, detta berodde på tekniska

tillfälligheter som påverkade vilket av alternativen det resulterade i. Halvstrukturerade

livsvärldsintervjuer är en metod som genomsyrats av fenomenologin och är användbar för att

komma närmre aktörers verklighet.

5.3.2 Presentation av intervjudeltagarna

Genom intervjuer med sex kvinnor diagnostiserade med autism är syftet att förstå hur den

bristande kunskap och höga förväntningar på kvinnor påverkar deras liv. Intervjuerna pågick

mellan 40 och 85 minuter via Zoom och Facebook Messenger under november månad, 2021.

Deltagarna var mellan 19- och 31-års ålder, bosatta på olika håll i Sverige. Åldersspannet och

boendeort var inget aktivt beslut utan skedde slumpmässigt då dessa respondenter var villiga

att ställa upp. Boendeort lades ingen värdering i när sökandet av deltagare gjordes utan

begränsades till Sverige av bekvämlighetsurval då Facebook-grupperna var på svenska.

Nedan följer en tabell som redogör deltagarna och deras ålder, samtliga namn har tilldelats

pseudonymer för att värna om deras konfidentialitet.

Tabell 1. Respondenterna

Namn Ålder

Amanda 23

Maria 25

Beatrice 27

Agnes 25

Sofie 31

Nadja 19
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5.3.3 Skapandet av material

Den fenomenologiska metodansatsen strävar efter essensen av fenomen utifrån

verklighetsbilden såsom den upplevs (Fejes & Thornberg, 2009, 29). Intervjuer går att

genomföra på olika sätt beroende på vilket syfte de ämnar att beröra. Halvstrukturerade

livsvärldsintervjuer är menade att skapa förståelse i vardagsvärlden utifrån perspektivet av de

som lever i den (Kvale & Brinkmann, 2009, 43). Dessa typer av intervjuer ska likna ett öppet

och icke-dömande samtal med en struktur som bygger på teman och förslag till frågor som

underlättar för intervjuns gång. Som stöd och vägledning för mig som intervjuare förbereddes

en intervjuguide bestående av frågor, begrepp och teman som rörde fenomenet.

Som tidigare nämnt skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut till deltagarna när tid för

intervju bokades in. Kvale och Brinkmann (2009, 144) redogör för hur orientering är ett

användbart sätt att inleda intervjuer. Begreppet innebär att forskaren definierar situationen för

intervjupersonen och klargör syftet med studien. I informationsbrevet som mailades ut

uppgavs syftet med deltagandet, samt de etiska aspekter intervjun värnar om att följa. Vid

intervjun började jag med att redogöra en sammanfattning av min studie samt berätta om hur

ämnet är viktigt för mig. Dessutom berättade jag om min erfarenhet av neuropsykiatriska

diagnoser. Anledningen av redogörelsen för mitt deltagarperspektiv var för att skapa en

anknytning och förhoppningsvis förmedla ett förutsättningslöst samtal där jag som intervjuare

inte skulle påvisa rätt eller fel, utan göra deras röst hörd. Fortsättningsvis ställdes mycket

breda frågor till personen, förhoppningen var att intervjudeltagarna skulle ta täten och känna

att det var på deras villor. Detta resulterade mestadels till en komprimerad beskrivning om

kvinnan, nuvarande sysselsättning, civilstånd, intressen och även diagnoserna. Min strategi

var att ta vida där intervjupersonen slutade, och ställde frågor som ledde vidare till de teman

och ämnen som intervjuguiden omfattar.

5.4 Kodning och analys

Som nämnt tidigare spelades intervjuerna in med godkännande av respondenten. Trots att

transkriberingen utfördes kort efter intervjun underlättar inspelningen validiteten och analysen

av datan. Transkribering innebär en transformation av en form till en annan (Fejes &

Thornberg, 2009, 194). I denna studien gick transkriberingen ut på att göra den muntliga

datan till en skriftlig diskurs (Fejes & Thornberg, 2009, 194). Tillvägagångssättet för

transkribering varierar således skrevs intervjuerna ned likt det var sagt. Med andra ord

ändrades inte talesätt eller slang såsom ’liksom’ samt vardaglig meningsbyggnad där ord som

’men’ ofta inledde meningarna. Syftet var att skriva intervjuerna på ett sätt där materialet inte
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bearbetas och riskerar att flytta fokus och relevans som kan uppkomma i senare steg av

analysprocessen. Utskriften av intervjun bildar studiens empiriska kärna (Kvale &

Brinkmann, 2009, 193). Då syftet är att skapa förståelse utav dessa kvinnors upplevelser är

deras ord grunden av analysen, därför har inte meningar ändrats till akademiskt korrekthet.

När transkriberingen var klar skrev utskrifterna ut i flera kopior. För att närma sig materialet

och försöka få ett grepp om det som insamlats lästes intervjuerna igenom två gånger. Därefter

lästes materialet med avsikt att bryta ner helheten till mindre delar som kan komma till hjälp

vid kartläggning av analysen. På vänster sida i marginalen antecknades sammanfattningar av

mening och stycken som berör studiens ämne. Vid detta skede upptäcktes återkommande

mönster dels hantering av svårigheter relaterade till autism och dels olika tillvägagångssätt av

liknande situationer. Följaktligen övergick arbetet av materialet till identifiering av

återkommande teman och koder. Genom att med överstrykningspennor i olika färger koppla

respektive färg till ett tema eller kod utfördes detta på samtliga utskrifter. Detta blev

kodningens första utkast, vilka presenteras i texten nedan;

● Följder av sen diagnostisering

● Strategier och hantering av autism

● Prestationer

● Upplevda förväntningar

● Upplevelse av sig själv i relation till upplevda förväntningar

När koderna från samtliga intervjuer summerades upptäcktes koder som borde användas,

koder som kunde slås ihop, kategorier hos respektive kod, osv. Därefter gjordes en reviderad

version av kodningsschemat som på samma sätt som tidigare med överstrykningspennor

markerades på ytterligare kopior av utskrifterna. Koden prestationer tillskrevs två

underkategorier, dessa samlade data som berörde utfallet av prestationer när de lyckats,

slutfört uppgift, således när de inte lyckas eller slutförs. Förväntningar som

intervjupersonerna upplever utifrån delades upp i förväntningar associerade till att vara

kvinna samt förväntningar associerade till att ha en autismdiagnos.

