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Sammanfattning 
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kring Aspergers syndrom. Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, hösttermin, 2012. 

 

I uppsatsen utförs en diskursanalys av tidig rådgivningslitteratur som behandlar aspergers 

syndrom och som riktar sig till personer med aspergers syndrom och personer i dessas 

närmaste omgivning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur författarna etablerar den nya 

diagnosen och hur de etablerar hur den bör fungera i sitt sociala sammanhang.  

Analysen visar att författarna beskriver att det finns flera tillgängliga definitioner av aspergers 

syndrom och att det råder stor oenighet även kring om det över huvud taget bör vara en 

diagnos. Diagnosen framstår som mycket flexibel i sin tillämning. Resultatet av 

undersökningen indikerar att införandet av aspergersdiagnosen påverkar 

diagnosproducenternas blick för vad som är avvikande beteende.  

Trots den oenighet författarna beskriver kring kategorin aspergers syndrom, beskriver de inte 

desto mindre denna som en mycket viktig kategori och dess införande som en stor framgång. 

Författarna tillämpar kategorin för att tolka och beskriva människor. De tillämpar den även på 

människor ifrån äldre tider och beskriver tidigare kategoriseringar som felaktiga. Denna 

känsla av framsteg blir intressant i ljus av att det finns planer på att upplösa diagnosen 

aspergers syndrom mindre än 20 år efter de här texterna skrivs. 

Författarna etablerar att kategorin aspergers syndrom bör användas för att skapa ett nytt 

förhållningssätt till personer med aspergers och för att skapa en ny självförståelse, både hos 

personerna själva och hos deras föräldrar. Analysen visar hur författarna etablerar att 

diagnosen i sig ska avhjälpa det tillstånd som diagnostiseras.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, avvikande/normalt, interaktiva kategorier, icke tidsbundna 

kategorier, medicinskt/socialt problem.  
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Inledning 

Idag är Aspergers syndrom ett av de mest omtalade tillstånden inom psykiatrin. Det står klart att många 

patienter inom vuxenpsykiatrin som man tidigare haft stora svårigheter att finna en riktig diagnos för, har 

Aspergers syndrom. [– – –] Personer med Aspergers syndrom som aldrig fått någon diagnos läser om 

symptomen i någon artikel och inser att de överensstämmer med dem som de själva har. Föräldrar inser att 

deras barn har syndromet och makar inser att deras livskamrat har det.
1
 

Så skrev Gillberg år 1997 i Barn, ungdomar och vuxna med aspergers syndrom: normala, 

geniala, nördar?. I passagen ser vi hur Gillberg sätter stor tilltro till aspergers syndrom, som 

vid den tiden är en endast fem år gammal diagnoskategori. Givet den känsla av framgång som 

Gillberg uttrycker i citatet kan det te sig överraskande att det finns planer på att avskaffa 

diagnosen, bara drygt ett decennium efter att Gillberg skriver detta. 

Enligt de föreslagna förändringarna till Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders femte upplaga (DSM-V) så ska nämligen aspergers syndrom försvinna som en 

självständig diagnos.
2
 Istället ska syndromet inordnas under autismdiagnosen, som en variant 

av högfungerande autism. Detta har väckt starka protester ifrån personer med diagnosen 

aspergers syndrom. Några protesterar mot att den diagnos som de har identifierat sig med och 

använt för att förklara sitt beteende för andra plötsligt ska tas ifrån dem. Andra är oroliga för 

att bara de allvarligaste fallen av aspergers kommer att inordnas under autism och att de med 

lättare aspergers då kommer att falla mellan stolarna. Protesterna gör att det blir intressant att 

fråga sig vilken betydelse det har haft att aspergers syndrom varit en diagnoskategori med 

vilken människor erbjudits att förstå sitt eget och andras beteenden. 
3
 

Det visar sig att aspergers syndrom har en ganska kort historia. År 1992 infördes aspergers 

syndrom som en diagnoskategori i Världshälsoorganisationens International Classification of 

Diseases (ICD-10). I denna beskrevs fyra huvuddrag som kännetecknar aspergers syndrom: 

att personen uppvisar avvikande socialt beteende och ovanligt intensiva eller stereotypa 

intressen eller beteenden, att personen inte uppvisar en allmän försening av språkliga och 

