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Sammanfattning 

År 2013 kommer diagnosen Aspergers syndrom att försvinna som egen diagnos för 

att istället ingå i autismspektrumtillstånd. I denna uppsats genomförs en studie med 

syftet att lyfta fram vilka åsikter som finns gällande diagnosförändringen. Syftet är 

även att undersöka kopplingen mellan identitet och diagnos. Studien vänder sig därför 

till personer som har en diagnos, i detta fall Aspergers syndrom. 

 

Studiens empiriska material har samlats in genom en kvantitativ webbaserad 

undersökning och därefter analyserats med hjälp av tidigare forskning, teoretiska 

begrepp och statisk analys. 

 

Slutsatser som kan dras är att en majoritet av respondenterna är negativa till 

diagnosförändringen men att åsikterna i många frågor är relativt spridda. Resultatet 

visar även att det i denna studie finns en koppling mellan attityden till 

diagnosförändringen och uppfattningen att den egna diagnosen utgör en viktig del av 

sin identitet.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd, identitet, diagnos, 

samhörighet 

 

Abstract 
In 2013, the diagnosis of Asperger’s syndrome will be eliminated as a stand-alone 

diagnosis, to be subsumed into the existing diagnosis of Autism Spectrum Disorder. 

In this paper, a study with the objective of emphasizing current opinions regarding the 

change in diagnosis is performed. Another objective is to examine the connection 

between identity and diagnosis. The study therefore targets people with a diagnosis, in 

this case Asperger’s syndrome. 

 

The empirical material of the study has been collected through a quantitative web-

based survey. It has thereafter been studied and analyzed using findings from previous 

research and theoretical concepts. 

 

The study concludes that a majority of the respondents have a negative attitude 

towards the change in diagnosis. The result also suggests that, in this study, there is a 

correlation between the attitude regarding the change in diagnosis, and the view that 

the own diagnosis is an important part of one’s identity. 

 

Keywords: Asperger’s syndrome, Autism Spectrum Disorder, identity, diagnosis, 

affinity
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Våren 2011 träffades ett antal socionomstudenter från Uppsala universitet för ett 

studiebesök vid neuropsykiatriska enheten i Ulleråker, Uppsala. Under besöket 

berättades att Aspergers syndrom (AS) med stor sannorlikhet kommer att förändras 

från att vara en egen diagnos till att ingå tillsammans med andra autistiska diagnoser 

under ett samlat namn - autismspektrumtillstånd. Det berättades att den nya diagnosen 

kommer att finnas i nya DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) som kommer 2013 och att förslaget är under bearbetning av Amerikanska 

psykiatriförbundet (AP).  Det var nu mina tankar om att forma ämnet till en c-uppsats 

tog fart och det är denna uppsats du nu har framför dig. Jag, författaren till denna 

uppsats, deltog vid detta studiebesök och min nyfikenhet för ämnet väcktes just här. 

Vi gjorde flera studiebesök under praktikperioden den våren, men detta studiebesök 

var det som fångade mitt intresse mest.  

 

Under hösten läste jag artiklar i olika dagstidningar (Sydsvenskan 2011-08-26, UNT 

2011-09-13) som berörde diagnosbytet. Där framkom delade meningar rörande 

diagnosförändringen och huruvida den påverkar känslan av identitet. Dessa delade 

meningar väckte mitt intresse och fick mig att vilja undersöka vilka tankar som fanns 

hos de som själva har en diagnos som kommer att ingå i autismspektrumtillstånd.  

 

I Dagens Eko i Sveriges Radio (SR) (2011-08-15) gjordes ett inslag om 

diagnosförändringen där flera personer med AS fick uttala sig. Där var de som blev 

intervjuade negativa till förändringen och ansåg inte att AS som diagnos har något 

gemensamt med andra neuropsykiatriska diagnoser inom autismspektrat. I inslaget 

berättas att förslaget väckt starka känslor och att den största oron ligger i att bli 

förknippad med ett grövre funktionshinder än de man faktiskt har. På SRs hemsida 

hade man även gjort en liten webbundersökning där man frågade vad människor anser 

om att diagnosen ska förändras. Svarsalternativen var ”Bra”, ”Dåligt” och ”Vet ej” 

och i deras undersökning bestående av 495 personer, hade 72 % svarat ”Dåligt”. Den 

här undersökningen väckte min idé om att göra en egen undersökning, men att i den 

rikta mig till personer med diagnosen AS då uppsatsen därigenom även kunde belysa 

kopplingen mellan diagnos och identitet.  

 

När jag sökte tidigare forskning till min uppsats fann jag en serie från 

Utbildningsbyrån, utbildningsradion, om diagnos och identitet. Programmet (2007) 

handlar om vilken roll diagnosen spelar för människor med funktionshinder. I 

programmet berättar personer med olika diagnoser vad den har haft för betydelse för 

dem. En kvinna berättar att diagnosen gjorde utanförskapet och det som var 

annorlunda med henne mer accepterat. I programmet diskuteras även att olika 

diagnoser har olika status där diagnoser som innebär utvecklingsstörning ligger längst 

ner på skalan. Jag fann att diagnoser även skildras i skönlitteratur och fann därigenom 

boken, Asperger och jag (Sternefält 2010). I boken ges en målande bild över hur en 

diagnos påverkar livet och författaren menar att denne inte skulle varit den samma 

utan sin diagnos.  En bild av diagnosen med både dess för- och nackdelar 

framkommer och den har gett mig en djupare större förståelse för AS som diagnos 

men även som en del av en människas identitet. 
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Inledningsvis visste jag inte om ämnet redan var behandlat eller om det ens fanns 

tillräckligt med information för en c-uppsats. Genom kontakt med olika förbund och 

föreningar som riktar sig till människor med AS och autism, fick jag kunskap om att 

ämnet ännu inte var särskilt undersökt och det skulle vara en intressant fråga att 

studera. Genom att jag läste på olika internetforum insåg jag att det fanns olika åsikter 

om att diagnoserna skulle förändras. Somliga ansåg att det var fel att diagnoserna 

”buntades” ihop, medan andra trodde att förändringen skulle leda till en större 

förståelse för funktionsnedsättningen. De åsikter som yttrades väckte mina tankar till 

den webbenkät som jag använder mig av som metod för min uppsats. Genom att ta 

del av de diskussioner som jag funnit, kunde jag forma mina frågor för att försöka nå 

både de positiva och de negativa synpunkter som framkommit. Min ambition med 

denna uppsats är främst att lyfta fram dessa åsikter i form av en c-uppsats, men vidare 

kommer jag även försöka få en djupare förståelse för diagnosen AS.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter och synpunkter som finns runt 

att AS försvinner som egen diagnos och istället ska ingå i Autismspektrumtillstånd. 

Avsikten är att vända sig till de som själva har diagnosen och att söka förståelse för 

hur de upplever förändringen. Jag vill undersöka om respondenterna håller med 

förslagsställarna, AP, om vad den nya diagnosen kan innebära för sjukvård och 

diagnostisering. Vidare vill jag skapa en förståelse för hur betydelsen av en diagnos är 

sammankopplad med tankar gällande identitet samt om förändringen av diagnosen 

kan påverka respondenternas identitet. 

 

1.3 Frågeställning 
Denna uppsats syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad anser respondenterna om att diagnosen Aspergers syndrom tas bort som 

egen diagnos och istället kommer att ingå i autismspektrumtillstånd? 

 Hur upplevs förslagsställarnas mål och syfte med diagnosförändringen bland 

respondenterna? 

 Hur ser kopplingen mellan diagnos och identitet ut bland respondenterna?  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Det första avsnittet består av en bakgrund till 

och förklaring av diagnosen AS samt en presentation av den nya diagnosen, 

autismspektrumtillstånd. Nästkommande avsnitt är en genomgång av tidigare 

forskning och följs därefter av ett avsnitt med teoretisk bakgrund till begreppen 

identitet och diagnos då dessa är centrala för min uppsats. Nästföljande avsnitt 

behandlar uppsatsen metod och empiriska material vilket avslutas med en 

metoddiskussion. Avsnittet därefter behandlar resultat och analys och uppsatsen 

avslutas med ett diskussionsavsnitt. Som bilagor finns den enkät som jag har använt 

mig av i min datainsamling och de tabeller som uppsatsens resultat är baserade på.  
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2 Presentation av diagnoserna  
För att tydliggöra innehållet i denna uppsats, presenteras här en bakgrund till 

diagnosen AS och dess diagnoskriterier. Därefter ges en inblick i vad den nya 

diagnosen autismspektrumtillstånd ska innebära och en förklaring till varför 

diagnosförändringen görs.  

2.1 Aspergers syndrom 

2.1.1 Historisk bakgrund 

Diagnosen AS blev först uppmärksammad genom den österrikiske barnläkaren Hans 

Asperger år 1944. Intresset för diagnosen ökade 1981 när forskaren Lorna Wing tog 

upp Aspergers resonemang som begreppet AS och på 1990-talet kom den första 

internationellt accepterade definitionen av diagnosen. Idag anses AS som ett av de 

mest omtalade tillstånden inom modern psykiatri och många patienter som tidigare 

inte kunde diagnostiseras, har funnit sin diagnos i och med AS. (Gillberg 2011) 

2.1.2 Diagnoskriterier  

AS är en diagnos inom autismspektrat och de diagnoser som ingår där brukar även 

benämnas som autismspektrumstörningar eller pervasive developmental disorders på 

engelska, direkt översatt genomgripande utvecklingsstörning (Gillberg 2011). Idag 

finns det minst fyra olika system för diagnostisering av AS. Det första 

diagnossystemet togs fram av Gillberg och Gillberg vars forskning publicerades i 

slutet av 80-talet. Deras system var därigenom tidigast av de idag fyra gällande. 

Forskarnas kriterier bygger på Hans Aspergers fallbeskrivningar från 1944 och ger en 

detaljerad och nyanserad symptombild och man tar till skillnad från andra forskare 

fasta på den sena talutveckling som ett kriterium. (Gillberg 2011). 

I likhet med Gillberg och Gillberg finns Peter Szatmaris diagnoskriterier från 1989. 

Den enda egentliga skillnaden är att han anser att AS som diagnos inte kan ställas om 

kriterierna för autism uppfylls (Gillberg 2011).  

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-

10) är världshälsoorganisationens (WHO) klassificeringssystem för olika diagnoser. 

Den utkom 1993 och betonar att bl.a. språkutveckling och den tidigare sociala 

utvecklingen ska ha varit normal under barnets tre första levnadsår (Gillberg 2011).  

Ett annat system för diagnostisering av AS är DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders). Diagnosmanualen är den mest använda i världen och 

rymmer alla psykiatriska diagnoser. Manualen används för att diagnostisera psykiska 

sjukdomar och utvecklingsrelaterade störningar. Versionen som är aktuell idag är 

DSM-IV som utgavs av AP (Amerikanska psykiatriförbundet) 1994 (Passer et al. 

2009). Manualen genomgår i dagsläget en översyn och DSM-V beräknas vara färdig i 

maj 2013. Manualens kriterier för AS är nästan identiska med ICD-10, men har som 

tillägg att symptomen ska medföra en klinisk signifikant nedsättning av 

funktionsförmågan (Gillberg 2011). 

Kriterierna ser alltså olika ut beroende på vilket diagnostiseringssystem man använder 

sig av. I svensk sjukvård är ICD-10 den "officiella" manualen, men inom psykiatrin 

används ofta amerikanska DSM vid utredningar som sedan omkodas till ICD-10-
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diagnos. I Sverige är en komprimerad version av både ICD-10 och DSM-IV vanligt 

förekommande inom sjukvården och genom den är diagnoskriterierna följande: 

 Begåvning inom den så kallade ”normalvariationen”, ingen generell 

utvecklingsstörning får finnas. 

 Ingen betydande försening av den tidiga språkutvecklingen. 

 Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel och kontakt. 

 Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, samt smala intressen 

och aktiviteter. 

 Symptom som orsakar betydande problem i vardagslivet.  

(Gillberg 2009)  

Hans Aspergers egen uppfattning var att ett extremt specialintresse skall föreligga 

som ett diagnoskriterium.  Detta har sedan forskare som Gillberg och Szatmari tagit 

fasta på och använt sig av när de skapat sina diagnoskriterier (Gillberg 2009). 

Specialintressen är kanske det främsta som många utomstående förknippar med AS. 

Specialförmågor och ”savantkunskap” anses vara vanligt för personer med diagnosen. 

Sannolikheten att bli riktig bra på något ökar om man lägger till en tvångsmässighet i 

beteendet (Gillberg 2011). För många är den intellektuella begåvningen en av de 

största tillgångarna i livet och en styrka som måste tas tillvara på. Typisk 

”savantkunskap” kan vara kalenderräkning och att kunna säga vilken veckodag något 

ska infalla på i framtiden (Passer et al. 2009). Ordet Savant kommer från franskans 

ord för ”vis” och ”lärd” och är relativt ovanligt, men uppmärksammat. 

AS är som tidigare nämnts en relativt ny diagnos. Sedan 1990-talet har en debatt 

pågått huruvida AS och autism är olika eller överlappande funktionsnedsättningar. 

Szatmari utesluter AS som diagnos om personen uppfyller kriterierna för autism 

(Gillberg 2011). Verkligheten är dock sådan att människor som idag diagnostiseras 

med AS tidigare kan ha uppfyllt kriterierna för autism. Frågan blir då vilken diagnos 

som är lämpligast. Meningarna är här delade. Szatmari menar att diagnosen autism i 

dessa fall är den enda rätta medan många föräldrar, eller de som själva har diagnosen, 

anser att AS är rätt diagnos (Gillberg 2011). Om man ser till en jämförelse är 

symptomen vid AS oftast mer subtila och märks inte i lika ålder som vid autism och 

andra autismliknande tillstånd (Passer et al. 2009). Ofta kallas diagnoserna för termen 

autismspektrumstörningar eller genomgripande utvecklingsstörning (från engelska 

pervasive developmental disorders), vilket många reagerar negativt på då AS inte 

passar in i den kategorin (Gillberg 2011).  