5.5 Etiska överväganden

Studiens avsikt är att bidra med kunskap och förståelse till den bristfälliga helhetsbilden av

autism, i synnerhet på flickor och kvinnor vars tillvaro oftast stjälper istället för hjälper.

Således är den etiska aspekten av utförandet ytterst viktigt. Vetenskapsrådets (2002)

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning används i denna

24



studie där fyra grundläggande riktlinjer kommer utgöra stommen för det etiska arbetet.

Informationskravet innefattar att forskaren är skyldig att informera inblandade om studiens

syfte (Vetenskapsrådet, 2002, 7). Ett informationsbrev skickades ut till respektive

intervjuperson via mail så fort intervju bokades in, därför mottogs detta av respondenterna

ungefär en vecka innan intervjun ägde rum. Det gav respondenterna möjlighet att i lugn och

ro se igenom informationsbrevet där studiens syfte framgick. Utöver syftet redogjordes

dispositionen, innebörden av deltagandet och deras etiska rättigheter som tydliggörs här näst

(Kvale & Brinkmann, 2014, 107). Samtyckeskravet omfattar respondentens rätt att själva

styra över sin medverkan  (Vetenskapsrådet, 2002, 9). Informationsbrevet uppgav deras

befogenhet att avbryta sin medverkan och att de inte har en skyldighet att svara på frågor eller

tala om ämnen som de inte är bekväma med. Detta repeterades även muntligt vid början på

intervjun. Konfidentialitetskravet värnar om respondenternas personuppgifter och identitet

(Vetenskapsrådet, 2002, 12). Därav har deltagarnas namn psedonymiserats för att bibehålla

deras identitet, samt har inlägget raderats i Facebook-gruppen där respondenter till studien

efterfrågades så att de som sett och eventuellt läser studien kan leda till oavsiktlig

identifiering. De deltagande blev således informerade om hur materialet är avsett att

användas, att ljudinspelningarna raderas efter transkribering och anonymiseringen av deras

identiteter. Nyttjandekravet går hand i hand med det tidigare nämnda konfidentialitetskravet.

Det omfattar att deltagarnas personuppgifter och svar endast används för forskningen och

studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, 14).
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6. Resultat
6.1 Förväntningar

Vid tidig ålder blir vi varse hur man ska vara, göra, tycka om, inte tycka om. Det här avsnittet

avhandlar förväntningar som intervjupersonerna upplever och formas av. Dessa kommer att

beröra främst förväntningar som rotas från att vara kvinna samt de förväntningar och

fördomar som berör autismspektrumet, med anledning av att dessa är aktuella i uppsatsen.

6.1.1 Att ha autism

Att vara diagnostiserad med autism innebär att sättet att fungera, tänka, resonera och agera

skiljer sig från neurotypiker. Det är ingen sjukdom, utan med rätt förutsättningar och

anpassning kan personer diagnostiserade med högfungerande autism uppnå samma

livskvalitet som neurotypiker. Som tidigare konstaterat så finns det brister i gemene mans

kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Detta är inget undantag för intervjupersonerna.

Stereotypen av autism och diagnosens kriterier gör inte rättvisa för hur autism kan yttra sig,

särskilt inte för kvinnor. Beatrice beskriver sin känsla av att inte vilja leva längre när hon

diagnostiserades med asperger. Hon ansåg det som något konstigt och berättar att hon länge

trodde att kvinnor inte kunde ha asperger eller autism.

Förståelsen är en viktig del i arbetet för att diagnoser som autism ska behandlas och hanteras

på ett framgångsrikt sätt. I intervjun frågades deltagarna om hur de förhåller sig till diagnosen,

hur relationen mellan autism och identiteten ser ut. Samtliga deltagare har levt med vetskapen

om deras diagnos under en tid och resultatet pekar på att respondenterna idag har en distans

till diagnosen. Agnes menar att det är skillnad på att vara autisten Agnes än att vara Agnes

som också är autistisk. Tankesättet är återkommande i flera av intervjuerna.

Tidigare forskning visar på att människor med neuropsykiatriska diagnoser finner större

förståelse för sig själva och underlättar deras vardag. När Sofie ställdes frågan om hur hon

skiljer på sig själv och diagnoserna inleder hon med att det är svårt. Det är en del av henne då

hennes sätt att tolka världen och processa intryck skiljer sig från neurotypiker. Citatet nedan

är Sofies ord om hennes syn på diagnoser:

Men sen får man ju tänka också att psykiatriska diagnoser i allra högsta grad är

sociala konstruktioner som kommer från en norm som skiljer sig, tid och plats
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och sådär, så att i ett annat annorlunda samhälle hade jag kanske inte behövt

sättas i ett fack och kategoriseras, och vara jag och ha de jagen jag har, men

som det ser ut idag så är det de här diagnoserna som beskriver mig bäst. Och

som också ger mig en förklaring till varför jag inte klarar vissa saker som andra

klarar. Vissa saker funkar och vissa funkar inte.