                                                           
1
 Christopher Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar? 

(Stockholm, 1997), s. 17. 
2
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är en handbok för psykiatrin som innehåller 

standardiagnoser för detta fält. Manualen ges ut av det amerikanska psykiatriförbundet men används 

internationellt. DSM-IV används parallellt med och är nära överensstämmande med Världshälsoorganisationens 

aktuella klassifikation av sjukdomar (International Classification of Diseases/ICD-10) 
3
 Protester yttras bland annat på internetforum, som till exempel Stockholms läns landstings Autismforum:  

SvenOlof Dalgren, ”Kritik av förslaget på förändringar i DSM-5”, från Autismforum, red. Maria Kappel, 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/DSM_5/kritik_av_forslaget_i_DSM-5/ 

[Hämtat den 2012-12-20]. 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/DSM_5/kritik_av_forslaget_i_DSM-5/
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kognitiva förmågor samt att tillståndet inte kan förklaras av en annan genomgripande 

utvecklingsstörning. 
4
 

I införandets kölvatten uppstod på 1990-talet en mängd nya företeelser. Bland dessa kan 

nämnas att det uppstod internetforum där personer med aspergers syndrom fick en möjlighet 

till kontakt med andra med diagnosen, det gavs ut biografier där personer som fått diagnosen 

berättade om hur det är att leva med aspergers och självhjälpsböcker som förklarade vad den 

nya diagnosen innebar och hur den skulle förstås. Spontant kanske man tänker sig diagnoser 

som formuleringar som mer eller mindre överensstämmer med en av diagnosen oberoende 

verklighet. De företeelser som vi ser ovan utgör dock exempel på att aspergersdiagnosen var 

en formulering med vilken människor erbjöds en ny självförståelse och som skapade en 

möjlighet för dessa att sluta sig samman. Därmed var formuleringen av aspergersdiagnosen 

något som förändrade verkligheten för dem som beskrevs av diagnosen. 

Ian Hacking har intresserat sig för hur kategoriseringar påverkar det kategoriserade och har 

som en del i detta undersökt flera av de diagnoser som används inom psykiatrin. Han menar 

att kategorier som beskriver mänskligt beteende skiljer sig ifrån andra kategorier eftersom de, 

när de blivit kända av de personer som de benämner eller av personer i dessas närmiljö, 

förändrar hur människor upplever sig själva. Hacking skriver att eftersom människor är 

medvetna om hur deras handlingar beskrivs så påverkas också vilka handlingar människor 

väljer av hur dessa är beskrivna. Han menar därför att kategorisering kan leda till att 

människor utvecklar beteenden som de inte hade utvecklat annars. Det gör också att nya 

kategorier kan uppstå, som beskriver detta förändrade beteende, som en följd av tidigare 

kategorisering. Hacking kallar kategorier som beskriver mänskligt beteende för interaktiva 

eftersom de befinner sig i ett interaktivt samspel mellan diagnosproducenterna och de som 

beskrivs av kategorierna.
5
 

I den här uppsatsen ska en del av diskursen kring aspergers syndrom undersökas. Diskurs är 

ett begrepp som används med många olika betydelser. Med diskurs avses här en grupp 

uttalanden som behandlar samma ämne, i det här fallet aspergers syndrom, och som bidrar till 

att etablera eller reproducera vad det ämnet är för något. Med bakgrund av Ian Hackings 

teorier om interaktiva kategorier så blir hur aspergers syndrom beskrivs konstituerande för 

                                                           
4
 “Classification of Mental and Behavioral Disorders: Diagnostic Criteria for Research”, ICD-10, (Geneva, 

1993), s. 153. 
5
 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2000), s. 140-142. 
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vad aspergers syndrom är, då personer med diagnosen och personer i dessas omgivning 

förhåller sig till de här beskrivningarna.  

 

Syfte och frågeställning 

Inom humanistisk forskning har den diskursanalytiska metoden fått stor spridning och 

tillsammans med denna också teorier om att människor påverkas av vilka kategorier de har 

tillgång till. Mindre ofta undersöks hur kategorisering verkar i ett socialt sammanhang. 

Hacking är en av dem som föreslagit att interaktiva kategorier är intressanta att studera inte 

bara för att de påverkar hur den kategoriserade uppfattar sig själv, utan också därför att de 

påverkar människor i den kategoriserades omgivning.  

I den här uppsatsen ska tidigt utkomna rådgivningsböcker, som riktar sig till personer med 

aspergers syndrom och personer i deras närmaste omgivning, så som deras familjer, 

undersökas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa tidiga bidrag till diskursen kring 

aspergers syndrom etablerar den nya kategorin och vilka effekter det får att den etableras på 

just det sättet. Det ska undersökas hur författarna etablerar att personer med aspergers 

syndrom och dessas familjer bör förstås av andra och vilken självförståelse diskursen erbjuder 

dessa.  