2.1.3 Förekomst 

Förekomsten av AS har endast undersökts i ett fåtal studier under 1900-talets senare 

hälft. Därför är frekvensen av AS svår att uttala sig om. Tre till fyra barn på 1000 

födda utvecklar alla de kriterier som krävs för diagnosen och ungefär lika många 

ligger på gränsen. Flickors symptom är oftare mindre tydligare än pojkars och 

omkring var femte person med diagnosen är flicka (Gillberg 2011). Idag är det 

allmänt accepterat att diagnoser inom autismspektrumstörningar har biologiska 

orsaker (Passer et al. 2009). Dock finns det ingen entydig orsak till AS. I omkring 

hälften av fallen finns en ärftlig faktor där en nära släkting har likartad problematik. 

Det är oklart om personer med AS oftare får barn med motsvarande svårigheter än 
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andra föräldrar (Gillberg 2011). Det finns inga belägg för att sociala faktorer skulle 

ligga bakom orsaken till AS (ibid). Dock spelar självklart sociala faktorer en 

betydande roll när det kommer till att hantera diagnosen. 

2.2 Autismspektrumtillstånd - en ny diagnos 
Förslaget som lagts fram av Amerikanska Psykiatriförbundet (AP) är att diagnoserna 

autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning inte ska vara 

enskilda diagnoser i den kommande femte versionen av den amerikanska 

diagnosmanualen DSM (Autismforum 2011). Diagnoserna ska istället samlas under 

den gemensamma diagnosen Autism Spectrum Disorder. Det svenska namnet kommer 

troligen att bli autismspektrumtillstånd. Även om det nya svenska namnet ännu inte är 

fastställt har jag har därför valt att använda det i min uppsats. Förändringen beräknas 

ske i maj 2013 och kommer sannolikt att påverka hur man framöver ställer 

autismspektrumdiagnoser även i Sverige. 

 

De drygt 500 erkända experter inom psykiatrin som arbetar med förslaget skriver i sin 

motivering av förändringen, att de autistiska tillstånden har en tydlig gemensam kärna 

och klart skiljer sig från andra utvecklingsrelaterade tillstånd. Samtidigt konstaterar 

man att det inte är lika klart och tydligt vad som skiljer de fyra diagnoserna från 

varandra. Vilken diagnos en person får beror oftast på annat än det autistiska 

tillståndet. Personens språkutveckling, begåvningsnivå och grad av svårigheter kan 

här bli väsentliga för vilken diagnos som ställs. Expertgruppen menar även att 

diagnostiseringen kan variera beroende på var och vid vilken tidpunkt utredningen 

görs (American Psychiatric Association). 

 

I autismspektrumtillstånd föreslår man att den ställda diagnosen ska preciseras genom 

flera dimensioner och att svårigheter ska graderas. Man tar här hänsyn till att 

autismspektrumtillstånd kan se olika ut och skilja sig beroende på bl. a. en persons 

utvecklingsfas. Utredningsarbetet underlättas då man tar hänsyn till dessa skillnader.  

Den nya diagnosen blir även tydligare då man omarbetar diagnoskriterierna och gör 

dem bredare och tillåter en större individuell variation (Autismforum 2011). Jag har 

funnit kritik mot förslaget som riktar sig mot att diagnosen AS försvinner som egen 

diagnos. Kritiken ligger i att personer med AS kanske inte kommer att passa in i 

definitionen av autismspektrumtillstånd och således finns en oro för att hamna utanför 

samhällets insatser. Kritiker menar även att det är för tidigt att ta bort en så pass ny 

diagnos när man ännu inte har funnit orsakerna till tillståndet (Autismforum 2011). 

Viktigt att poängtera är att de som redan har diagnosen AS inte kommer att bli av med 

den i och med autismspektrumtillstånd. Den nya diagnosen gäller främst för 

diagnostisering i framtiden (Autismforum 2011). 

 

Som tidigare beskrivits, pågår en debatt på olika internetforum och i media om att 

diagnosen ska förändras. Av de olika aspekter som där diskuterats fann jag frågan 

rörande identitet särskilt intressant. Jag upptäckte att begrepp som”aspergare” och 

”aspies” har myntats och att diagonsen för många verkar vara en del av deras identitet 

och självbild. Begreppen fungerar som en kollektiverande dimension, något som kan 

hålla personer med AS samman och få individen att känna identifikation och 

samhörighet. Jag funderar därigenom hur denna känsla av identifikation förändras när 

diagnosen gör det och om förändringen kan ha en påverkan på synen på den egna 

identiteten. 
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3 Tidigare forskning 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i respondenternas åsikter gällande 

diagnosförändringen samt deras tankar om sin identitet. Målgruppen för studien är 

personer med diagnosen AS, vilket gör att diagnosen och begrepp som identitet får en 

central innebörd i litteratursökningen. Eftersom mitt syfte är att undersöka en 

förändring som ännu inte genomförts, har jag inte funnit någon direkt forskning i 

ämnet och har därför fokuserat på andra sökord. Diagnosen AS är tämligen omskriven 

för att vara en relativt ny diagnos, varför jag har varit tvungen att sålla mellan den 

litteratur som finns. Identitetsskapande har i tidigare forskning och teoretiska verk 

ofta kommit att anknyta till ungdomar och mycket av den litteratur som jag har funnit 

utgår från identitetsskapande i tonåren. Således har litteratursökningen gällande 

tidigare forskning kommit att behandla följande sökord eller ämnesområden: 

Aspergers syndrom, diagnos, identitet/identity, autismspektrumtillstånd, DSM-V  

 

Litteratursökningen skedde genom Uppsala universitets sökmotor för artiklar, 

Samsök, inom kategorin samhällsvetenskap. Genom denna sökning fick jag fram 

forskning och litteratur som jag bedömde som intressant och relevant för min uppsats.  

3.1 Betydelsen av en diagnos 
Författarna Punshon, Skirrow och Murphy har i sin artikel The `not guilty verdict': 

Psychological reactions to a diagnosis of Asperger syndrome in adulthood (2009) 

undersökt två studier av upplevelsen av att få diagnosen AS. Den första studien av 

Molloy och Vasil (2004)  grundar sig på sex personers livsberättelser och berör både 

känslor av utanförskap och identitetsskapande. Den andra studien av Cousins (2001) 

är en internetstudie med åtta deltagare med diagnoser inom autismspektrumtillstånd. 

Författarna är kritiska till dessa två studier då de menar att studierna har brister i 

genomförande och omfattning och är därför inte representativa utan vidare forskning 

som stöd.  

Författarna har genomfört en egen studie med elva deltagare och undersökt deras 

reaktioner till att få en diagnos. Alla personer som deltog i studien hade vuxit upp 

utan att ha haft någon förklaring till sina svårigheter. Flera av deltagarna blev under 

skolåren utsatta för mobbing och tog det som sades om dem som sanning då det inte 

fanns någon annan förklaring. Att vara annorlunda blev en del av vissa deltagares 

identitet och de tog själva på sig skulden för utanförskapet.  Merparten av deltagarna i 

studien ansåg även att bristen på förståelse för deras svårigheter bidrog till deras 

psykiska ohälsa. Utan en diagnos blev deltagarnas svårigheter svåra för omgivningen 

att förstå och därigenom blev de en del av deltagarnas identitet. En deltagare berättade 

att denne ofta blev kallad för lat och att denne innan diagnosen även ansåg sig själv 

som lat eftersom det inte fanns någon annan förklaring till beteendet. Ungefär hälften 

av deltagarna i studien kände en lättnad över diagnosen då den förklarade mycket av 

deras beteende och även gav dem möjlighet till hjälp utifrån. Författarna menar i sin 

slutsats att deras studieresultat överensstämmer med de resultat som framkommit i de 

två tidigare studierna av Molloy och Vasil (2004) och Cousin (2001). Författarna 

menar vidare att dessa tre studier tillsammans visar betydelsen av en diagnos, både 

som en förklaring till en persons svårigheter men även som en legitimering till 

samhälleligt stöd.  
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3.2 Diagnosen som styrka eller funktionshinder 
Molloy och Vasil (2004) har i sin studie av sex personers berättelser om diagnosen 

AS, utgått från deltagarnas personliga upplevelser och ett narrativt perspektiv. De sex 

ungdomarna kommer från olika bakgrunder och kulturer men i deras berättelser 

framkommer flera gemensamma beröringspunkter. En av dessa är labeling and 

identity som jag har valt att benämna som identitetsskapande. Ingen av de sex 

deltagarna kände sig feldiagnostiserade eller att deras svårigheter inte passade in i 

kriterierna för diagnosen. Två av deltagarna såg sin diagnos som ett funktionshinder 

medan de andra fyra inte ville benämna det så. Alla deltagare såg dock sig själva som 

annorlunda jämfört med sin omgivning och författarna fann att deltagarna såg det som 

en del av sin identitet, att vara annorlunda. I studien framkommer att deltagarna 

relaterar sin identitet till olika delar av sin diagnos och att de gör detta på olika sätt. 

De två deltagare som ser sin diagnos som ett funktionshinder relaterar sin identitet till 

de svårigheter som AS kan innebära. De andra fyra deltagarna framhäver istället de 

styrkor som diagnosen kan medföra, däribland drivet och den höga ambitionsnivån. 

Författarna menar att DSM-IV endast berör de nackdelar som diagnosen kan innebära 

och att de fördelar som deltagarna framhåller inte omnämns. Författarna menar även 

att de som ser fördelarna med diagnosen framför nackdelarna är mer positiva till att 

bli ”stämplade” med diagnosen AS.   

3.3 Diagnos och identitetskapande 
I antologin Asperger syndrome in adolescence: living with the ups, the downs, and 

things (2003) beskriver författarna olika delar av diagnosen AS. Richard Howlin 

beskriver i sitt kapitel Asperger syndrome in the adolescent years att många 

ungdomar med AS är särskilt sköra när det gäller sitt identitetskapande. Howlin 

menar att problem kan uppstå om man ser identitetskapande utifrån en process 

gällande social interaktion, något som han menar att många med AS har svårigheter 

med. Han menar även att skolmiljön i sig innebär svårigheter för ungdomar med AS 

då den ständigt inbjuder till utmaningen med social interaktion och att risken för 

utanförskap därför är stort. Även om graden av behovet av social intereaktion varierar 

från person till person menar Howlin att känslan av tillhörighet eller gruppidentitet är 

viktig för en ungdoms identitetskapande. Howlin beskriver de svårigheter som kan 

uppstå runt en ungdoms identitetskapande. Han berör dock inte de styrkor som även 

finns för dessa ungdomar. Tyngdpunkten ligger här istället på det avvikande sociala 

mönstrets negativa effekter.  

Mike Stanton skriver kapitlet How do I be me (2003) om känslan av att växa upp och 

forma sin identitet om man har en AS-diagnos. Stanton menar att ungdomstiden och 

uppväxten är problematisk för många, oavsett om man har en AS-diagnos eller inte. 

Han framhåller att de som har en diagnos förtjänar att veta att de har den och att andra 

människor kämpar med andra saker under sin uppväxt. Stanton menar att det är 

viktigt att ungdomen vet att denne är unik, men även att alla runtomkring denne också 

är det. Han lyfter även fram hur viktigt det är att ungdomen vet att denne har all rätt i 

världen att vara lycklig och att en AS-diagnos inte förändrar det. Även rätten till ett 

privatliv framhålls. Stanton framhåller även vikten av sociala sammanhang, oavsett 

om man har en AS-diagnos eller inte. Att träffa andra med samma förutsättningar kan 

leda till en känsla av sammanhang, något som alla ungdomar som håller på att växa 

upp behöver.  
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3.4 Diagnos och självbild 

I antologin Ungdomar och identitet (Frisén & Hwang 2006) beskriver olika författare 

identitetsbegreppet och dess olika syften. Ett av bokens syften är relaterat till 

begreppet självbild och detta kan ses som huvudtema för boken. Bokens sjätte kapitel, 

skriven av Björn Wrangsjö, handlar om kliniska synpunkter på identitetsutveckling 

(2006). Wrangsjö beskriver olika identitetstyper och en av dessa är identiteten som 

patient. Han menar att vissa patienttillstånd kan medföra påverkan på identiteten och 

att identiteten ibland sammanfaller med problemet. Han ger här exempel på ungdomar 

med AS eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) som införlivar 

diagnosen i sin identitet. Wrangsjö menar att ungdomen kan bli försatt i rollen som 

identifierad patient där symptom och problem fungerar avledande för en familjs 

spänningar och leder till starkare sammanhållning. Utan detta familjesammanhang 

kan ungdomen ensam få bära bördan och skulden för problem och svårigheter som 

uppstår. 

Bokens sjunde kapitel av Jane Kroger beskriver olika teorier om identitetsbegreppet 

där bl.a. den tidigare beskrivna definitionen av Erik Eriksson belyses. Kapitlet berör 

olika delar av identitetsbegreppets komplexitet, både den inre påverkan och dess 

utveckling. Kroger menar att den egna självbilden lägger vikt vid den inneboende 

känslan, individuell autonomi och en ansvarskänsla gällande sitt liv. Förutom 

självbilden kan även den sociala kontexten bidra till den egna självdefinitionen. 