Maria redogör sina tankar:

Det handlar bara om hur jag är programmerad, byggd, skapt. Och sen har vi ju

diagnoserna som kan förklara att jag tillhör den kategori av människor som kan

behöva vissa saker. Jag är inte ADHD, jag är inte autism, det är mer att jag

kommer före och att diagnoserna är skapta för att kunna hjälpa mig utifrån så

att andra kan förstå vad jag har för problem.

Det förhållningssätt som Sofie och Maria har beskrivit är logiskt och antyder på att de ser

diagnoser som en beskrivning av deras sätt att tänka och vara på, som skiljer sig från vår

världs neurotyp. Däremot är det viktigt att belysa att dessa citat är utdrag från frågor i

intervjun där ett praktiskt perspektiv efterfrågades. Med detta menar jag att Marias och Sofies

nuvarande förståelse av diagnosen inte motsvarar kvinnor med autisms upplevelse av

diagnosen. Att vid en tidig vuxen ålder levt med föreställningen att det är något som skiljer

mig från alla andra och på insidan brottas med att anpassa sig är mycket krävande. Då

samtliga intervjupersoner diagnostiserades i tonåren eller som unga vuxna har deras uppväxt

påverkats av insikten att vara annorlunda och inte förstå vad det beror på. Även om samtliga

intervjupersoner visat sig ha autism är varje kvinnas upplevelser och uppväxt olika. Däremot

identifierades redogörelser som var återkommande på ett eller annat vis i samtliga intervjuer.

Beatrice har under förskole- och grundskoleåren erfarit svårigheter med det sociala samspelet.

Det var svårt att behålla vänner och i skolan lämnade hon när något uppfattades orättvist eller

fel. Personalen på Beatrices fritids i vad hon tror var ettan, sa till hennes mamma; “det är

något fel på Beatrice”. Likt många som blir diagnostiserade i tonåren eller som unga vuxna

sökte Agnes efter en slags förklaring till hennes psykiska ohälsa. Hon upplevde svårigheter i

att klara av skolan således det sociala samspelet som skolan medför. Under grundskoletiden

besökte Agnes frekvent en kurator på skolan, samt en på ungdomsmottagningen. I gymnasiet

blev insikten av att något skiljer hennes sätt att fungera från de andra och bad därmed skolan

att göra en utredning. Hon fick därefter träffa en socialpedagog vid två tillfällen som
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konstaterade att det inte var fråga om någon diagnos, problemet var att hon inte blev

tillräckligt utmanad i skolan. Således gick hon på samtalsterapi som hon menar inte var till

någon nytta, då de inte förstod just henne.

“Nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt samspel” (Rahm, 2018, 450) är en av de tre

huvudkategorierna av symtom för autism. Svårigheter med sociala samspel och

kommunikation är ett område som samtliga intervjupersoner uttryckte. Reflektion över

uppväxten visade hur dessa idag kan se hur svårigheter med sociala samspel varit

föreliggande. Agnes beskrev hur hon vid 15 års ålder inte uppfattat sociala samspel och ännu

mindre att det var problematiskt just för henne. Nedan beskriver Agnes hur insikten kom till

och hur den utvecklades till beteendeförändringar:

Men från att jag var 15 så började jag liksom, jag tröttnade på att vara

annorlunda och att inte ha några kompisar, så jag försökte stänga av den delen

av mig som var för intensiv och var för svartvit, så jag började studera

jämnåriga och såg att de håller ögonkontakt och tänkte att det kanske jag också

ska göra.

Vid kodningen av det insamlade materialet blev ett flertal konkreta följder av autism hos

intervjupersonerna påtagliga. Direkt ögonkontakt har varit återkommande hos samtliga

respondenter. Detta beskrivs som obehagligt och intensivt ändå är direkt ögonkontakt något

som uppfattas som något man bör lära sig. Rutiner och förutsägbarhet förekom på ett ellet

annat sätt i alla intervjuer. Önskan och behovet av detta fungerar olika, Maria beskriver

hennes behov av struktur:

Jag är inte så mycket för rutin men jag har lösa rutiner som jag pusslar ihop

beroende på vad det är för dag, eller vad jag ska göra. Vissa beteenden hänger

ihop med vissa aktiviteter.

6.1.2 En sån där jävla högpresterande ung tjej

Som nämnt tidigare skiljer sig socialisationsprocessen åt för flickor och pojkar. Maria

beskriver att hon våndas av duktig flicka-syndromet. Uttrycket används i folkmun utan någon
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fastställd betydelse men för Maria innebär det att hon upplever att det förväntas att visa

framfötterna och att alltid vara på väg framåt. Det finns en överhängande press att prestera.

Samtliga intervjudeltagare identifierade sig som kvinna. Således redogjorde en av deltagarna

att kön är performativt, något som man gör. Citatet nedanför redogör intervjupersonens

tankar:

… jag är ju liksom kvinna och har ingen könsdysfori så, men vet fortfarande

inte hur det känns att vara kvinna, vad som gör det. Det vet jag inte.

Utdraget är med för att visa hur tankarna om att vara kvinna eller man kan se ut, samt

problematisera idén om att man ska veta vad man identifierar sig som. Däremot påverkas inte

resultatet eller analysen av detta. Förväntningarna som upplevs är vad intervjupersonerna

själva uppfattar associeras till dem som kvinnor. Vid sammanställningen av vilka

förväntningar som påverkar intervjudeltagarna blev listan lång fort. Verkligheten tas för given

av samhällets individer samtidigt som verkligheten skapas av samhällets tankar och

handlingar (Berger & Luckmann, 1979, 31). Det som tas för givet grundar sig i strukturer och

typifieringsscheman som orienterar människan genom sociala sammanhang. Uppfattningar

om kvinnan tar fart och konstrueras från sekunden vi föds. Sofies beskrivning av

förväntningar som tillskrivs kvinnan kan betraktas som det som är kvinnans sociala identitet

och kan ha präglat hennes syn på vad och hur hon ska vara. Berger och Luckmann (1979,

195) menar att asymmetri uppstår när sociala identiteter inte följs. Att vara kvinna innebär

förväntningar på den sociala identiteten.