Undersökningen fokuserar på tre frågeställningar: 

Hur etableras gränser för vad syndromet kan innefatta? 

Hur etablerar diskursen ’aspergers syndrom’ som kategori? 

Hur etablerar diskursen att kategorin ska fungera i sitt sociala sammanhang?  

 

Material 

Diskursen kring aspergers syndrom är förstås ganska omfattande och består av många olika 

typer av material. För att avgränsa det empiriska materialet för den här undersökningen så har 

översiktsböcker som riktar sig till personer med aspergers syndrom och personer i dessas 

närhet, så som föräldrar till barn med aspergers syndrom, prioriterats. Dessa gör anspråk på att 

förklara vad aspergers syndrom är och hur syndromet bör förstås och skulle kunna utgöra den 

första introduktionen till aspergers syndrom som dessa personer kommer i kontakt med. Då 
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texterna är avsedda just för personer med aspergers syndrom och personer i dessas närhet 

utgör de en viktig källa till de beskrivningar som dessa personer har att förhålla sig till.   

I och med denna avgränsning har andra delar av diskursen förbisetts. Det finns till exempel 

självhjälpsböcker som gör anspråk på att lära personer med aspergers att klara av 

kärleksrelationer och sådana som är tänkta att underlätta för dem på arbetsmarknaden och i 

skolan. Det finns också böcker som är tänkta att användas inom psykiatrin. Dessa har 

förbisetts då de enbart behandlar hur personer med aspergers syndrom ska förstås i några 

specifika situationer. Det finns också en uppsjö av biografier ifrån personer med aspergers 

syndrom där de beskriver hur det är att leva med syndromet. Dessa har förbisetts då de inte 

gör samma anspråk, som de böcker som valts ut gör, på att förklara vad syndromet är och hur 

det ska förstås. 

Som redan nämnts så har de texter som utkom strax efter diagnosens införande varit 

prioriterade. Detta eftersom det är under de tidiga åren som det upprättades gränser för hur det 

är möjligt att skriva om syndromet. Att alla de nya företeelser som beskrevs ovan uppkommit 

under det tidiga 1990-talet visar att det sker en förändring under dessa år. Det är under 

diagnosens första år som det konstitueras hur aspergers syndrom ska förstås och hur man ska 

förhålla sig till denna nya diagnos.  

För att avgränsa materialet ytterligare så fokuserar undersökningen på böcker utgivna i 

Skandinavien. Nedslag i liknande engelskspråkig litteratur indikerar att mönstret som urskilts 

med de skandinaviska texterna skulle sett likartat ut om ett liknande material från ett annat 

språkområde analyserats. 
6
  

Den här undersökningen behandlar en stor del av den specifika genren, (skandinaviska böcker 

som gör anspråk på att översiktligt förklara vad aspergers syndrom är och hur det bör förstås, 

som riktar sig till personer med aspergers syndrom eller personer i dessas närmaste 

omgivning). De texter som gåtts igenom i den här undersökningen har uppvisat stora likheter i 

de frågor som den här undersökningen behandlar. Detta styrker ytterligare att det mönster som 

har kunnat urskiljas hos dessa texter kan anses representativt för genren.  

I denna undersökning refereras det till fem titlar ifrån ovan beskrivna genre. Från den svenska 

litteraturen har tre titlar undersökts. Dessa är Christopher Gillbergs Autism och 

                                                           
6
 En genremässigt liknande bok på engelska där liknande iakttagelser finns är: 

Tony Attwood, Asperger's syndrome: a guide for parents and professionals (London, 1998). 
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autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna och Barn, ungdomar och vuxna med 

aspergers syndrom: Normala, geniala, nördar? samt Christopher Gillbergs och Vivian 

Nordins Autism och autismliknande tillstånd – en översikt. Ifrån den danska litteraturen har 

Ole Sylvester Jørgensens, Mellem autisme og normalitet: Aspergers syndrom undersökts och 

ifrån den norska, Kari Steindals Aspergers syndrom: Att förstå och hjälpa personer med 

Aspergers syndrom och högfungerande autism.
7
 

Eftersom undersökningen syftar till att undersöka vad diskursen i sin helhet uträttar så är de 

enskilda författarna inte speciellt intressanta. Det kan dock vara intressant att veta att de 

allihop är verksamma inom det medicinska området, som läkare eller specialpedagoger.  