Kroger hävdar att identiteten får en särskild betydelse i tonåren då den egna personen 

formas genom ständiga prövningar. ”Upprepade cykler av omprövningar av 

identiteten uppträder ibland efter en tids konsolidering. Det kan gälla individer som 

etablerat en identitet men som ställs inför nya omständigheter och börjar fundera över 

nya identitetsdefinierande möjligheter” (Jane Kroger 2006:157). Kroger menar att 

förändringar i livet kan ha en påverkan på den egna synen på sin identitet. 

Förändringar som politiskt ställningstagande, yrkesinriktning och relationella 

värderingar är en del av uppväxten under tonåren. Att utsättas för nya kontexter och 

inre förändringsprocesser är en del av de rörelsemönster som formar vilka vi blir som 

vuxna menar Kroger (2006). Dessa förändringar har ofta kopplats till att den egna 

identiteten övergår från en mindre mogen position till en mer mogen och fullbordad 

identitet. Kroger beskriver dock att stressfyllda livshändelser generellt ökar 

utforskandet av den egna identiteten och minskar den mer fasta identitetsbildningen. 

Genom hela boken återkommer författarna till Eriksons (1968) definition av 

identitetsbegreppet. Även Giddens (2003) definition omnämns i sammanhang rörande 

identitetsskapandets sociala aspekter.  
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4 Teoretisk bakgrund  
I uppsatsens syfte och frågeställningar berörs diagnosens koppling till identitet. 

Diagnosperspektiv beskrivna av Drakos & Hydén och Ohlsson (Drakos & Hydén red. 

2011) har använts som en utgångspunkt för denna koppling. En förklaring till 

begreppet identitet är nödvändig och Antony Giddens (2003), Erik Homburger 

Eriksons (1968, 1993) och Håkan Hydéns (2011) definitioner av begreppet har 

använts som teoretiska utgångspunkter. Följande beskrivningar är en översikt över 

olika forskares syn på identitetsbegreppet. Den definition av identitet som används i 

denna uppsats är formad därefter. 

4.1 Identitet som diagnos 
George Drakos, docent vid Stockholms universitet, är tillsammans med Lars-Christer 

Hydén, professor i socialpsykologi vid Linköpings universitet, redaktörer och två av 

författarna till antologin Diagnos & identitet (2011). I antologin tas olika aspekter av 

diagnosers betydelse upp i relation till identitetsskapande. Den berör olika människors 

skildringar av sina olika diagnoser och funktionshinder (Drakos & Hydén 2011).  

Drakos och Hydén menar i sitt kapitel att vi genom det moderna samhällets framväxt 

rör oss mellan olika kontexter. Våra identiteter varierar mellan olika samhällssektorer 

och vi kan omväxlande vara föräldrar, professionella och kärlekspartners. Vi rör oss 

mellan dessa olika identiteter och den egna personen visas på olika sätt beroende på 

den sociala situationen (2011). Identitetsbegreppet har de senaste decennierna vidgats 

och visar även hur individen uppfattar sig själv genom påverkan av samhälleliga och 

kulturella processer. Drakos och Hydén (2011) har beskrivit tre olika 

identitetsbegrepp som används av forskare idag. Med det första begreppet, identitet 

som individualisering, menas det som skiljer individer emellan. Detta kan jämföra 

med Giddens (2003) tankar runt den personliga identiteten som behandlas i 

kommande avsnitt. Det andra begreppet är identitet som social och kulturell 

kategorisering och kan jämföras med Giddens (2003) tankar runt den sociala identitet 

där individer blir kategoriserade efter olika attribut. Det tredje begreppet är identitet 

som likhet över tid och berör de faktum att vi av omgivningen uppfattas som samma 

individ oberoende av åldrande och fysiska och psykiska förändringar.  

Kulturvetenskapligt inriktade forskare menar att identiteten är beroende av de sociala 

kategorier som används för att individen ska ange sin egen identitet, men även för att 

omgivningen ska kunna kategorisera individen. En individs identitet blir därigenom 

en fråga om position i det sociala samspelet och hur denne blir positionerad av andra 

(Drakos & Hydén 2011). I politiska sammanhang är det viktigt med en tydlig 

gruppidentitet för att människor ska känna delaktighet och tillhörighet. Om man 

identifierar sig med sin diagnos kan man genom att gå samman med andra hävda sina 

intressen (ibid). 

I antologin berörs även begreppet diagnos och dess betydelse för en individ. Ohlsson 

(2011) menar i sitt kapitel att en diagnos har flera funktioner då den både sätter ord 

upplevelser och ger individen verktyg i form av en förståelse. Begreppet diagnos 

brukar kanske främst ses ur ett medicinskt perspektiv då den fungerar som ett 

vetenskapligt verktyg men den kan även ses ur ett mer kollektiverande perspektiv. 

Ohlsson (2011) menar att en diagnos kan innebära att en individ kan sätta ord på 

tidigare frågor och nya arenor för gemenskap öppnas upp. Genom diagnosen kan en 

individ få tillgång till sammanhang där människor med samma erfarenheter samlas. 
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Tillsammas med andra kan individen jämföra och diskutera sina erfarenheter. 

Därigenom fungerar diagnosen kollektiverande samtidigt som den ger möjlighet till 

en ömsesidig förståelse (2011). Ohlsson menar att diagnosen fungerar som en minsta 

gemensam nämnare i en grupp eller förening och diagnosen blir därigenom ett tecken 

på samhörighet och en känsla av gemenskap. Diagnosen kan även fungera som en 

katalysator i en gemenskap då den blir en utgångspunkt för en gemensam aktivitet 

(ibid). Ohlsson menar även att diagnosen kan fungera som en stämpling då den även 

kan göra en individs problem mer tydliga. Genom diagnosen kan en individ bli utsatt 

för förutfattade meningar och okunnighet från samhället.   Samhället kan genom 

problemkategorisering länka individer till sociala kategorier (till ”sjuka”, ”bipolära” 

osv). Samhället tillskriver därigenom dessa individer med egenskaper som är typiska 

för diagnosen.  Ohlsson (ibid) menar att det i begreppet diagnos finns en koppling till 

stigmatisering. En diagnos bidrar till legitimering av svårigheter som annars kanske 

skulle trivialiseras bort samtidigt som den kan innebära ett stigma då diagnosen 

öppnas upp för samhällets tillskrivningar av egenskaper som leder till oförståelse och 

utanförskap. Att ta om sina svårigheter blir därigenom en balansgång (ibid). 

Drakos och Hydén (2011) menar att vissa medicinska diagnoser kan ha betydelse för 

en individs identitet. Diagnosen kan uppfattas som en utmaning mot individens 

identitet om den påverkar individen i en negativ riktning. Detta kan ta sig uttryck i 

försämrad självkänsla eller sänkning av social ställning. Men medicinska diagnoser 

kan även innebära en positiv förändring i en individs identitet då diagnosen kan skapa 

förståelse och förklaring. ”Detta är något som exempelvis ofta personer med 

neuropsykiatriska tillstånd uttrycker när de får en diagnos” (Drakos & Hydén 

2011:16). 

4.2 Identitet som interaktion och samspel 
Anthony Giddens anses vara en av de främsta och mest omnämnda teoretikerna kring 

sociala roller och dess samspel.  I sin bok Sociologi (2003), redogör Giddens för 

begrepp som är centrala för denna uppsats. 

 

Begreppet identitet är inom sociologin mångfacetterat och kan därför analyseras 

utifrån flera sätt. ”I generell bemärkelse rör identiteten de uppfattningar människor 

har om vilka de själva är och vad som är viktigt och meningsfullt för dem” (Giddens 

2003). Giddens menar att den sociala identiteten är de kännetecken som andra 

människor tillskriver en individ, exempelvis student, pappa, kristen eller läkare. Den 

sociala identiteten relaterar individen till andra personer med samma kännetecken och 

kan innehålla flera olika attribut då man som individ ofta är mer än t.ex. student. 

Denna sorts identitet innehåller en kollektiv dimension då den markerar hur individer 

liknar varandra. Den kan även kopplas till den gruppidentitet som är viktig för en 

grupps sammanhållning. Giddens ger här exempel på att namnet ”svensk” kan vara 

viktigt för gruppidentiteten inom nationalismen (Giddens 2003). Jag ser här 

kopplingar till de sociala nätverksforum som jag använder mig av för distribuering av 

min webbenkät. I min analys kan Giddens begrepp (2003) här bli viktiga för att kunna 

tolka mina respondenters svar.  

 

Psykoanalytikern E H Erikson är ett av de stora namnen inom psykoanalytisk 

utvecklingspsykologi. Eriksson menar att individens identitetsutveckling är uppdelad i 

olika faser där varje fas innehåller en psykosocial konflikt (1993). Sättet på vilket 

man som individ sedan hanterar dessa konflikter, blir avgörande för den fortsatta 
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psykosociala utvecklingen. Varje fas i utvecklingen kan resultera i en attityd. Denna 

blir positiv om konflikten löses på ett gynnsamt sätt och negativ om konfliktlösandet 

misslyckas. Ett framgångsrikt lösande av konflikten lägger därigenom grunden till en 

central mänsklig dygd i individens karaktär och identitet (1993).  

Identitetsutvecklingens femte fas, identitet kontra splittring i rollerna, sker i 20-

årsåldern under puberteten. Eriksson menar att barndomen tar slut här då ungdomen 

uppnått ett fast förhållande till kunskap och färdigheter gentemot dem som lär ut dem 

(1993). Den identitet och kontinuitet som en individ format fram till dess blir nu 

ifrågasatt då den snabba fysiska mognaden tillsammans med glappet mellan rollerna 

som barn och vuxen, leder till identitets- och kontinuitetsproblem. Om ungdomen på 

ett framgångsrikt sätt löst konflikterna i de tidigare stadierna och utvecklat en 

grundläggande känsla av inre sammanhang och identitet, är förutsättningarna goda för 

att klara av känslor av osäkerhet för framtiden och samhällets motstridiga krav (ibid). 

Som ungdom blir man under den här fasen upptagen med att ta reda på vem man 

egentligen är, liksom av hur man blir uppfattad av andra i jämförelse med hur man 

uppfattar sig själv. Man måste befästa sin roll i samhället och intresset för hur man 

ska sammanföra de olika roller och färdigheter som man tidigare skapat, är starkt och 

ihärdigt (1993). Hur barnet löser den konflikten är enligt Erikson avgörande och en 

lycklig utveckling av denna fas blir för ungdomens själsliv en fast upplevelse av inre 

sammanhang och kontinuitet. Eriksson beskriver det som att ”Känslan av inre 

identitet är sålunda den befästade tillförsikten, att man kan bibehålla sin inre identitet 

och kontinuitet (jag-syntesen i psykoanalytisk mening) så att den motsvarar den 

identitet och kontinuitet som består i betydelsen man har för andra[..]” (Eriksson 

1993:238). Jag finner denna fas intressant då jag i min uppsats har en frågeställning 

som behandlar kopplingen mellan identitet och diagnos. Utifrån Erikssons (1993) 

perspektiv blir denna fasta känsla av identitet en följeslagare genom livet och är 

relativt oberoende av kontext. 

Eriksons bok Identity, youth & crisis (1968) är en av grundpelarna inom 

identitetsteori och har använts som referens i flertalet av de böcker som jag har läst 

för denna uppsats. Som tidigare nämnt anser Erikson (1968) att en persons identitet 

utvecklas genom olika livsfaser och att dessa sker i en förutbestämd ordning och 

fortlöper genom hela livet. Detta kan ses som ett psykosocialt synsätt och identiteten 

spelar en viktig roll i flera av faserna. Individen möter centrala frågor och dilemman 

som denne behöver ta ställning till för att kunna utvecklas. Erikson (1968) menar att 

under tonåren ställs individen inför valsituationer gällande frågor om identitet eller 

självbild men att dessa vägval fortsätter livet igenom. Genom de kriser som en individ 

utsätts för utvecklas identiteten och man lär känna sig själv. Eriksson (1968) menar 

som tidigare sagts att man genom att klara de utmaningar som varje fas medför, kan 

skapa sig en känsla av en fast och stabil identitet, något som följer med livet igenom 

trots ständigt nya utmaningar. Jag gör här kopplingen att det kan vara omtumlande att 

få en AS-diagnos men att diagnostiseringen kan leda till en stabilare identitet. Detta 

förutsatt att man tar sig ur krisen på ett gynnsamt sätt (Erikson 1968).  

4.3 Identitet som politik 

Hydén (2011) har skrivit om begreppet identitetspolitik som berör en patients makt att 

fatta egna beslut rörande sin diagnos och sjukdomsbild.  Han menar att diagnoser ur 

endast medicinsk benämning har frångåtts och personen bakom sjukdomen ses 

framför endast den sjuka kroppen. Genom att människor under den senare delen av 
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1900-talet började prata om sina sjukdomsupplevelser kunde de etablera en likhet 

med andra människor med liknande erfarenheter. Då denna sida av identiteten kom att 

framstå som central myntades begreppet identitetspolitik. Kopplat till begreppets 

framväxt i form av föreningar och nätverk, har kravet på politisk makt och inflytande 

ökat. Begrepp som Empowerment blir här relevant och kan tolkas som att man har 

makt över sitt eget liv. Hydén (2011) beskriver begreppet med svensk översättning 

som bemäktigande och menar att begreppet handlar om att sluta samman, att genom 

sin diagnos tillhöra en social gemenskap. På detta sätt menar Hydén (2011) att den 

egna sjukdomsberättelsen kan fungera kollektiviserande då den egna situationen inte 

endast är något privat utan något som delas och upplevs tillsammans med andra.  