… just att jag är kvinna så ställs det mycket krav, amen att jag ska vara trevlig,

att jag ska se trevlig ut, att ha ett trevligt ansiktsuttryck, att le, skratta på rätt

sätt och rätt ställe, att vara snygg, att ta hand om dig […] just det här med

sociala skript för olika situationer, att man ska vara, man är på något sätt

ansvarig för att hålla god stämning, för att inte låta andra tappa ansiktet, man

ska vara hjälpsam jämnt, och ha koll på allt. Man ska inte bara ha koll på

jobbet  och det sociala, utan man ska även ha koll på hemmet, och allt sånt.

Citatet ovan är taget från Sofies intervju, detta omfattar de förväntningar intervjupersonerna

upplever utifrån. Beatrice beskriver hur hon upplever förväntningar som tillkommer på grund
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av att hon är kvinna. Hon har inget intresse av skönhet eller inredning som hon menar är

typiskt “tjejigt”, dessutom upplever hon att hon som kvinna ska vilja ha barn och familj.

6.2 Stigma

Autism är som klargjort tidigare inget som kan konstateras på yttre attribut.

Intervjupersonerna blev i tonåren eller som unga vuxna diagnostiseras med autism vilket

inneburit många år av socialiserade förväntningar. Neuropsykiatriska diagnoser är sedan länge

ett tabubelagt fenomen som associerats med fördomsfulla och ofta inte korrekt fakta. Stigma

har en komplicerad relation som uppkommit i resultatet. Flera av intervjupersonerna redogör

för hur de själva tänkte om diagnosen autism innan de själva blivit diagnostiserade eller blivit

bekanta med det på annat sätt. På samma sätt som att diagnoser är sociala konstruktioner är

också samhällsmedlemmars tankar och attityder gentemot dem.

Maria säger:

… jag tänkte ju att man är liksom lite stirrig i blicken, stel i gången, att man

inte vågar ta kontakt, att man inte pratar med andra, alltså att det är så de tänks

om folk med asperger. Men vi är så otroligt olika, bara så att det finns ju

liksom inte en version…

Agnes säger:

… har man autism är man en person som vid motgångar sitter ner i

fosterställning och låter och gungar fram och tillbaka, att man är liksom

Sheldon från Big Bang Theory. Att man är som Rainman. Man gillar matte,

man gillar tåg, man är savant på något och man ska ha ett intresse som

dominerar hela ens liv och vara ointresserad av sociala interaktioner, inte gillar

kroppskontakt…

Både Agnes och Maria beskriver hur deras tankar om autism såg ut innan de fick mer kunskap

om diagnosen. Agnes resonerar att förväntningarna på autism är lika de som hon under många

år hade. Eftersom intervjupersonerna skapat sig en uppfattning och orienterat sig som

neurotyp innan diagnostisering kan de ana vad andra tänker om autism och förväntningar på

dessa med diagnosen. Detta komplicerar tillvaron då autism likt andra neuropsykiatriska

diagnoser är ett stigmatiserat fält. Intervjupersonerna har möjlighet att undanhålla sin

stigmatiserade diagnos, dels genom sina strategier att passa in och del genom att inte berätta
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det i vissa sammanhang eller till vissa personer. Genom att de själva levt utanför stigmat, trots

de levt med en känsla av att vara annorlunda, tillför medvetenheten om tankar kring

diagnosen ytterligare åtagande gällande vilken roll autismen spelar in hos dem. Beckers

(2006, 18) perspektiv på stigma menar att avvikelser förekommer när något skiljer sig för

mycket från kontextens genomsnitt. Intervjupersonerna kan dölja eller maskera de följder av

autismen för att inte stå ut och avvika samtidigt kan de informera omgivningen om diagnosen.

Det kan resultera i att deras umgänge får förståelse för personen, således vara mer lyhörd mot

sig själv och effekten av de upplevda förväntningar minska.

Verkligheten kan uppfattas som slumpmässig och oförutsägbar, däremot tar individen

vardagen för given. I västvärlden växer barn generellt sett upp till en organiserad tillvaro, med

det menar jag att underliggande strukturer och attityder formar socialisationsprocessen. Allt

ifrån vardagsbestyr så som att gå på förskolan måndag till fredag till egenskaper som tillskrivs

människor utifrån exempelvis kön eller ålder.

6.3 Strategier och prestationer

Alla människor utformar strategier och metoder i vardagen varav många av dessa blir

vanemässiga beteendemönster som sker mer som av automatik. Följande kommer

intervjupersonernas strategier som kopplas till autismdiagnosen redogöras.

6.3.1 Kamouflering

En av anledningarna till att flickor och kvinnor ofta faller mellan raderna, och många gånger

diagnostiseras senare i livet är deras förmåga att kamouflera och anpassa sig efter

socialiserade beteenden och agerande. En återkommande beskrivning av detta är kvinnor

diagnostiserade med autism tar sig an roller. Dessa är inte bestående eller alltid närvarande,

utan är associerade med olika personer och sammanhang.