Christopher Gillberg är som synes författare eller medförfattare på tre av fem undersökta 

texter. Man skulle kunna ifrågasätta hur tungt det väger att texterna har visat stora likheter i de 

frågor undersökningen har behandlat, när samme man står för så mycket av det undersökta 

materialet. Det är dock inte bara texterna av Gillberg som uppvisar denna likhet, utan även de 

av Jørgensen, Steindal och där Nordin är medförfattare. Som nämndes ovan har den likheten 

också gått att urskilja vid nedslag i engelskspråkig litteratur. Likheterna verkar därför inte 

bero på att samma författare skrivit flera av böckerna utan kan förstås som ett uttryck för att 

det tidigt etablerades vissa normer för hur aspergers syndrom beskrevs. 

Att Gillberg står för en så stor del av den undersökta diskursen kan också väcka frågan om det 

verkligen är en diskurs som undersökts eller om det inte snarare är ett författarskap. Gillbergs 

författarskap utgör en mycket stor del av den tidiga diskursen kring aspergers syndrom. Inte 

desto mindre var det dessa skrifter som fanns tillgängliga, för personer med aspergers 

syndrom och personer i dessas närhet, under de tidiga åren efter att diagnosen infördes. Att 

diskursen domineras av en central aktör gör den inte mindre relevant att undersöka som en 

diskurs.   

 

 

                                                           
7
 Christopher Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna (Stockholm, 1992). 

Christoffer Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: Normala, geniala, nördar? 

(Stockholm, 1997). 

Christoffer Gillberg och Vivian Nordin, Autism och autismliknande tillstånd – en översikt. (Stockholm, 1994). 

Ole Sylvester Jørgensen, Mellem autisme og normalitet: Aspergers syndrom (København, 1994). 

Kari Steindal, Aspergers syndrom: Att förstå och hjälpa personer med Aspergers syndrom och högfungerande 

autism (Stockholm, 1997). 
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Metod 

I analysen av diskursen kring aspergers syndrom har Ian Hackings resonemang, kring 

kategorier som beskriver mänskligt beteende, varit mycket tillämpbara. Utifrån hans tes, att 

kategorier påverkar människor om de personer som benämns av dem har kännedom om dem 

eller om personens närmaste miljö känner till dem, så förefaller det rimligt att välja den del av 

diskursen som riktar sig till just dessa personer.  

Den diskursanalytiska metoden som tillämpas i denna undersökning kan kort beskrivas som 

att de föreställningar som diskursen etablerar har undersökts. Med detta avses inte eventuella 

effekter som materialet kan ha haft utanför diskursen. En del av de verklighetspåståenden som 

författarna gör i texterna har analyserats då de visar hur författarna använder sina exempel för 

att etablera vissa föreställningar, men de har inte använts för att säga någonting om några 

förhållanden utanför diskursen. 

Givet den diskursanalytiska metoden blir de frågeställningar som undersökningen fokuserar 

på rimliga då de alla berör vilka föreställningar som diskursen etablerar. De fokuserar på hur 

kategorin och kategorins gränser etableras, samt på hur författarna etablerar att kategorin ska 

fungera i sitt sociala sammanhang. 

 

 

En vagt definierad diagnos 

I detta avsnitt ligger fokus på hur aspergers syndrom avgränsas och definieras i materialet. 

Följande frågeställning undersöks: Hur etableras gränser för vad syndromet kan innefatta? 

Aspergers syndrom var en officiell diagnos som användes inom psykiatrin när de 

rådgivningsböcker, som den här undersökningen har behandlat, skrevs. Som vi såg i 

inledningen fanns diagnosen sedan 1992 definierad i Världshälsoorganisationens 

klassifikation av sjukdomar. Detta skulle kunna få läsaren att anta att aspergers syndrom efter 

1992 var en tydligt avgränsad kategori. Inte desto mindre beskriver författarna till de texter 

som den här undersökningen behandlat att aspergers syndrom är långt ifrån ett entydigt 

begrepp och att det råder stor oenighet kring hur diagnosen ska definierar och även kring om 

den överhuvudtaget bör vara en diagnos.  
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Gillberg beskriver denna oenighet kring om aspergers syndrom överhuvudtaget bör vara en 

diagnos när han skriver att ”Många menar att det rör sig om en personlighetsvariant, andra 

anser att det är en lindrig form av autism, eller, rentav, autism hos normal-, väl- eller 