Utifrån Hydéns (2011) definition av identitetspolitik formas samhörigheten i gruppen 

genom gemensamma beskrivningar och kategoriseringar av problem och svårigheter. 

Sedan kan en individ identifiera sig med dessa beskrivningar och de blir då mer än en 

diagnos, det blir ett sätt att förstå den egna personen, ens svårigheter och den egna 

livsberättelsen. Därigenom blir diagnosen en del av identiteten och fungerar i gruppen 

som en organiserande princip. Lösryckta händelser blir en helhet genom diagnosen 

och svårigheterna blir sålunda mer synliga och möjliga att förhålla sig till. Hydén 

(2011) menar att hur vi formulerar och utformar samtalen runt diagnosen har stor 

betydelse för hur man kan uppfatta sig själv. Detta eftersom uppfattningen om ens 

jag, ytterst har att göra med vad man gör. Genom att skapa berättelser om sin diagnos 

och att dela dessa berättelser med andra känner man inte bara samhörighet, utan man 

utvecklas även som individ. Hydén menar att denna känsla av samhörighet, denna 

identitetspolitik, gör att man inte direkt uppsöker experter eller kontaktar sjukvården 

för att få sina svårigheter definierad. I kontakten med experter och sjukvården tappar 

man som individ i viss mån kontrollen över sin egen berättelse då maktperspektivet 

förändras. Den egna berättelsen måste nu passas in i godkända och accepterade 

diagnoser och den egna berättelsen reduceras därmed till en medicinsk berättelse.  

Den levande människan får nu stå vid sidan av kroppen och sjukdomen.  

Genom att undersöka olika forskare och teoretikers definitioner har jag kunnat hitta 

gemensamma nämnare bland flera av dem. Identitetsutveckling genom social 

interaktion är något som både Giddens, Eriksson, Drakos och Hydén har gemensamt. 

Jag kommer främst att använda mig av begreppet identitetspolitik (Hydén 2011) som 

definition av identitet i min uppsats. Begreppet innebär, som jag tidigare beskrivit, att 

identiteten formas genom gemenskap och samhörighet med andra människor. Jag har 

valt denna definition då den innefattar en dimension av kollektivism och social 

gemenskap. Definitionen passar även väl ihop med det urval av respondenter som jag 

har i min metod, eftersom jag använt mig av sociala nätverksforum med fokus på 

neuropsykiatri.  
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5 Metod och empiriskt material 

5.1 Val av metod 
Min uppsats kretsar kring ett ämne som är komplext och svårfångat. Identitet är i 

högsta grad något subjektivt, något upplevt och personligt. Det konstitueras genom 

sammanhang och samspel (Giddens 2003, Drakos & Hydén 2011). Såsom många 

forskare (Giddens 2003, Hydén 2011), har jag valt att se identitet som något socialt 

konstruerat och skapat genom mänsklig interaktion och handling. Det får också 

betydelse genom människors berättelser och motberättelser. Jag har valt att utgå från 

begreppet identitetspolitik (Hydén 2011) och vill nå ut till människor som befinner sig 

i ett socialt sammanhang. 

 

Jag har i min uppsats valt att använda mig av en kvantitativ undersökningsmetod för 

datainsamling. Enligt forskare finns det fördelar med en enkätstudie jämfört med en 

intervjumetod. Bryman (2009) menar att en enkätundersökning är smidig då den är 

tidseffektiv och respondenterna ges även möjlighet att svara på enkäten när det passar 

dem bäst. Uppsatsens syfte och frågeställningar passar väl ihop med en kvantitativ 

datainsamlingsmetod, då man genom en enkät får ett brett antal respondenter (Trost 

2007) och ger respondenterna möjlighet till anonymitet. Genom en kvantitativ 

undersökning går det relativt snabbt att analysera de insamlade resultaten genom 

datorprogram, vilket är intressant för min studie då det ger möjlighet att göra 

jämförelser och dra slutsatser.  

5.2 Datainsamling och genomförande 
Som enkätmetod har jag valt att använda mig av en webbenkät. Jag valde en 

webbaserad enkät till förmån för en pappersenkät för att göra den mer lättillgängligt 

för mina respondenter. Andra typer av datasamlingar, t.ex. postenkäter, valdes bort 

eftersom de kan vara svåra att få i retur och kräver resurser för genomförande(Trost 

2007). Genom en webbaserad enkät som läggs ut på olika sociala forum är det möjligt 

att ut till många människor och förhoppningsvis få många respondenter. 

 

Jag fick förslaget till en webbenkät av min kontaktperson inom organisationen 

Autism- och Aspergerförbundet som jag först kontaktade för att se om det fanns något 

intresse för min undersökning. Jag fick även tipset om att använda mig av sociala 

medier för att nå ut till respondenter. Autism- och Aspergerförbundet är en 

organisation med närmare 12 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt som arbetar för 

att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom 

och andra autismliknande tillstånd. 

 

Sociala internetforum som Autism- och Aspergerförbundets och Attentions 

Facebook-sidor, har varit viktiga forum för att nå ut till respondenter. Jag har även 

varit i kontakt med organisationen Organiserade Aspergare som har spridit min enkät 

bland sina medlemmar. På sociala diskussionsforum som exempelvis 

aspergerforum.se kunde jag nå ut till en bred målgrupp. På dessa forum gjorde jag en 

kort presentation av min studie och länkade vidare till min enkät. 

5.3 Enkätkonstruktion 
Jag konstruerade enkäten genom verktyget enkät.se. Formen för enkäten var relativt 

fast och jag fick utgå från den i min enkätdesign.  
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Det var viktigt att mina enkätfrågor var tydligt formulerade och anpassade för alla 

möjliga respondenter. Eftersom jag inte visste vilka som skulle besvara min enkät var 

det viktigt att språket var lättläst och frågorna enkla att förstå. Vidare var det också 

viktigt med frågornas konstruktion för att de inte skulle kunna misstolkas. Jag höll 

nere antalet frågor för att enkäten inte skulle uppfattas besvärlig att besvara (Trost 

2007). I efterhand har jag reflekterat rörande frågornas konstruktion. Jag är medveten 

om att jag konstruerade frågorna utifrån min egen begreppsvärld och jag kanske hade 

fått fram informationen tydligare genom att ta hjälp av min handledare. Även om jag 

inte hade min handledare som bollplank vid tiden då jag konstruerade enkäten, fick 

jag tips och råd av min kontakt på Autism- och aspergerförbundet. Denne gick även 

igenom min enkät och gav sina synpunkter innan jag aktiverade den.  

 

Genom att ha en kontrollfråga kunde jag enklare sortera ut de personer som inte har 

diagnosen Asperger syndrom då jag endast använder mig av de respondenter som har 

en diagnos i min studie. Jag kan inte styra över vilka som besvarat enkäten (Trost 

2007), men genom kontrollfrågor kan jag styra över vilken data jag sedan använder i 

min uppsats. Det finns problem med webbenkäter då det finns en risk att inte få in 

tillräckligt med svar för att kunna sammanställa en undersökning (Trost 2007). Om 

jag inte får in tillräckligt med svar kan inga slutsatser dras i min analys då detta inte 

skulle vara metodologiskt riktigt mot den målgrupp som jag undersöker. 

 

Jag valde att göra en strukturerad enkät utan öppna svarsalternativ då jag inte ansåg 

mig ha tid att bearbeta svaren av en sådan enkät. En vidare diskussion om detta 

återfinns i metoddiskussionen. I början av enkäten har jag en kort presentation om vad 

enkäten berör och varför studien genomförs. Jag tackar även på förhand de 

respondenter som ställer upp, detta för att öka deras motivation till att besvara min 

enkät. Enkäten består av 15 frågor om respondenternas syn på den nya diagnosen 

autismspektrumtillstånd, påståenden gällande vad den nya diagnosen ska innebära 

samt frågor om respondenternas syn på sin identitet kopplat till sin diagnos. Enkäten 

återfinns i sin helhet som en bilaga till denna uppsats, se bilaga A. 

 

Jag har i min enkät efterfrågat olika former av data. Jag har främst använt mig av 

attitydsdata (Trost 2007) eftersom detta passar min frågeställning bäst. Som 

svarsalternativ blir här den kvalitativa variabeln ordinalskala (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010), vilket är den mest användbara då svarsalternativen går att 

rangordna efter en värdeskala. Jag har även frågor med påståenden där 

svarsalternativen inte går att rangordna, en kvalitativ variabel som nominalskala (ibid) 

blir därför här användbar. Jag har valt att i enkäten inte ha med bakgrundsdata som 

t.ex. kön, ålder etc. Detta eftersom jag inte anser det relevant för undersökningens 

syfte. Dessutom skulle uppsatsen kunnat bli väldigt stor och svårhanterlig. Genom att 

beakta aspekter såsom kön och ålder skulle dock min diskussion troligtvis se 

annorlunda ut och det skulle kunna vara intressant i förhållande till begreppet 

identitet.  Jag har även valt att inte ta med några beteendedata i min enkät. Detta då 

jag inte ansåg det relevant för min frågeställning då jag inte är ute efter att mäta någon 

frekvens.  

5.4 Urval 
Målgruppen för min enkät är de som har diagnosen AS. Mitt urval av respondenter 

kan ses som ett populationsurval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010) då jag 
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samlar in data från en på förhand vald del av en population, i detta fall 

intresseföreningar och sociala forum. Man kan även benämna det som ett klusterurval 

(Trost 2007) då urvalet inte slumpades fram utan valdes strategiskt. Den studie jag har 

gjort är väldigt begränsad och kan inte anses vara representativ för hela populationen. 

Jag gjorde även min undersökning utan referensgrupp (Trost 2007) eftersom jag inte 

känner till någon undersökning av liknande slag och inte vet hur jag skulle komma i 

kontakt med människor för detta syfte. Jag har valt att endast vända mig till de som 

har diagnosen AS trots att flera diagnoser kommer att ingå i autismspektrumtillstånd. 

Denna avgränsning har jag gjort då jag främst funnit artiklar som berört att just 

diagnosen AS ”försvinner”, samt att jag finner ämnet intressant som ett samhälleligt 

fenomen. En vidare diskussion om detta förs i delen för analys. 

5.5 Databearbetning och analysmetod 
Bryman (2009) menar att databearbetning sker när forskarens information ska 

kvantifieras. Informationen ska därefter omkodas till siffror för att underlätta 

bearbetningen i datorn. Jag har i min databearbetning använt mig av SPSS, Statistical 

Package for the Social Sciences, (Wahlgren 2005) som är ett datorprogram för 

prediktiv analys. Genom programmet kunde jag ta fram frekvenser och procentsatser 

av respondenternas svar. De skalor som jag har valt att använda mig av som 

svarsalternativ i enkäten är främst kvalitativa nominal- och ordinalskalor och jag har 

därför gjort bivariata analyser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010) för att studera 

samband och korrelation mellan variablerna. Jag har studerat samband mellan 

variabler genom korstabulering mellan olika resultat. Jämförelsen mellan de olika 

variablerna har jag gjort för att se om det finns ett samband mellan attityden till 

diagnosförändringen av AS och synen på den egna identiteten bland respondenterna.  

5.6 Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som konstruerats främst för studier med en 

kvantitativ ansats. I en studie med kvantitativ ansats har man i regel innan 

datainsamlingen startat valt en datainsamlingsmetod, där man kan bedöma validitet 

och reliabilitet för det mål man har. Man arbetar därefter fortlöpande med validitet 

och reliabilitet under hela processen. Jag valde tidigt i processen att göra en enkät och 

bestämde även att jag behövde minst 70 respondenter. Detta val gjordes för att 

försöka hålla en hög reliabilitet i min undersökning och att antalet är den allmänna 

gränsen för en c-uppsats. Jag valde därför att hålla min enkät aktiv tills jag fått in 

minst så många svar. Jag anser att svarsfrekvensen gjorde resultaten mer tillförlitliga. 

Som tidigare beskrivits, använde jag mig av en kontrollfråga i början av min enkät 

eftersom den endast riktar sig till de respondenter som har en egen diagnos. Detta kan 

sägas öka min reliabilitet då kontrollfrågan minskar enkätens felmarginal. Jag kan inte 

med säkerhet veta om de som fyller i enkäten har diagnosen AS, och jag får lita på att 

respondenterna är ärliga och har genuina avsikter med sina svar. En vidare diskussion 

om detta förs i avsnittet för metoddiskussion.   

 

I en studie med kvantitativ ansats hänger begreppen validitet och reliabilitet framför 

allt ihop med datainsamlingen, d.v.s. att rätt sorts information är insamlad på ett bra 

sätt. Då validitet handlar om att mäter det man vill mäta (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010), var min frågekonstruktion en viktig del för att datainsamlingen 

skulle få hög validitet. Användning av vanliga ord och begripliga begrepp ökar 

validiteten eftersom det är troligare att frågorna uppfattas på avsett sätt. Eftersom jag 

inte har några fria svar eller utrymme för kommentarer kan jag inte veta om alla 
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frågor uppfattas på rätt sätt. Detta är en faktor som kan påverka enkätens validitet, 

vilket diskuteras i avsnittet för metoddiskussion. Genom att i enkäten täcka in en rad 

frågor och teman som anknyter till diagnosförändringen och identitet, anser jag att jag 

i stor mån försökt säkra min enkäts validitet. Med sociologiskt fokus på identitet har 

jag ställt frågor kring diagnosens betydelse, dess koppling till identitet och frågor 

gällande oro inför diagnosförändringen. Med dessa teman har jag försökt få in 

begreppet identitet.  