Nedan beskriver Maria hur maskering har spelat in i hennes vardag:

Jag hade ett tag där jag var en person per sammanhang, och med olika vänner,

så det var jättejobbigt när en vän skulle följa med mig om jag skulle typ dansa,

och då var jag en annan typ av person där än om jag var med min vän och då

krockade världarna och jag visste inte vart jag skulle ta vägen för jag visste

inte hur jag skulle förhålla mig [...] det är väldigt svårt att göra slut med den

personen man har i vissa sammanhang, är man inte den personen, vem fan är

man då?
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Från tidig ålder beskriver Maria hur hon under uppväxten mer eller mindre har kantats av de

förväntningar som upplevs från omgivningen. För att hantera svåra och krävande situationer

intog hon rollen entreprenörs-Maria, klädd i vad hon kallar för entreprenörs-väst. I nian

började agerandet vid skolpresentationer för att handskas med stressen och pressen, problemet

var att hon inte kunde ta av sig den efter presentationen var genomförd. Entreprenörs-västen

liknar Goffmans (1959, 97) teori om att människan intar roller vid närvaro av andra.

Teater-referensen inom Goffmans dramaturgiska perspektiv kan på ett tydligt och konkret vis

appliceras på maskering och kamouflering som uppkommit i intervjuerna. Marias beskrivning

ovan av att vara olika personer beroende på vilket sammanhang stämmer överens med roller

och framträdande. Varje roll som iscensätts är en del av scenen där framträdandet äger rum

(Goffman, 1959, 218).  Att inta roller och masker i närvaro av andra är något som alla

människor gör. Marias beskrivning av att vara en person per sammanhang kan med det

teatraliska synsättet tolkas som att respektive sammanhang motsvarar olika filmer eller

teateruppsättningar. För att förtydliga resonemanget följer ett överdrivet exempel. Om Pippi

Långstrump hade intagit scenen på Stadsteatern när publiken kommit för att se Sound of

Music hade det uppfattats som fel, att något inte stämde. På liknande sätt beskriver Maria hur

det krockar när hon på dansen intar en roll och samtidigt har med sig en vän från ett annat

sammanhang, där hon brukar inta en annan typ av roll.

Det som skiljer intervjupersonernas rolltagande från gemene mans kan tolkas så att rollerna

blir så verkliga och kan beskrivas som dramatiskt förverkligande (Goffman, 1959, 35).

... jag har fått öva så himla mycket på att vara social. Att vara social innebär att

gå in i en roll på så himla många sätt…

Under intervjuerna och analyseringsprocessan av dem blev det tydligt hur intervjupersonerna

anstränger sig för att passa in och undvika störningar som kan framkalla reaktioner både från

dem själva och deras omgivning. Med tiden kunde strategier och hanteringsmetoder fördelas i

två olika fack. Det första facket omfattar de följder av autismen som respondenten själv

accepterade och därmed valt att medvetet inte ändra beteendet. Var på det andra facket

motsvarar oppositionen, de symtomen av diagnosen respondenten medvetet övar bort och

anses behöva ändras. Som konstaterat tidigare påverkas intervjupersonerna av förväntningar

från omgivningen och samhället, genom att maskera och kamouflera beteenden som inte

passar in i schablonen av förväntningar modifierar kvinnorna deras agerande. Under
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intervjuerna ställdes frågor om vilka följder eller symtom av autismen som de själva upplever

att de behöver öva bort eller dölja. Syftet var att undersöka var maskering, kamouflering och

rolltagande börjar gro. Sofie beskriver att det kan finnas en poäng i att försöka sig på det

sociala i viss grad. Hon menar att det kan uppfattas som otrevligt att inte lyssna när man

pratar med någon, eller avbryta, därför anser hon att det är värt att öva på att hålla fokus.

Däremot tillåter hon beteenden såsom att sitta och skaka på foten eller stimma med fingrarna

då det inte är något som påverkar någon annan. Ett återkommande tankesätt är att samtliga

intervjupersoner till viss mån anpassade sig själva så att de inte blir någon belastning eller

hamnar i en sits där man behöver andras hjälp. Samtalet med Maria berörde detta ämne nästan

genomgående även fast det inte var direkt uttalat. Hon har alltid presterat och varit duktig,

utåt sett har hon klarat sig, men hennes inre kamp med ansträngningar och mål att prestera har

inte synts. År 2018 tog det stopp för Maria och hon gick in i väggen. Med rätt förutsättningar

och stöd tror hon att hennes utmattning kunde ha undvikits. Nedan följer en redogörelse av

Marias tankar:

… men om man hade fått hjälp av psykiatrin innan jag gick in i väggen hade

jag troligtvis mått så mycket bättre idag. Då hade jag kunnat jobba 75% med

rätt förutsättningar runt om i livet. Och då hade jag kanske kunnat hålla mig till

det utan att behöva krascha… Nu istället kräver jag ju jättemycket stöd från

psykiatrin, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, jag tänker ekonomiskt så

kostar jag ju jättemycket pengar nu för att jag inte lyckas ha en egen inkomst.

Citatet från intervjun med Maria bekräftar teorin om att kvinnor vill vara till lags och inte

orsaka besvär. Flickor med autism under skolåren tenderar inte bara att anpassa sig och

försöka prestera så som andra flickor dessutom blir deras uppenbarelse misstolkad och

förvrids som att de underpresterar. Agnes besökte en kurator på ungdomsmottagningen

frekvent under grundskoleåren, i gymnasiet valde hon att kontakta skolan och efterfråga en

utredning för i huvudsak ADHD. Därefter besökte hon en socialpedagog som efter några

snabba tester konstaterade att det inte var fråga om någon diagnos, utan problemet var att hon

inte blev tillräckligt utmanad i skolan.