överbegåvade personer”.
8
 

Denna oenighet beskriver också Kari Steindal, när hon tar upp att ”Definitionsbeskrivningen 

av aspergers syndrom i Världshälsoorganisationens klassifikationssystem, ICD-10, inleds med 

att fastslå att detta är en störning med osäker giltighet”. Även hon beskriver alltså själva 

diagnosens existens som omstridd.
9
 

Även bland dem som är eniga om att aspergers syndrom bör vara en diagnos beskriver 

författarna att det är en omstridd fråga vilka kriterier som ska ingå i definitionen av aspergers 

syndrom. Gillberg skriver att ”Det finns idag minst fyra olika definitioner av aspergers 

syndrom som flitigt citeras i den vetenskapliga litteraturen.” Att det finns fyra olika 

definitioner som används visar på att man ännu inte uppnått enighet i den vetenskapliga 

diskussionen kring hur aspergers syndrom ska definieras.
10

   

Mycket intressant är att Gillberg i samband med detta presenterar vilka kriterier som de olika 

definitionernas består av och också hur stor del av dessa som måste vara uppfyllda för att en 

diagnos ska kunna ställas enligt respektive definition. Två av definitionerna kräver att 3 av 8 

kriterier är uppfyllda för att diagnos ska ställas. De andra två definitionerna som Gillberg 

presenterar kräver att 9 av 20 respektive 6 av 22 kriterier är uppfyllda för att diagnos ska 

ställas. 
11

 

Det verkar alltså krävas en ganska liten överensstämmelse med de formulerade 

diagnoskriterierna för att en diagnos ska kunna ställas. Att ingen av definitionerna kräver att 

mer än hälften av kriterierna är uppfyllda för att diagnos ska kunna ställas, och att inte heller 

något eller några av kriterierna lyfts fram som huvudkriterier, innebär att två personer med 

aspergersdiagnosen inte nödvändigtvis är speciellt lika varandra.   

Författarna beskriver också att flera olika typer av personer ryms inom aspergersdiagnosen. 

Både Gillberg och Steindal beskriver tre personlighetstyper med aspergers syndrom. Steindal 

skriver att ”Med bedömning av kvaliteten på barnens sociala samspel delas de in i tre grupper: 

                                                           
8
 Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, s. 141. 

9
 Steindal, s. 5.  

10
 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 20.  

11
 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 21.  
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’de avskärmade’, ’de passiva’ och ’de aktiva men märkliga’”.
12

 Gillberg benämner dessa 

grupper som ”1) den aktiva, udda, 2) den passiva, vänliga och 3) den avskärmade”. 
13

 

Gillbergs och Steindals beskrivningar visar att diagnosen inte entydigt definierar en viss typ 

av människa utan att den i själva verket rymmer flera olika sorters människor. Detta blir helt 

rimligt fallet när det dels finns flera tillgängliga definitioner av diagnosen och då dessa inte 

kräver att en speciellt stor andel av diagnoskriterierna är uppfyllda för att diagnos ska ställas. 

Båda dessa faktorer bidrar till att ge kategorin en viss flexibilitet i sin tillämpning.   

Den flexibiliteten blir intressant tillsammans med en iakttagelse ifrån den mest sentida boken 

som den här undersökningen har behandlat, Christopher Gillbergs Barn, ungdomar och vuxna 

med aspergers syndrom: normala, geniala, nördar? Där skriver Gillberg att ”Allt fler studier 

talar nu för att det finns en ’subklinisk’ variant av Aspergers syndrom, det vill säga fall med 

så lindriga symptom att de i sig inte motiverar psykiatrisk, psykologisk eller annan 

konsultation.” Gillberg inför där ett nytt begrepp: en subklinisk variant av aspergers syndrom. 

Personerna som avses med begreppet uppvisar alltså ett beteende som liknar det vid aspergers 

syndrom, men till så liten grad att varken de själva eller personer i deras omgivning anser att 

det är något de behöver söka hjälp för. 
14

 

Att Gillberg trots det uppmärksammar detta beteende och beskriver det som en subklinisk 

variant av aspergers syndrom visar att kategorin aspergers syndrom används för att tolka 

människors beteende. Kategorin används inte bara för att benämna den grupp den 

ursprungligen avsåg, utan även för att beskriva människor med liknande drag. De personer, 

som nu benämns som personer med en subklinisk variant av aspergers syndrom, har 

kategoriserats på ett nytt sätt. Detta beror inte på att de uppvisar ett annat beteende än tidigare, 

utan för att deras beteende blir möjligt att beskriva utifrån aspergersdiagnosen. Från att ha 

ansetts vara normala inkluderas dessa personer som en subklinisk del av aspergersgruppen. 