5.7 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i min uppsats handlar om huruvida mina undersökningsresultat 

går att generalisera, d.v.s. om respondenterna som deltagit kan sägas representera hela 

målgruppen. Detta är en problematisk aspekt, i synnerhet då jag inte kan nå ut till fler 

med diagnosen AS. Att göra en totalundersökning eller mer stratifierade och/eller 

slumpmässiga urval är inte möjlig inom ramen för en c-uppsats. Dock tror jag att det i 

överlag kan vara svårt eftersom det inte finns några personregister över människor 

med diagnosen AS. I bästa fall kan mitt empiriska material ses som ett axplock av 

åsikter om den nya diagnosen autismspektrumtillstånd. Jag vill inte göra anspråk på 

att säga något om hela målgruppen för min undersökning, utan vill visa på hur 

gemensamma drag går att hitta, men också hur det kan skilja sig åt. Dessa 

gemensamheter bedömer jag dock som icke generaliserbara, och bör i största möjliga 

mån ses som infallsvinklar på ett fenomen. 

5.8 Svarsfrekvens och anonymitet 
Det finns alltid en risk att människor inte vill svara på enkäten (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010). Jag har försökt att minska risken med låg svarsfrekvens genom att 

ha tydliga frågor och att göra enkäten. Låg svarsfrekvens kan även uppstå till följd av 

att jag har valt fel forum för ändamålet, att jag inte har lyckats göra en intressant 

presentation eller att jag inte har valt ett ämne som lockar till enkätsvar. När man gör 

webbenkäter får man alltid räkna med att svarsfrekvensen kan bli låg, alla orkar inte 

svara på en frivillig undersökning. Men chansen finns även att jag når ut till fler då 

alla som besöker webbplatserna har möjlighet att delta. 

 
Jag har i min uppsats syfte inget intresse av att veta vilka mina respondenter är. Det 

enda individfaktum som jag vill veta är om de har diagnosen AS eller inte. Det är 

viktigt att respondenterna förblir anonyma. Kanske är detta extra viktigt då 

respondenterna som jag vänder mig till har en diagnos som kan tänkas vara känslig att 

prata om. Detta är dock endast mitt antagande och inte något som jag har 

vetenskapliga belägg för. Genom att använda mig av en webbenkät förblir 

respondenterna anonyma och det går inte att utläsa vilka de är när jag ska analysera 

min insamlade data. Min avsikt var även att jag genom att ha fullständig anonymitet 

skulle öka intresset att svara på enkäten.  

5.9 Etiska frågor 
Som utgångspunkt i min etiska diskussion har jag utgått från vetenskapsrådets skrift 

gällande forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

Informationskravet gör gällande att jag som “forskare” skall informera 

respondenterna om undersökningens avsikt samt deras uppgift i projektet och vilka 
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villkor som gäller för deras deltagande. Detta gör jag i min presentation av 

undersökningen. Där informerar om deras anonymitet. 

 

Samtyckeskravet handlar om inhämta respondenternas samtycke. Jag är tydlig i min 

enkätpresentation om att den är frivillig. Om respondenterna är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär behövs i vissa fall att samtycke dessutom 

inhämtas från målsman. Jag kan inte kontrollera mina respondenters ålder, vilket kan 

ses som en utmaning för webbaserad forskning. Jag har dock skrivit i presentationen 

av enkäten att den vänder sig till vuxna. Enkäten kan även när som helst avbrytas om 

någon upplever den som stötande eller för personlig.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla respondenter skall ges största 

möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Jag har valt att göra en webbenkät dels för att det underlättar den fysiska 

hanteringen men även för att det underlättar respondenternas anonymitet. Som jag 

tidigare nämnt är alla respondenter helt anonyma och jag har ingen möjlighet att spåra 

dem. 

 

Nyttjandekravet säger att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål. Jag är tydlig i min enkätpresentation att jag skriver en c-uppsats 

och vad uppsatsen ska används till. Jag har även hållit mig uppdaterad och varit 

tillgänglig på de forum där jag spridit enkäten för att kunna besvara eventuella frågor 

gällande mina avsikter. 

5.10  Metoddiskussion 
Eftersom jag inte har några fria svar eller utrymme för kommentarer i min enkät kan 

jag omöjligen veta med säkerhet om alla frågor uppfattas på korrekt sätt. Detta kan 

påverka enkätens validitet och är något som måste beaktas i presentationen av 

resultatet. Genom att ha fria svarsalternativ eller ett fritt utrymme för egna tankar 

kunde jag ha fått svar på följdfrågor som ”På vilket sätt är diagnosen viktig för din 

identitet?”. Detta hade möjligen gett min uppsats ett annat djup och utgjort ett bra 

diskussionsunderlag. Jag valde bort de fria svarsalternativen på grund av tiden som 

krävs för att bearbeta dessa svar. Som en reflektion skulle jag nu i efterhand 

antagligen ha valt lägga till frågan om kön i enkäten. Det hade skapat en annan vinkel 

i min diskussion genom att man kunde se vilka det var som besvarade min enkät. Det 

vet jag nu ingenting om. Anledningen att jag valde bort kön som fråga var som jag 

tidigare sagt att jag trodde att uppsatsen då behövde ha en genusdiskussion. Då detta 

inte var uppsatsens mening valde jag bort kön som variabel. En annan fundering 

rörande frågornas konstruktion är att jag nu i efterhand tänker att det skulle ha varit 

bra att ha med svarsalternativet ”vet inte” på varje fråga. Nu försökte jag fånga in det 

svaret genom svarsalternativet ”varken eller/obestämd” men jag är inte säker på att 

det blev tillräckligt tydligt. 
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6 Resultat 
Efter att ha analyserat mina resultat så har jag tagit fram gemensamma teman som 

framkommit av materialet. Jag har därefter valt att utgå från dessa teman i min 

resultatredovisning.  Jag kommer att redovisa frekvenstabeller baserade på enkätens 

frågor och korstabeller som gjorts för att undersöka möjliga samband. Genom att 

kategorisera resultaten i olika teman kan jag enklare redovisa dem för att sedan i 

diskussionsavsnittet koppla dem till mina frågeställningar.  

 

Det var 79 personer som besvarade webbenkäten. Sex stycken har svarat att de inte 

har AS och dessa respondenter har jag valt att inte ta med i min analys. Två personer 

har gått in på enkäten men inte besvarat den och de har inte tagits med som 

respondenter. Dessa resultat bygger därför på data utifrån 73 respondenters svar. Jag 

kommer inte att redovisa alla enkätsvar med tabeller här, dessa återfinns i bilaga B.  

 

Procenttal i texten är avrundade för att göra resultaten mer lättlästa. Jag refererar till 

enkätfrågorna med dess nummer. Se bilaga A för enkätens alla frågor och dess 

tillhörande nummer  

6.1 Resultatredovisning 
Som inledande redovisning har jag valt redovisa enkätens sista frågeställning (fråga 

15) då den inte uppenbart passar in i något av de teman som jag har funnit i mina 

resultat. En del av uppsatsen syfte var att undersöka vilka åsikter som finns om att 

diagnosen AS försvinner och denna fråga blir där en viktig ledtråd. Frågan fungerar 

sammanfattande för enkäten då den avrundar och är konkret ställd.  Den motsvarar 

även den fråga som ställdes i Sveriges Radios (SR) undersökning (2011). Jag anser att 

svaret på denna fråga är viktigt eftersom den till stor del sammanfattar svaret på 

uppsatsens första frågeställning. Frågan är även bra att inleda resultatredovisningen 

med då flera andra frågor är korstabulerade med denna för att upptäcka eventuella 

samband. 

 

Av Tabell 1 framkommer att 37 % av respondenterna har svarat att de anser att det är 

dåligt att diagnosen byter namn. 22 % har svarat att de anser att det är bra att 

diagnosen byter namn. Resterande respondenter har svarat att namnbytet varken är 

bra eller dåligt eller att de inte vet. 

 
Tabell 1 Bytet av diagnosnamnet (fråga 15) 

6.2 Identitet och samhörighet 
Jag har i min webbenkät tre frågor rörande identitet, frågorna 2-4. Resultaten av 

frågorna presenteras i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4. Resultaten visar att 64 % helt 

Alternativ Frekvens Procent 

Bra 16 21,9 

Dåligt 27 37,0 

Varken eller 20 27,4 

Vet inte 10 13,7 

Total 73 100,0 
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eller delvis anser att de identifierar sig med sin diagnos. 10 % av respondenterana har 

svarat att de anser sig delvis ta avstånd från identifikation med sin diagnos och 1 % 

ansåg att de inte identifierar sig med sin diagnos. Resterande respondenter har svarat 

att de inte vet/obestämd. 

 

Av respondenterna är det 44 % som anser att deras diagnos är viktig eller delvis viktig 

för deras identitet. 14 % har tagit avstånd från påståendet och 12 % har delvis tagit 

avstånd. Resterande respondenter har besvarat frågan med varken eller/obestämd. 

 

På frågan rörande huruvida synen på den egna identiteten förändras när diagnosen gör 

det har 33 % svarat att den inte kommer att förändras och resterande respondenter har 

svarat väldigt utspritt med omkring 17 % på varje ståndpunkt.  

 

Under temat identitet har jag även valt att ta med fråga 8, vad man kommer att kalla 

sin diagnos efter förändringen. Där framkommer det att 71 % av respondenterna anser 

att de kommer att fortsätta att kalla sin diagnos AS medan 11 % inte kommer att 

behålla namnet. Resterande 17 % av respondenterna har svarat att de inte vet eller inte 

har bestämt sig. Se Tabell 8. 

6.3 Tydligare diagnoskriterier och individanpassad behandling 
I webbenkäten har jag tre frågor om vad den nya diagnosen ska innebära för 

sjukvården och diagnostisering, frågorna 5-7. Jag har i presentationen valt att slå 

samman svaren från de respondenter som svarat att de håller med ”helt” och ”delvis” 

och även de som svarat ”tar avstånd” och ”tar delvis avstånd”. Av resultatet i Tabell 5 

framkommer då att ca. 44 % av respondenterna i någon grad anser att den nya 

diagnosen kommer att bli mer varierad medan ca. 22 % helt eller delvis tar avstånd 

från påståendet. Resterande ansåg sig inte veta eller inte ha bestämt sin ståndpunkt. 

Figur 1 presenterar respondenternas svar på fråga 5 grafiskt.  

 

 
Figur 1 Diagnosen mer varierad (fråga 5) 

 

 

I undersökningen anser ca. 27 % av respondenterna att den nya diagnosen i någon 

grad kommer att innebära en större individanpassning. Ca. 36 % av respondenterna 

tar helt eller delvis avstånd från påståendet och resterande respondenter har svarat att 

de inte vet eller inte bestämt sig. Se Tabell 6. 
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Av enkäten framkommer att ca. 34 % av respondenterna anser att den nya diagnosen i 

någon grad kommer att underlättar diagnostisering medan ca. 27 % helt eller delvis 

tar avstånd från påståendet. Den största delen av respondenterna, ca. 38 %, har svarat 

att de inte vet eller inte bestämt sig i frågan. Se Tabell 7. 

6.4 Oro för utanförskap och andra människors uppfattning  
I min webbenkät har jag frågor rörande oro inför den nya diagnosen och frågor 

rörande andra människor uppfattning, frågorna 9-10 och 12-14. Dessa har jag valt att 

presentera under ovanstående tema. Av Tabell 9 framkommer att majoriteten av 

respondenterna i min undersökning, 59 %, inte anser sig ha oro för att inte passa in i 

autismspektrumtillstånd.  26 % har svarat att de anser sig ha en oro över detta och 

resterande vet inte eller har inte bestämt sig. Se Figur 2. 

 

 
Figur 2 Oro inför att inte passa in (fråga 9) 

 

Det framkommer även att 48 % anser sig vara oroliga för att deras svårigheter ska 

blandas ihop med andras i den nya diagnosen. 37 % svarat att de inte anser sig vara 

oroliga inför detta och resterande vet inte eller har inte bestämt sig i frågan. Se Tabell 

12. 

 

Resultaten av de frågor som berör samhällets förståelse och uppfattning visar att 36 % 

av respondenterna har svarat att de tror att andra människors uppfattning kommer att 

förändras när diagnosen gör det. Lika stor andel respondenter har svarat att de inte 

tror det och 27 % vet inte eller har inte bestämt sig. En respondent har valt att inte 

besvara frågan. Se Tabell 10.  

 

Vidare visar Tabell 13 att 38 % av respondenterna anser att samhällets förståelse 

kommer att förändras i och med den nya diagnosen. 31 % anser att det inte kommer 

att förändras och 29 % har svarat att de inte vet eller inte bestämt sig i frågan. En 

respondent har valt att inte besvara frågan. Som ett konkretiserande av frågan visar 

Tabell 14 att 58 % av respondenterna anser att samhällets förståelse inte kommer att 

öka medan 15 % tror att den kommer göra att det. På denna fråga är det 25 % av 
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respondenterna som har svarat att de inte vet eller inte bestämt sig i frågan och två 

respondenter har valt att inte svara. 

6.5 Populärkulturellt perspektiv 
Det sista temat jag fann bland mina resultat berör endast fråga 11.  Resultaten i Tabell 

11 visar att en majoritet av respondenterna, 56 %, har svarat att de tror att AS är mer 

känt i samhället än vad andra autistiska diagnoser är. Av respondenterna har 25 % 

svarat att de inte tror det medan 19 % har svarat att de inte vet eller inte har bestämt 

sig. Jag hade med frågan i enkäten då jag läst mycket om att just diagnosen AS 

försvinner och inte hittat information om de andra autistiska diagnoserna. Jag fann det 

intressant att de diskussioner som fördes på forum nästan uteslutande berörde 

diagnosen AS och funderade vad det kunde bero på. Denna fråga var ett sätt att närma 

mig den tanken. Min tanke var även att denna fråga kan bli spännande att analysera 

utifrån ett populärkulturellt perspektiv då AS på senare tid blivit uppmärksammat.   