6.3.2 Sociala interaktioner

Det sociala spelet är för många med autism en utmaning att förstå sig på, inte minst agera

utefter. De förväntningar av vad autism är ofta associerat till ensidiga stereotyper som inte
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synliggör eller gör diagnosen rättvisa. För att undvika fördomar och förebygga situationer där

autismen möter motstånd valde samtliga intervjudeltagare att omge sig med likasinnade

människor och inte sällan med neuropsykiatriska diagnoser. Att omringa sig själv med

förståelse för att fungera på det vis man gör stärker självbilden och förståelsen för sig själv.

Det som avviker blir inte avvikande i ett sammanhang där det som avviker är det som de har

gemensamt. Sofie har svårt med planer som förändras under kort varsel och har svårt att ställa

om om det inte blir som hon har tänkt sig. Av den anledningen undviker hon att umgås med

spontana människor. Hon berättar att hennes umgängeskrets består av människor som

fungerar på liknande sätt som hon själv och att de flesta av hennes vänner har någon form av

neuropsykiatrisk diagnos.

Det blir svårt att jämföra normalfungerande personer, jag ser inte mina

egenskaper som unika på det sättet, jag har svårt att se mig själv som

annorlunda för andra är som jag. På ett positivt sätt.

För Beatrice var svårigheten att behålla vänner mycket påtaglig under skolgången, och var en

av anledningarna till att autism kom på tal. Vänskaper var vanligtvis korta och intensiva men

idag besitter hon en förståelse för sitt sätt att fungera och väljer att informera om sina

diagnoser om det rör sig om långvariga relationer.

6.4 Summering av resultat

I detta kapitel har resultatet av studien presenterats och kopplats till de teoretiska

utgångspunkter (4). Inledningsvis redogörs respondenternas upplevelse av förväntningar som

de strävar efter att uppnå, dels som kvinna och dels som diagnostiserad med autism.

Återkommande i intervjuerna var upplevelsen av att behöva prestera utifrån etablerade

normer och strukturer som tillkommer med att vara kvinna. Dessa prestationer uttrycktes

exempelvis genom känslan att behöva vara emotionellt ansvarig samt en föreställning av vad

som kallas “duktig flicka”-syndromet. Samtliga beskriver hur de själva, innan

diagnostiseringen, haft fördomar kring autism. Dessa liknar de stereotypiska karaktärsdrag

som i stor utsträckning representeras i media, exempelvis Rainman. Efter diagnostiseringen

har de blivit mer pålästa om fenomenet och de bristfälliga fördomar har blivit ersatt av

bevisad kunskap. I och med att de själva upplevt individer med autism utifrån, innan de själva

blivit diagnostiserade, finns det en farhåga att av omgivningen tillskrivas de säregna

karaktärsdragen som idag uppfattas som stereotypa för autism. Detta kan vara en av
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anledningarna till att dessa kvinnor medvetet och omedvetet tar till strategier för att dölja de

symtom av diagnosen som avviker. Kamouflering, antagandet av roller, maskering och sociala

relationer är några av de strategier som presenteras och som jag anser är mest framträdande

från intervjuerna.
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7. Diskussion och analys
Det avslutande avsnittet sammanfattar studiens mest betydelsefulla resultat varpå en

diskussion redogörs med utgångspunkt från tidigare kapitel. Sedan följer en översiktlig

beskrivning av resultatet och hur dessa besvarar frågeställningarna som studien inledde med.

Avslutningsvis diskuteras implikationer och tillämpning som hade varit möjliga, samt idéer på

vidare forskning. Nedanför finns de frågeställningar som studien avsett att besvara:

● Hur upplever kvinnor diagnostiserade med autism samhällets normer och

förväntningar?

● Hur relaterar dessa kvinnor till sin diagnos utifrån sina erfarenheter av samhällets

normer och förväntningar?

● Hur hanterar dessa kvinnor sina egna behov och välmående i relation till sina

erfarenheter av samhällets normer och förväntningar?

I denna studie har kvinnor diagnostiserade med autism, en manligt snedvriden diagnos,

studerats med syfte att förstå deras verklighet. Samtliga intervjupersoner beskriver att de

förväntningar som tillskrivs personer diagnostiserade med autism är bristfälliga och inte

skildrar autism rättvist. Innan Nadja diagnostiserades med autism hade även hon en

stereotypisk föreställning av diagnosen. Hon beskriver en man, med en kantig personlighet,

ett intresse för exempelvis modellflygplan och med en undermålig social förmåga. Exemplet

kan liknas med hur det teoretiska begreppet stigma, där diagnoser kan fungera som en social

stämpling som tillskrivs egenskapet och attribut. Således är det socialkonstruktionistiska

tankesättet appliceras, mer specifikt människors uppfattning och förståelse av världen utifrån

vad som förväntas av diagnoser. Samtliga intervjupersoner beskriver hur de innan diagnosen

hade liknande fördomar om autism som Nadja. Denna föreställning av diagnosen stämde inte

överens med deras bild av sig själva och sin problematik. På samma sätt som att vi som barn

lär oss att gå och att prata skolas vi in i den sociala verklighet bestående av strukturer och

normer, det innefattar även de versioner av manligt och kvinnligt. En teori är att kvinnor

socialiseras in i att mer strikt förhålla sig till en samhällelig konstruerad identitet. Män med

autism utmärker sig vanligen genom en bristande social förmåga, varpå kvinnor med

diagnosen uppmuntras till öva upp eller dölja sina sociala svårigheter.