6.6 Koppling mellan olika teman 
För att se om några möjliga samband kan skönjas bland mina resultat har jag valt att 

korstabulera olika teman. Se Tabell 16-Tabell 21 för fullständiga korstabuleringar.  

 

Genom att korstabulera fråga 2-4 med fråga 15 kan man se att de som i högre grad 

identifierar sig med sin diagnos, är mer negativa till att diagnosen byter namn jämfört 

med de som inte identifierar sig i samma utsträckning, se Tabell 16. Vidare visar 

Tabell 17 att 55 %, av de respondenter som i högre grad ansåg att diagnosen var 

viktig för deras identitet är negativt inställda till att diagnosen byter namn. Av 

resultaten framkommer även att de respondenter som tänker behålla namnet AS på sin 

diagnos, till ca. 70 % består av de som helt eller delvis anser att de identifierar sig 

med sin diagnos, se Tabell 18. 

 

Jag har även valt att korstabulera fråga 2 rörande identitet med fråga 9 rörande oro 

inför att inte passa in i diagnosen autismspektrumtillstånd. Av Tabell 19 framkommer 

det att 8 av 23 respondenter som anser att de har en stark identifikation med sin 

diagnos känner oro inför att inte passa in medan 11 av 23 inte känner den oron. Detta 

kan jämföras med de respondenter som anser sig ha en identifikation med sin diagnos, 

dock inte lika stark som ovanstående, där 5 av 24 ansåg sig ha oro och 16 

respondenter inte anser sig ha det. Genom korstabulering av temat runt oro med 

frågan i inledningen visade det sig även att de respondenter som är oroliga inför att 

inte passa in i den nya diagnosen i högre utsträckning är negativt inställda till att 

diagnosen byter namn, se Tabell 21.  

 

Avslutningsvis visar korstabulering mellan fråga 15 och fråga 6, temat för 

diagnoskriterier, på ett visst samband. Tabell 20 visar att de respondenter som tog 

avstånd eller delvis avstånd från påståendena gällande vad den nya diagnosen ska 

innebära även var mer negativt inställda till att diagnosen byter namn. De 

respondenter som är positiva till att diagnosen byter namn anser även att den nya 

diagnosen kommer innebära en större individanpassning. 
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7 Analys 
I detta avsnitt fördjupas och analyseras de resultat som framkommit genom att 

anknyta till teoretiska begrepp och tidigare forskning. Jag har valt att dela upp 

analysen efter de teman som presenterades i resultatredovisningen. Utifrån dessa 

teman knyts sedan resultaten samman med tidigare forskningsmaterial och de 

teoretiska begrepp som uppsatsen utgår ifrån. I studien har en avgränsning gjorts 

rörande identitet och diagnos utifrån de frågor som ställts i enkäten. Dessa frågor har 

styrt de resultat som inkommit. En avgränsning har även gjorts utifrån de tidigare 

valda teorier som jag har valt att analysera materialet utifrån. 

 

I resultatredovisningens indelning presenterades resultatet på frågan om vad 

respondenterna tycker om att diagnosen AS ska byta namn. Det framkom att 37 % 

anser att det är dåligt och att 22 % anser att det är bra. Detta kan jämföras med den 

undersökning som jag tidigare beskrivit från Sveriges Radio (2011). I deras 

undersökning uppgav 71 % av respondenterna att det är dåligt att diagnosen byter 

namn och 12 % att det är bra. I båda undersökningarna var det fler respondenter som 

ansåg att förändringen är dålig jämfört med de som tycker den är bra. I Sveriges 

Radios (2011) undersökning var den procentuella skillnaden mellan svaren större och 

andelen deltagare fler. Dock kan man i deras undersökning inte se om respondenterna 

själva har diagnosen, vilket är möjligt i min undersökning. 

7.1 Identitet och samhörighet  
Jag ville med mina frågor rörande identitet få en djupare förståelse för om det finns en 

koppling mellan identitet och diagnos bland mina respondenter. Utifrån detta har jag 

valt att utgå främst från begreppet identitetspolitik (Hydén 2011) men även Anthony 

Giddens begrepp social identitet och gruppidentitet (2003).  

 

Om man ser till Hydéns beskrivning av identitetspolitik ser man att det finns en tydlig 

dimension av sammanhang och samhörighet bland människor med liknande 

erfarenheter och engagemang (Hydén 2011, Ohlsson  2011). Även om 

identitetspolitiken som fenomen har funnits länge, har den blivit tydligare i och med 

att det idag är lättare att samlas runt gemensamma intressen och frågor. Genom 

internetforum och verksamheter kan grupper idag forma sina intressen och förenkla 

för den som vill delta och tillhöra. Genom dessa grupper kan man sedan forma det 

som Giddens benämner som social identitet (2003), d.v.s. då identiteten formas 

genom interaktion med andra. Vissa menar även att denna samhörighet är nödvändig 

för ungdomar under uppväxten (Stanton 2003, Kroger 2006). Om man formar sin 

identitet genom samhörighet och upplevelser med andra med likande erfarenheter, 

kan man här göra tolkningen att diagnosen AS har betydelse för den egna identiteten. 

Hydén menar att identitetspolitiken vuxit fram genom att människor slutit sig samman 

och fått gemensamma beskrivningar på problem och svårigheter (2011). Människor 

kan sedan identifiera sig med dessa beskrivningar och känna samhörighet med andra 

inom gruppen (Ohlsson 2011). Hydén (2011) menar att beskrivningen av t.ex. AS blir 

mer än en diagnos, det blir ett sätt att förstå den egna personen, en del av identiteten. 

En stor del av respondenterna i min undersökning såg inte förändringen av diagnosens 

namn som något bra, vilket kan tolkas som att dessa människor kan känna en 

samhörighet som de inte vill ska gå förlorad. Ohlsson (2011) menar att diagnosen 
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fungerar legitimerande och gör beteende och svårigheter lättare att förstå och 

acceptera av samhället. Han menar att just diagnosen kan vara det som håller en grupp 

samman och att den därför fungerar som en förutsättning för en gemenskap. Även 

Giddens (2003) talar om gruppidentitet som en viktig grund för sammanhållningen. 

Giddens menar att ett gemensamt namn kan ha betydelse för en grupps känsla av 

kontext och samhörighet. Jag tänker att intresseorganisationer som Autism- och 

Aspergerförbundet använder sig av denna kollektiva gruppidentitet för att 

medlemmarna ska känna samhörighet med varandra. Namn som ”aspergare” och 

”aspies” blir här benämningar som kan vara viktiga för gruppidentiteten. Av min 

undersökning framkom även att majoriteten, 70 %, av de respondenter som i någon 

grad identifierade sig med sin diagnos, tänkte behålla namnet AS. Detta kan tolkas 

som att diagnosen och namnet ses som en del av den egna identiteten. 

 

I min enkät framkommer det att många av respondenterna anser att deras diagnos i 

någon grad är viktig för deras identitet.  Hydén och Hydén (2011) menar att denna 

betydelse kan vara extra viktig för de som får en neuropsykiatrisk diagnos. Detta är 

något som bekräftas genom Wrangsjö (2006) som anser att personer med 

neuropsykiatriska diagnoser i stor mån införlivar sin diagnos i sin identitet. Andra 

forskare har visat genom studier att en diagnos kan vara befriande och förklarande 

(Punshon et al. 2009). Hydén (2011) menar även att diagnosen fungerar som en 

utgångspunkt för att förstå lösryckta händelser och upplevelser, den ger därigenom 

mening och förklaring till en helhet. Enligt Hydén (ibid) kan en medicinsk diagnos 

innebära en positiv förändring då man som individ får en förklaring av sina 

svårigheter. Detta är något som även Punshon, Skirrow och Murphy (2004) bekräftar 

genom sin studie av personer med diagonsen AS. I min undersökning var det en 

respondent som tog avstånd från identifieringen med sin diagnos. Molloy och Vasil 

(2004) visar i sin studie av sex personer med diagnosen AS att två av deltagarna såg 

sin diagnos som ett funktionshinder och ville inte kännas vid diagnosen som en del av 

deras identitet. Av studien (2004) framkommer att vissa personer tolkade sin AS-

diagnos i huvudsak som något negativt medan andra gjorde mer positiva tolkningar av 

diagnosen som en del av sin identitet. Om respondenten i min undersökning ser sin 

diagnos som ett funktionshinder vet jag dock ingenting om. Det kan även tänkas att 

man ser det som både ett funktionshinder och som en del av sin identitet.  
 

Eriksson (1968) menar att människans identitetsutveckling sker genom olika faser i 

livet. Genom att man klarar dessa faser på ett gynnsamt sätt kan man skapa en 

identitet som ger en individ en inre känsla av att vara densamma. Denna känsla består 

som en stabil identitet trots att sammanhang och kontexter förändras. Eriksson (1968) 

menar att när identiteten fungerar som den ska tar man den som individ för given, den 

ifrågasätts inte då den är självklar. Om man kopplar denna teori till min fråga rörande 

identitet och förändring så svarar en stor del av respondenterna att deras syn på sin 

identitet inte kommer att förändras bara för att deras diagnos gör det. Detta kan man 

tolka genom Erikssons perspektiv som att respondenterna har uppnått denna ”fasta” 

identitet som består oavsett om omvärlden förändras. Om de respondenter som anser 

att deras syn på sin identitet kommer att förändras inte har uppnått denna fasta känsla 

av kontinuitet i sin identitet, kan jag dock inte uttala mig om. 

7.2 Tydligare diagnoskriterier och individanpassad behandling 
I min resultatredovisning framkom att det var fler respondenter som i någon grad 

instämde i att den nya diagnosen blir mer varierad, än de som inte gjorde det. Det 
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framkom även att det var fler respondenter som i någon grad tog avstånd från att den 

nya diagnosen innebär större individanpassning, än de som höll med om påståendet. 

Vidare var det fler respondenter som höll med, än som tog avstånd, om att den nya 

diagnosen underlättar diagnostisering. Sammanfattningsvis visar resultaten att 

respondenterna tror att den nya diagnosen kommer innebära att diagnostisering blir 

lättare och diagnosen mer varierad, medan de inte tror att den nya diagnosen kommer 

vara lättare att individanpassa. Avslutningsvis tror respondenterna i min undersökning 

att diagnoskriterierna i DSM-5 kommer att bli tydligare, vilket kan ses som att 

kriterierna idag kan upplevas som otydliga.  

7.3 Oro för utanförskap och andra människors uppfattning 
Genom den tidigare forskning som jag har använt för denna uppsats kunde jag utskilja 

vissa teman som flera av författarna belyste. Ett av dessa teman var utanförskap, 

vilket är ett tema som jag även fann i mina resultat. Punshon, Skirrow och Murphy 

(2004) menar att personerna i deras studie själva tog på sig skulden för sitt 

utanförskap och för att de inte passade in i samhällets bild över hur man ska bete sig. 

Detta utanförskap blev en del av individernas identitet och de ansåg att deras 

svårigheter gjorde att de inte riktigt passade in. Detta utanförskap nämner även 

Howlin  (2003) som ett resultat av svårigheter med social interaktion. I programmet 

av Bildningsbyrån (2007) beskrivs att en diagnos kan innebära att utanförskapet känns 

mer accepterat då man får en förklaring på varför det kan ha uppstått. I min 

webbenkät hade jag inte några direkta frågor gällande utanförskap men jag försökte 

utreda om den nya diagnosen skulle innebära en förändring. Jag hade där en tanke att 

om diagnosen innebär ett utanförskap kanske den nya diagnosen kan innebära en 

förändring till det bättre när flera diagnoser hamnar under en och samma. Min 

undersökning visar att de respondenter som tror att andra människors bild kommer att 

förändras är lika många som de som tror att den inte kommer det. Om man ser detta 

utifrån begreppet utanförskap kan man tolka det som att lika många respondenter tror 

på minskat utanförskap som de som tror på oförändrat utanförskap. Jag har i min 

webbenkät även med frågor rörande samhällets förståelse för att även där försöka 

fånga eventuella utanförskapskänslor. Resultatet visar att en stor del av 

respondenterna tror att samhällets förståelse kommer att förändras. Dock visar 

resultatet att majoriteten, 58 %, tror att det inte kommer att förändras till det bättre. 

Detta kan kopplas till den kritik som riktas mot det nya diagnosförslaget 

(Autismforum 2011) där en oro för att hamna utanför samhällets insatser nämns. 

 

Mina resultat visar att de respondenter som ansåg att de starkt identifierade sig med 

sin diagnos kände en större oro inför att inte passa in i den nya diagnosen, än de 

respondenter som tog ett större avstånd från identifikation med sin diagnos. Utifrån 

begreppet identitetspolitik (Hydén 2011) kan man tolka dessa resultat som att de som 

starkt identifierar sig med sin diagnos är oroliga att den nya diagnosen inte ska 

innebära den samhörighet som de känner med den nuvarande. Denna oro belyses även 

i kritiken av den nya diagnosen (Autismforum 2011) där det nämns att personer med 

AS kan ha svårare att passa in i autismspektrumtillstånd. Man ser även att de 

respondenter som i större utsträckning identifierar sig med sin diagnos är oroliga för 

att deras svårigheter ska blandas ihop med andras. Utifrån artikeln i UNT (13-09-

2011) och Sydsvenskan (26-08-2011), vilka omnämndes i uppsatsens inledning, samt 

inslaget från Dagens Eko (Sveriges Radio 2011), framkommer att det hos vissa finns 

en oro för att bli misstagen för någon med begåvningshandikapp. Resultatet i min 

undersökning visar att en stor andel av respondenterna är oroliga för att deras 
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svårigheter ska blandas ihop med andras inom autismspektrumtillstånd. Dock vet jag 

inte om den oron ligger i att nödvändiga insatser som de behöver ska utebli eller om 

de ska bli misstagna för att ha svårigheter som de inte har. 

 

Man kan även tolka oron utifrån ett vi och dem-perspektiv. Gillberg (2011) menar att 

föräldrar till barn med AS eller de som själva har diagnosen, hellre vill ha AS som 

diagnos framför autism. Vad mina respondenter anser om detta får jag inte reda på 

genom min webbenkät. Genom Gillberg (2011) får man inte heller reda på varför 

personer hellre vill ha diagnosen AS framför autism, men i min egen tolkning kan 

detta bero på samhällets acceptans. Om man utgår från att diagnosen autism har lägre 

status i samhället (Bildbyrån 2007) kan detta vara en faktor som gör att människor i 

högre utsträckning vill ha AS som diagnos.  

7.4 Populärkulturellt perspektiv  
Ett av de teman som framkom i min resultatredovisning är AS i media. Frågan berörs 

i min webbenkät som jag tidigare beskrivit just för att jag främst funnit artiklar 

rörande att just diagnosen AS försvinner (Autismforum 2011). Detta anser jag pekar 

på att diagnosen AS är mer omtalad i samhället än de andra autistiska diagnoserna. 

Genom internetsökningar på AS får man ofta upp kopplingar till hög intelligens och 

specialintressen. Forskare (Gillberg 2011) menar att omgivningen ofta förknippar AS 

med intelligens och specialintressen, vilket jag inte har uppmärksammat vid sökningar 

på diagnoser som autism. Detta fenomen framkommer även i populärkulturella 

mediala sammanhang. Som exempel finns filmer som Rain Man (1988), en berättelse 

om en savant, och I rymden finns inga känslor (2010), berättelsen om en kille med 

rymden som specialintresse. I tv-serien The Big Bang Theory (2007) har en av 

huvudpersonerna savantliknande kunskaper men samtidigt stora problem med de 

sociala koderna. Ytterligare ett exempel är den dansk-svenska tv-serien Bron (2011) 

som handlar om en kvinnlig mordutredare med AS. Enligt min mening finns en trend 

i att gestalta personer med dessa drag, vilket kan ligga till grund för att många 

förknippar namnet AS med intelligens. Detta fenomen kan göra att AS som diagnos 

upplevs som mer uppmärksammat och känt i samhället. Resultaten bland mina 

respondenter visar att en majoritet tror att AS är mer känt i samhället än andra 

autistiska diagnoser. 
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8 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka åsikter och synpunkter som fanns 

runt att AS försvinner som egen diagnos och istället ska ingå i 

Autismspektrumtillstånd. Avsikten var att vända sig till de som själva har diagnosen 

och att söka förståelse för hur de upplever förändringen. Jag ville undersöka om 

respondenterna håller med förslagsställarna, AP, om vad den nya diagnosen kan 

innebära för sjukvård och diagnostisering. Vidare ville jag skapa en förståelse för hur 

betydelsen av en diagnos är sammankopplad med tankar gällande identitet samt om 

förändringen av diagnosen påverkade respondenternas identitet. 

 

Jag har i min diskussion valt att utgå från mina frågeställningar för att bättre kunna 

redogöra för hur dessa har blivit besvarade i min uppsats. 
 

Vad anser respondenterna om att diagnosen Aspergers syndrom tas bort som egen 

diagnos och istället kommer att ingå i autismspektrumtillstånd? 

De åsikter som finns bland respondenterna visar på att det finns många olika tankar 

gällande diagnosförändringen. Flertalet anser att det är dåligt att diagnosen byter 

namn men många respondenter har också svarat att de inte vet eller bestämt om de 

tycker att namnbytet är bra eller dåligt. Innan studiens genomförande var det oklart 

hur många som var insatta i frågan, men jag kan nu i efterhand tänka mig att alla inte 

är det. Om man inte riktigt vet vad den nya diagnosen ska leda till kan det vara svårt 

att veta hur man ställer sig i frågan. Vidare framkom att majoriteten av 

respondenterna inte känner en oro inför den nya diagnosen, åtminstone inte rörande 

huruvida de kommer att passa in eller inte. Flertalet av respondenterna känner dock en 

oro inför att deras svårigheter ska blandas ihop med andras. Detta kan jämföras med 

inslaget i Dagens Eko (Sveriges Radio 2011) där åsikter rörandes diagnosbyte 

yttrades. Av inslaget framkom hos de tillfrågade en oro inför att misstas för personer 

med grövre handikapp än deras eget, särskilt begåvningshandikapp. Denna rädsla för 

att bli förknippad med andras svårigheter kan även ses som en vi och dem-känsla där 

man vill hålla ihop som en egen särskild grupp där trygghet och gemenskap finns. 

Gillberg (2011) menar att föräldrar föredrar AS som diagnos framför autism. Detta 

kan förklaras med att diagnosen autism inte förknippas med samma attribut som 

diagnosen AS. Genom att de neuropsykiatriska diagnoserna slås ihop till 

autismspektrumtillstånd kan den trygghet som det kan innebära att bli förknippad med 

attribut som intelligens, gå förlorad.  

  

Av resultaten framgår att respondenterna anser att AS är mer känt i samhället än 

andra former av autism. Varför respondenterna anser detta framgår inte av enkäten, 

men en egen tolkning är att det finns många personer med diagnosen som är aktiva på 

diverse internetforum och i media och därför får stor uppmärksamhet.  

 

Respondenterna i min enkät tror inte att samhällets förståelse för deras svårigheter 

kommer att förbättras i samband med den nya diagnosen. Flera forskare (Drakos & 

Hydén 2011, Punshon et al. 2009) menar att en diagnos kan fungera befriande och 

förklarande. Hydén (2011) menar även att diagnosen kanske är extra viktig för de som 

får en neuropsykiatrisk diagnos eftersom deras symptom ofta inte syns på utsidan. 

Även om en diagnos kan innebära en förklaring på tidigare oförklarliga problem 

finner jag ingen forskning i vad en ny diagnos innebär om man redan har en annan. 

Om man ser till vad den nya diagnosen ska innebära (Autismforum 2011), kan man 
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tolka förändringen som att den nya diagnosen ska göra det enklare för omgivningen 

att förstå att AS ingår i autismspektrat. Detta tolkar jag som ett led i att det ska bli 

enklare att få hjälp med svårigheter och att man lättare ska få hjälp från 

Försäkringskassan och andra sociala instanser. I min undersökning trodde flertalet av 

respondenterna inte på en ökad förståelse för deras svårigheter. Huruvida den 

förståelsen ökar eller minskar i praktiken återstår dock att se.  

 
Hur upplevs förslagsställarnas mål och syfte med diagnosförändringen bland 

respondenterna? 
Om man ser till de som den nya diagnosen ska omfatta (Autismforum 2011) menar 

experterna att diagnoserna behöver förändras och att definitionerna behöver breddas. 

Man menar att i och med den nya diagnosen ska inte personer få olika diagnoser 

beroende på var man blir diagnostiserad. Enligt Gillberg (2011) mening finns det fyra 

olika diagnossystem för AS där olika forskare betonar vikten av olika kriterier. Det 

faktum att det finns olika definitioner av diagnosen kanske försvårar en säker 

diagnostisering. Respondenterna i min undersökning har väldigt olika åsikter i frågan. 

Flertalet av respondenterna instämmer i någon grad i att den nya diagnosen kommer 

att bli mer varierad och att diagnostiseringen kommer att underlättas. 

 

 Diagnosen AS kan se väldigt olika ut mellan individer (ibid) och svårigheterna 

varierar från person till person. Detta kan bidra till att diagnosen blir svårare att 

säkerställa då en person kanske inte riktigt lever upp till alla diagnoskriterier. Genom 

DSM-5 ska fler variationer kunna rymmas vilket gör att personer som tidigare inte 

helt passat in i mallen för AS, kan passa in i autismspektrumtillstånd (Autismforum 

2011). Även om ovanstående är förslagställarnas mål tror respondenterna i min 

undersökning inte att den nya diagnosen, autismspektrumtillstånd, kommer innebära 

större individanpassning.  

 

Gemensamt för alla tre frågorna är att många respondenter besvarat frågorna med 

”Varken eller/Obestämt”. Eventuellt kan detta hänga ihop med min tidigare tanke om 

att alla inte är insatta i vad den nya diagnosen ska innebära. Då förändringen i 

egentlig mening inte riktigt berör de personer som redan fått en diagnos kanske 

respondenterna inte funderat över vad den nya diagnosen ska innebära. En annan 

förklaring är att frågorna uppfattades som svåra att förstå. Just dessa frågor var de 

mest komplicerade att formulera på ett begripligt sätt. Med en tydligare formulering 

kanske jag hade fått fler svar med mer bestämda åsikter.  

 

Hur ser koppling mellan diagnos och identitet ut bland respondenterna?  

I min uppsats framkom det att flertalet av respondenterna ansåg att de i någon grad 

identifierade sig med sin diagnos och att den var viktig för deras identitet. Däremot 

ansåg de inte att bilden av identiteten skulle förändras i och med att diagnosen gör 

det. Under uppsatsens genomförande har jag funderat om känslan av identifikation 

förändras i samband med att diagnosen förändras. Om en diagnosförändring även 

reformerar de egna tankarna på sin identitet. Eftersom de flesta av respondenterna i 

min undersökning anser att deras syn på sin identitet inte kommer att förändras när 

diagnosen förändras, visar det att min tidigare fundering inte överensstämmer med 

mina respondenters svar. Utifrån vad jag läste innan jag genomförde undersökning 

förvånar svaren mig lite samtidigt som det bör ses som något positivt. Om man ser till 

Erikssons (1968) teorier om identitetsutveckling och antar att dessa respondenter har 

en stabil och fast identitet i grunden, kommer den biten inte att påverkas av att 
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diagnosen förändras. Detta är något positivt då respondenterna är trygga i sig själva 

och i sin identitet. Genom identitetspolitiken (Hydén 2011) finner man den 

kollektivistiska dimensionen av den egna identiteten. I min undersökning 

framkommer det att diagnosen är viktig för identiteten för flertalet respondenter, en 

identitet som man kanske format genom samhörighet med andra personer med AS. I 

min undersökning hade jag inte med någon fråga gällande hur respondenternas 

identitet formats. Hade jag istället genomfört en intervjustudie anser jag att detta hade 

varit en intressant aspekt att undersöka vidare för att utreda om begreppet 

identitetspolitik kan skönjas.  

 

Om man kopplar sin identitet till sin diagnos är det tänkbart att diagnosens namn kan 

ha viss betydelse för samhörigheten med andra utifrån en gruppidentitet (Giddens 

2003). Autismspektrat brukar som tidigare nämnts även benämnas som 

autismspektrumstörningar, från engelskan direkt översatt, ”genomgripande 

utvecklingsstörning”. Begreppet ”utvecklingsstörning” är något som många personer 

på de forum jag besökt reagerar negativt på.  Enligt forskare (Gillberg 2011) passar 

AS inte in i den kategoriseringen och om man ser till det som tidigare diskuterats om 

att namnet AS ofta förknippas med intelligens och begåvning kan det antas att 

formuleringen kan uppfattas som negativ. Om diagnosnamnet AS uppfattas som mer 

positivt, är det förståeligt om personer med diagnosen hellre föredrar AS som 

diagnosnamn. En majoritet av respondenterna i min undersökning menar att de 

kommer att behålla namnet AS på sin diagnos. Av de som angivit att de inte kommer 

att behålla namnet AS kan jag genom en korstabulering med frågan rörande 

identifiering med sin diagnos försöka få fram en möjlig grund, om dock en något 

tillspetsad sådan. Där framgår att hälften av de respondenter som inte tänker behålla 

namnet, har angivit att de inte vet huruvida de identifierar sig med diagnosen eller 

inte. Jag tänker här att en osäkerhet kring identifikationen med sin nuvarande diagnos 

kan göra det vara svårt att veta vad man vill kalla diagnosen i framtiden.  

Utifrån tidigare forskning och den teoretiska bakgrund jag använt mig av i denna 

uppsats, kan man se att diagnosen har en betydelse för identiteten på olika sätt 

(Ohlsson 2011, Punshon et al. 2009). En diagnos fungerar både förklarande och som 

en stämpling. Den kan leda till ett utanförskap genom att en individ blir tillskriven 

olika egenskaper, samtidigt som den kan fungera kollektiverande då den öppnar upp 

för en gemenskap med andra med liknande erfarenheter. I uppsatsen framkommer att 

diagnosen är viktigt för respondenternas identitet men att de inte anser att identiteten 

kommer att förändras när diagnosen gör det. Detta kan tolkas som att respondenterna 

anser att även den nya diagnosen kommer fungera kollektiverande och att 

respondenterna därigenom inte är oroliga för att gå miste om den gemenskapen.  Man 

kan även tolka det som att respondenterna inte är oroliga för att deras identitet ska 

förändras därför att de ser den som likhet över tid där identiteten är densamma 

oberoende av fysiska och psykiska förändringar (Drakos & Hydén 2011).  
 