Intervjupersonerna har levt ett liv utan diagnos och har därför varit inkluderad i neurotypers

livsvärld. Kamouflering och antagandet av roller har i tidigare forskning påvisats vara mycket
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vanligt förekommande hos kvinnor diagnostiserade med autism. Kvinnor diagnostiserade med

autism tar till strategier och metoder för att smälta in och smärtfritt passa in i sociala

sammanhang utan att bemötas av reaktioner resulterade i avvikande beteenden eller

egenskaper. Alternativt anpassar dessa kvinnor sitt sätt att vara utefter vad som anses vara

socialt korrekt. Goffmans dramaturgiska perspektiv går att tillämpa i strävan att förstå de

strategier som kvinnor diagnostiserade med autism tar till i sin vardag. Kamouflering och

antagandet av roller är exempel på strategier som vidtas för att upprätthålla en fasad som

följer olika sammanhangs strukturer och förväntningar. Maria redogör för hur hon i olika

sammanhang och med olika personer, antog sig olika roller. Sofie redogör hur hennes tillvaro

ständigt påverkas av ett överhängande detaljstyrande. Hon har till följd av bland annat den

konstanta ansträngningen att passa in drabbats av utmattning, vilket hon beskriver är något

hon inte skulle önska någon. Tidigare forskning påvisar även att ttfallet av strategier som

kamouflering och maskering leder många gånger till ökad ångest samt ytterligare former av

psykisk ohälsa.

Maria beskriver hur hon försöker “... minimera alla möjliga potentiella energibovar,

eventuella störningsmoment.”. Detta innefattar praktiska befattningar såsom att hon känner

obehag av vissa typer av kläder och material och därför har köper flera av samma modell när

hon väl hittar någon hon tycker om. Det underlättar när hon ska klä på sig, istället för att det

skulle bli något som definieras som ett stressmoment i vardagen. Sofie beskriver hur hennes

hörlurar har kommit att bli en förutsättning och ett hjälpmedel i vardagen som underlättar

hennes ljudkänslighet. Alltifrån att undkomma brummet från kylskåpet som påverkar hennes

fokus när hon studerar till att förebygga dränering av energin när hon åker tunnelbana.

Kvinnor med autism har en umgängeskrets i hög grad består av personer med

neuropsykiatriska diagnoser. En anledning intervjupersonerna redogjorde för var hur deras

avvikande egenskaper och attribut i dessa miljöer inte upplevdes vara annorlunda då deras

omgivning fungerade på liknande sätt. Maria beskriver hennes bekantskapskrets som en

bubbla av människor med någon form av diagnos. Med några undantag består hennes

umgänge av personer där de egenskaper som sticker ut i förhållande med neurotyper inte är

unika. Den så kallade bubblan kan medföra att de förväntningar och normer som upplevs i

övriga sammanhang ersätts med andra som främjar just det som annars gör att de avviker.

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi förstå det som att de själva skapar en

verklighet som de förstår, i och med att omringa sig av likasinnade. På ett sätt går det att
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beskriva det som att de själva utgör en institution. Det som skiljer henne från neurotypiker

upplevs inte avvikande i hennes umgängeskretsar. Detta är något som Maria trivs med.

Liknande beskriver Sofie. Även många av hennes vänner har någon form av neuropsykiatrisk

diagnos. Autism påverkar personers sätt att vara och tänka, därför är det inte förvånande att

personer diagnostiserade med autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser omger sig av

människor som förstår och fungerar på liknande sätt. Slutsatsen är att respondenterna är

positiva och tillfreds med att omge sig av likasinnade människor. En anledning till detta är

förståelsen dem emellan. En person utan autism kan inte helt förstå hur en person med autism

upplever sin verklighet.

Alla människor oavsett autism eller inte anpassar sig och utvecklar strategier som underlättar

deras vardag och tillvaro. Kvinnor med autism har inte mindre energi än andra men resultatet

men för att passa in i samhället krävs strategier och ansträngningar, som medför en högre risk

för exempelvis depression och ätstörningar. Autism likt andra neuropsykiatriska diagnoser är

stigmatiserade fenomen som omfattar fördomar och negativa attityder sedan långt tillbaka.

Som tidigare nämnt är diagnosen via psykiatrin betydelsefull i den bemärkelse att erbjudas

stöd och andra kompensatoriska hjälpmedel. I denna aspekt är kategorisering av

neuropsykiatriska diagnoser en klinisk förklaring som tydliggör hur en viss typ av människor

fungerar. Stämpling och kategorisering utgör en stor del av teorier om stigma. I stor

utsträckning betingas stigma som något nedlåtande och misskrediterande, vilket påvisas

upprepade gånger i resultatet. Däremot går det att urskilja en positiv aspekt med

diagnostisering av autism och andra neuropsykiatriska diagnoser. Diagnosen är ett ultimatum

för att få tillgång till de hjälpmedel och stöd som samhället har att erbjuda. Om individen

väljer att informera omgivningen om sin diagnos kan detta medföra en risk att tillskrivas de

fördomar och attityder som finns. Att öppet tala om sin diagnos kan stärka den avvikande roll

som tillskrivs kategorin. Emellertid, om fler talar öppet om sin diagnos kan fördomar

motbevisas, förståelsen öka och stigmatiseringen avta. Således kan dessa kvinnor,

diagnostiserade med autism, få en lättare tillvaro. Dels med förståelse från omgivningen och

dels ett accepterande av sig själv. Dock är diagnoskriterierna för autism utformade utifrån

mannen, vilket utesluter kvinnor då symtomen skiljer sig. Idag vet vi att Kanners teori om

kylskåpsmammor är felaktig, däremot kan de sociala faktorerna inte uteslutas. Även om

autism förekommer hos barn vars mammor inte tillgodoser dem med det vi anser vara

moderlig kärlek, utesluter inte det att barnets svårigheter förvärras. Det socialpsykologiska
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perspektivet är även det betydande. Det som i psykiatrin är en klinisk diagnos riskerar i

socialpsykologisk anda att tillskriva och etablera attityder till de som uppträder avvikande.