Jag har lärt mig mycket av den enkätstudie jag gjort. Jag har lärt mig att man kan få 

en väldig respons av att använda sociala forum och att det finns många människor 

som är engagerade. Jag har genom studiens gång fastställt att det är viktigt hur man 

formulerar sig för att inte missförstås men att man inte kommer göra sig förstådd hos 

alla oavsett. Det har varit svårt att begränsa sig till ett spår då det under studiens gång 

framkommer mycket spännande som man vill undersöka vidare. Vidare har jag lärt 

mig hur svårt det är att göra frågor som fångar in svar på alla frågeställningar som 

man vill ha besvarade. Det optimala vore kanske att man kunde kombinera en 
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enkätstudie med följda kvalitativa intervjuer. Jag har under studiens gång lärt mig hur 

svårt det kan vara att fatta egna beslut och att följa dem. Att jag valde att distribuera 

min enkät innan den var genomgången av min handledare var en prioritering jag 

gjorde. Detta då jag såg det som viktigt att få ut min enkätstudie och påbörja min 

datainsamling i god tid. Resultatet blev dock att jag fick en relativt hög svarsfrekvens 

på min enkät. Om det hade varit möjligt hade jag även velat maila ut mina enkäter 

istället för att använda mig av sociala forum för distribuering. Jag vet dock inte hur 

detta hade varit möjligt i praktiken under ramarna för en c-uppsats.  

 

Jag anser att mina två första frågeställningar mycket väl fungerade för att besvaras 

med en enkät som metod. Detta då jag anser att uppsatsen fick varierande svar som 

kunde formas till en helhet. Även om jag i min tredje frågeställning kan påvisa vissa 

samband mellan identitet och diagnos, är det svårt att helt veta utan att höra vad 

respondenterna personligen anser.  

8.1 Slutsats 
I min uppsats framkommer att en majoritet av respondenterna identifierar sig med sin 

diagnos i någon grad. De anser även att diagnosen i viss utsträckning är viktig för 

deras identitet men anser inte att deras identitet kommer att förändras i och med den 

nya diagnosen autismspektrumtillstånd. Ett flertal av respondenterna kommer att 

behålla namnet AS på sin diagnos och de anser även att AS är mer känt i samhället än 

andra autistiska diagnoser. I uppsatsen har en koppling gjorts mellan namnen AS som 

ett sociokulturellt fenomen och att det ofta förknippas med intelligens och 

specialförmågor. I uppsatsen framkommer att merparten av respondenterna anser att 

det är dåligt att diagnosen förändras. Detta framkommer även av den undersökning 

som Sveriges Radio (2011) har genomfört. För att tydligare kartlägga varför så många 

är negativa till diagnosförändringen behövs dock vidare forskning på området.  
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A  Enkät 
 

Autismspektrumtillstånd – en ny övergripande diagnos 

Det finns förslag om att diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ 

störning i den kommande versionen av den amerikanska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5) skall samlas under den gemensamma diagnosen Autism 

Spectrum Disorder (autismspektrumtillstånd). Förändringen beräknas ske 2013 och kommer sannolikt 

att påverka hur man framöver sätter autismspektrumdiagnoser även i Sverige. 

 

Jag vill med mina frågor undersöka vad du har för tankar om det.  

 

Jag är tacksam för din medverkan! 

 

1) Jag har diagnosen Aspergers syndrom 

Ja 

Nej 

 

2) Jag identifierar mig med min diagnos 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 

Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

3) För min identitet är det viktigt att ha en diagnos 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 

Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

4) Om diagnosen försvinner kommer det påverka min syn på min identitet 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 

Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

5) Här följer påståenden om den förändring som förslagsställarna vill att den nya diagnosen 

ska innebära. Diagnosen blir mer varierande då det framgår om det autistiska tillståndet är 

milt, måttligt eller svårt. 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 
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Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

6) Det blir lättare att individanpassa behandlingen efter personens ålder och hur symptomen 

förändras över tid. 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 

Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

7) I autismspektrumtillstånd blir diagnostisering lättare, då diagnosens kriterier blir tydligare.  

Instämmer 

Instämmer delvis 

Varken eller/obestämd 

Tar delvis avstånd 

Tar avstånd 

 

Här följer frågor som besvaras med Ja, Nej och Vet inte/Obestämd. 

8) Kommer du att fortsätta att kalla din diagnos för Asperger syndrom, även när diagnosen 

byter namn till Autismspektrumtillstånd? 

 

9) Känner du en oro för att inte passa in i Autismspektrumtillstånd? 

 

10) Tror du andra människors uppfattning om dig kommer ändras när diagnosen Asperger 

syndrom förändras? 

 

11) Tror du att Asperger syndrom är mer känt i samhället än vad andra autistiska diagnoser är 

idag? 

 

12) Känner du en oro för att dina svårigheter ska blandas ihop med andras när flera diagnoser 

samlas inom Autismspektrumtillstånd?  

 

13) Tror du att samhällets förståelse för din diagnos kommer att förändras i och med det nya 

samlingsnamnet? 

 

14) Kommer det att bli lättare för samhället att förstå dina svårigheter när diagnosen byter till 

Autismspektrumtillstånd? 

 

15) Att diagnosen byter namn tycker jag är 

Bra 

Dåligt 

Varken eller 

Vet inte 
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B Svarstabeller 
Nedan följer svaren på mina enkätfrågor i tabellform samt ett antal korstabuleringar 

som har använts för att analysera svaren. 

 
Tabell 2 Identifiering med diagnos (fråga 2) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Varken eller/Obestämd 

Instämmer delvis 

Instämmer 

Total 

1 1,4 

7 9,6 

18 24,7 

24 32,9 

23 31,5 

73 100,0 

 
Tabell 3 Diagnos viktigt (fråga 3) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 10 13,7 

Tar delvis avstånd 9 12,3 

Varken eller/Obestämd 10 13,7 

Instämmer delvis 22 30,1 

Instämmer 22 30,1 

Total 73 100,0 

 
Tabell 4 Förändrad syn på identitet (fråga 4) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 24 32,9 

Tar delvis avstånd 11 15,1 

Varken eller/Obestämd 12 16,4 

Instämmer delvis 13 17,8 

Instämmer 13 17,8 

Total 73 100,0 

 
Tabell 5 Diagnosen mer varierad (fråga 5) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 10 13,7 

Tar delvis avstånd 6 8,2 

Varken eller/Obestämd 26 35,6 

Instämmer delvis 17 23,3 

Instämmer 14 19,2 

Total 73 100,0 
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Tabell 6 Bättre individanpassning (fråga 6) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 12 16,4 

Tar delvis avstånd 14 19,2 

Varken eller/Obestämd 27 37,0 

Instämmer delvis 11 15,1 

Instämmer 9 12,3 

Total 73 100,0 

 
Tabell 7 Lättare diagnostisering (fråga 7) 

Alternativ Frekvens Procent 

Tar avstånd 12 16,4 

Tar delvis avstånd 8 11,0 

Varken eller/Obestämd 28 38,4 

Instämmer delvis 12 16,4 

Instämmer 13 17,8 

Total 73 100,0 

 
Tabell 8 Behålla namnet Aspergers syndrom (fråga 8) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ja 52 71,2 

Nej 8 11,0 

Vet inte/Obestämd 13 17,8 

Total 73 100,0 

 
Tabell 9 Oro inför att inte passa in (fråga 9) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ja 19 26,0 

Nej 43 58,9 

Vet inte/Obestämd 11 15,1 

Total 73 100,0 

 
Tabell 10 Förändring av andras uppfattning (fråga 10) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ej svarat 1 1,4 

Ja 26 35,6 

Nej 26 35,6 

Vet inte/Obestämd 20 27,4 

Total 73 100,0 
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Tabell 11 Känt i samhället (fråga 11) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ja 41 56,2 

Nej 18 24,7 

Vet inte/Obestämd 14 19,2 

Total 73 100,0 

 
Tabell 12 Oro för ihopblandning (fråga 12) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ja 35 47,9 

Nej 27 37,0 

Vet inte/Obestämd 11 15,1 

Total 73 100,0 

 
Tabell 13 Förändring av samhällets förståelse (fråga 13) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ej svarat 1 1,4 

Ja 28 38,4 

Nej 23 31,5 

vet inte/Obestämd 21 28,8 

Total 73 100,0 

 
Tabell 14 Förbättring av samhällets förståelse (fråga 14) 

Alternativ Frekvens Procent 

Ej svarat 2 2,7 

Ja 11 15,1 

Nej 42 57,5 

Vet inte/Obestämd 18 24,7 

Total 73 100,0 

 
Tabell 15 Bytet av diagnosnamnet (fråga 15) 

Alternativ Frekvens Procent 

Bra 16 21,9 

Dåligt 27 37,0 

Varken eller 20 27,4 

Vet inte 10 13,7 

Total 73 100,0 



 

 

Tabell 16 Korstabulering: Identifiering med diagnos * Bytet av diagnosnamnet 

 Bytet av diagnosnamnet Totalt 

Bra Dåligt Varken eller Vet inte 

Identifiering med diagnos * 

Tar avstånd 
Antal 

procent av * 

0 

0,0% 

1 

3,7% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

Tar delvis avstånd 
Antal 4 1 2 0 7 

procent av * 25,0% 3,7% 10,0% 0,0% 9,6% 

Varken eller/Obestämt 
Antal  6 2 6 4 18 

procent av * 37,5% 7,4% 30,0% 40,0% 24,7% 

Instämmer delvis 
Antal  4 10 6 4 24 

procent av * 25,0% 37,0% 30,0% 40,0% 32,9% 

Instämmer 
Antal  2 13 6 2 23 

procent av * 12,5% 48,1% 30,0% 20,0% 31,5% 

Totalt 
Antal  16 27 20 10 73 

procent av * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 17 Korstabulering: Bytet av diagnosnamnet * Diagnos viktig 

 Diagnos viktigt Totalt 

Tar avstånd Tar delvis 

avstånd 

Varken 

eller/Obestämd 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

Bytet av diagnosnamnet * 

Bra 
Antal 3 1 4 5 3 16 

procent av * 30,0% 11,1% 40,0% 22,7% 13,6% 21,9% 

Dåligt 
Antal 3 4 2 6 12 27 

procent av * 30,0% 44,4% 20,0% 27,3% 54,5% 37,0% 

Varken eller 
Antal 2 3 3 8 4 20 

procent av * 20,0% 33,3% 30,0% 36,4% 18,2% 27,4% 

Vet inte 
Antal 2 1 1 3 3 10 

procent av * 20,0% 11,1% 10,0% 13,6% 13,6% 13,7% 

Totalt 
Antal 10 9 10 22 22 73 

procent av * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 18 Korstabulering: Behålla namnet Aspergers syndrom * Identifiering med diagnos 

 Identifiering med diagnos Totalt 

Tar avstånd Tar delvis avstånd Varken eller/Obestämd Instämmer delvis Instämmer 

Behålla namnet 

Aspergers syndrom * 

Ja 
Antal 1 5 10 17 19 52 

procent av * 1,9% 9,6% 19,2% 32,7% 36,5% 100,0% 

Nej 
Antal 0 1 4 2 1 8 

procent av * 0,0% 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 100,0% 

Vet inte/Obestämd 
Antal 0 1 4 5 3 13 

procent av * 0,0% 7,7% 30,8% 38,5% 23,1% 100,0% 

Totalt 
Antal 1 7 18 24 23 73 

procent av * 1,4% 9,6% 24,7% 32,9% 31,5% 100,0% 
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Tabell 19 Korstabulering: Identifiering med diagnos * Oro inför att inte passa in 

 Oro inför att inte passa in Totalt 

Ja Nej Vet inte/Obestämd 

Identifiering med diagnos * 

Tar avstånd 
Antal 0 0 1 1 

procent av * 0,0% 0,0% 9,1% 1,4% 

Tar delvis avstånd 
Antal 1 5 1 7 

procent av * 5,3% 11,6% 9,1% 9,6% 

Varken eller/Obestämd 
Antal 5 11 2 18 

procent av * 26,3% 25,6% 18,2% 24,7% 

Instämmer delvis 
Antal 5 16 3 24 

procent av * 26,3% 37,2% 27,3% 32,9% 

Instämmer 
Antal 8 11 4 23 

procent av * 42,1% 25,6% 36,4% 31,5% 

Totalt 
Antal 19 43 11 73 

procent av * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 20 Korstabulering: Bytet av diagnosnamnet * Bättre individanpassning 

 Bättre individanpassning Totalt 

Tar avstånd Tar delvis 

avstånd 

Varken eller/ 

Obestämd 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

Bytet av diagnosnamnet * 

Bra 
Antal 2 0 5 3 6 16 

procent av * 16,7% 0,0% 18,5% 27,3% 66,7% 21,9% 

Dåligt 
Antal 8 7 12 0 0 27 

procent av * 66,7% 50,0% 44,4% 0,0% 0,0% 37,0% 

Varken eller 
Antal 0 3 7 7 3 20 

procent av * 0,0% 21,4% 25,9% 63,6% 33,3% 27,4% 

Vet inte 
Antal 2 4 3 1 0 10 

procent av * 16,7% 28,6% 11,1% 9,1% 0,0% 13,7% 

Totalt 
Antal 12 14 27 11 9 73 

procent av * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 21 Korstabulering: Bytet av diagnosnamnet * Oro inför att inte passa in 

 Oro inför att inte passa in Totalt 

Ja Nej Vet inte/Obestämd 

Bytet av diagnosnamnet * 

Bra 
Antal 1 15 0 16 

procent av * 5,3% 34,9% 0,0% 21,9% 

Dåligt 
Antal 11 9 7 27 

procent av * 57,9% 20,9% 63,6% 37,0% 

Varken eller 
Antal 5 12 3 20 

procent av * 26,3% 27,9% 27,3% 27,4% 

Vet inte 
Antal 2 7 1 10 

procent av * 10,5% 16,3% 9,1% 13,7% 

Totalt 
Antal 19 43 11 73 

procent av * 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
 