7.1 Sammanfattning

Alla människor upplever förväntningar, strukturer och normer som samhället konstruerat.

Flickor och kvinnor socialiseras in i en värld där emotionellt ansvar är grundläggande. Jag vill

poängtera att studien inte menar att anklaga mannen eller förminska män diagnostiserade med

autism. Syftet är att försöka förstå hur kvinnor med autism upplever sin verklighet och en

aspekt som spelar in är de patriarkala strukturer som kommit att forma diagnoskriterierna för

autism utefter mannen. Detta blir tydligt då kvinnorna i studien beskrivit att de upplever att

omgivningens bild av autism stämmer inte in på hur de uttrycker sina svårigheter. Även fast

diagnosen riskerar att tillskriva negativa attityder och fördomar innebär den för många en

förklaring, en bruksanvisning på hur de fungerar. Däremot beskriver ett flertal

intervjupersoner att deras diagnos ifrågasätts av omgivningen, då de inte menar att de inte

visar de stereotypiska karaktärsdragen. Detta är en exempel på hur samhällets normer och

förväntningar på vad autism är påverkar kvinnor med autism.

Erfarenheter som påverkar hur kvinnor diagnostiserade med autism relaterar till sin diagnos

utifrån samhällets normer och förväntningar kan redogörs följande. Under intervjun fick

respondenterna frågan om hur de väljer att informera om diagnosen. Resultatet visar att de i

stor utsträckning accepterat diagnosen och dess innebörd men att de upplever en osäkerhet

inför omgivningens reaktioner. Diagnosen är nyckeln för att få åtkomst till allt det stöd som

samhället har att erbjuda. Även fast intervjupersonerna beskriver att diagnosen kan användas

emot dem, uttrycker samtliga att förståelsen för dem själva har varit avgörande.

Hårt sagt är världen är konstruerad av neurotyper, för neurotyper. Autism är konstruerade av

män, för män. Den kvinnliga revolutionen inom neuropsykiatriska diagnoser behöver fortsätta

bedrivas och dessa kvinnors röster bör bli hörda för att skapa en ljusare framtid.
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Bilaga 1. Informationsbrev

En förfrågan om deltagande i studie

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete vid Sociologiska institutionen vid
Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag kvinnor diagnostiserade med
högfungerande autism, det som förut kallades för Asperger men idag infinner sig i spektrumet
autism, där Asperger kan liknas med nivå 1. Diagnoskriterierna är formade efter den typiske
autistiske pojken vilket har resulterat i att många flickor och kvinnor diagnostiseras sent,
utvecklar psykisk ohälsa och inte ger tillgång till den hjälp som behövs.
Jag vill ta reda på hur kvinnor diagnostiserade med högfungerande autism förhåller sig till
diagnosen, hur de väljer att antingen dölja eller berätta, osv. Jag är också intresserad av om
vilken roll diagnosen spelar för dessa kvinnor, exempelvis om kvinnor identifierar sig med
diagnosen eller tar avstånd från den.

Undersökningen kommer baseras från 5–8 intervjuer med kvinnor diagnostiserade med
högfungerande autism samt tidigare forskning. Intervjun tar ca 45 minuter och kan både
utföras på plats eller zoom.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det
under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att
inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagarna själva inte kan medge
samtycke, önskar vi inhämta samtycke från närstående. I de fall någon person inte samtycker
till deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade
materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och
handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av
en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.

Kontaktuppgifter
Julia Blomqvist
076-XXX XX XX
Mejladress

Handledare:
Dominik Döllinger
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Bilaga 2. Intervjuguide

Intervjuguide

Ålder:

Berätta lite om dig själv, vem är du? Sysselsättning

Vilken diagnos har du? När blev du diagnostiserad?

Hade du varit i kontakt med psykiatrin tidigare? Vad fick dig att göra en utredning?

Hur förhåller du dig till diagnosen?

Vad innebär den för dig? Fördelar/nackdelar?

Hur upplever du förväntningar och normer ifrån samhället? På rollen som kvinna? Hur

förhåller du dig till den? Påverkas du av den?

Hur ser du diagnosen i förhållande till dig själv och vem du är?

Hur yttrar sig diagnosen hos dig? Positivt och negativt?

Vilka svårigheter upplever du av din diagnos?

Vilka följder av diagnosen känner du behov att “öva” bort? Vilka inte? Är det några följder du

“låter vara”?
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Bilaga 3. Kodningsschema

Diagnosens svårigheter som hon själv accepterar och låter vara.

Diagnosens svårigheter som hon själv aktivt väljer att “jobba” bort eller dölja.

Fördomar

Omgivningens förhållningssätt när de är medvetna om diagnosen.

Känslor av omgivningens bristande kunskap och fördomar.

Tjejer VS killar

1. Följder av sen diagnostisering
Andra diagnoser

Känslor & upplevelser

2. Hantering av diagnosen
Strategier

Berätta för omgivning om diagnos

Undvika berätta om diagnos

3. Autismens uttryck i prestationer

4. Förväntningar som upplevs utifrån
Som kvinna

Om att vara en med autism

Generellt

5. Upplevelse av sig själv i relation till förväntningarna utifrån

6. När du lyckas prestera utifrån dina uppfattningar av omgivningens
förväntningar

7. När du inte lyckas prestera utifrån dina uppfattningar av omgivningens
förväntningar

8. Diagnosen tillför
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