Hacking har beskrivit hur införandet av nya kategorier som beskriver avvikande beteende 

påverkar de personer som kategorierna beskriver och människor i dessas omgivning. Han 
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menar, som redan nämnts i inledningen, att de beskrivningar som människor har tillgängliga 

för att förstå sitt beteende påverkar vilka beteenden som de utvecklar. 
15

  

Aspergers syndrom erbjuder människor att tolka sitt eget och andras beteende på ett nytt sätt. 

Kategorin definierar ett visst beteende som avvikande ifrån normalt beteende. Viljan att 

uppfylla normen gör, enligt ett resonemang av Hacking, att normen blir snävare, då 

människor i sin iver att uppfylla normen förstärker normen. Det vanliga, normala beteendet 

förändras då i riktning bort ifrån de beteenden som utpekats som avvikande. Enligt det 

resonemanget skulle uppmärksammandet av den subkliniska varianten av aspergers syndrom 

kunna förstås som ett uttryck för att vad som är normalt beteende har förändrats.
16

 

Som vi såg i inledningen menar Hacking att införandet av nya kategorier påverkas av tidigare 

kategorisering. Uppkomsten av den subkliniska varianten av aspergers syndrom skulle kunna 

förstås som ett exempel på detta. En möjlig tolkning av förloppet skulle då kunna vara som 

följer: Införandet av autism som kategori gör att autismlikande drag uppmärksammas. Så 

småningom leder det till att nya kategorier införs som en del i autismspektrumet, däribland 

aspergers syndrom. Att den subkliniska varianten av aspergers syndrom uppmärksammas 

skulle då kunna förstås som ett resultat av att aspergers syndrom blivit en kategori som 

människor använder för att tolka sin omgivning, och att personer med aspergersliknande drag 

därför också uppmärksammas och kategoriseras.  

Det förloppet skulle kunna tyda på att införandet av en ny kategori inte bara påverkar 

personen som benämns av kategorin och personer i dennes sociala omgivning, utan att 

införandet av en ny kategori, så som aspergers syndrom, också påverkar 

diagnosproducenterna. Genom att aspergers syndrom införs som kategori blir det plötsligt 

möjligt för dessa att tolka och beskriva andra beteenden i termer av aspergers syndrom – som 

aspergersliknande beteenden. Att den subkliniska varianten av aspergers syndrom 

uppmärksammas skulle kunna visa att införandet av kategorin aspergers syndrom påverkar 

diagnosproducenterna gör dem uppmärksamma på beteenden som tidigare inte tilldragit sig 

psykiatrins intresse.   

Att begreppet ’subklinisk variant av aspergers syndrom’ uppstår visar att det sker en 

förändring i vad vi anser vara normalt. Begreppet är ett resultat av arbetet med att kategorisera 
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i normalt respektive avvikande beteende, ett arbete som inte blir färdigt, eftersom vad vi 

uppmärksammar som avvikande påverkas av vilka kategorier vi har tillgängliga och kan tolka 

människors beteende med hjälp av. Den subkliniska varianten av aspergers syndrom hade 

förmodligen inte uppmärksammats om det inte var så att den uppvisade likheter med 

aspergers syndrom, ett beteende som redan kategoriserats som avvikande.  

Uppkomsten av begreppet ’subklinisk variant av aspergers syndrom’ visar att gränserna för 

vad som anses normalt har blivit snävare och att begreppet aspergers syndrom har utvidgas 

för att nu även inkludera personer med liknande beteende. Det verkar vara svårt att urskilja en 

tydlig gräns mellan de som har aspergers syndrom och de som har en subklinisk variant av 

syndromet. Gillberg skriver att ”Kanske har så många som hälften av alla som uppfyller 

symptomkriterierna för aspergers syndrom en så pass acceptabel livssituation att varken de 

själva eller deras anhöriga finner skäl att konsultera läkare eller psykolog.”
 17

 

Gillberg använder här inte begreppet ’subklinisk variant av aspergers syndrom’, men 

passagen är mycket intressant eftersom Gillberg etablerar en uppfattning om att en stor del av 

de som uppfyller symptomkriterierna, och därmed kan inkluderas i diagnosen aspergers 

syndrom, inte behöver söka hjälp för detta. I och med det skapar han bilden av att många fler 

än de som nu är diagnostiserade skulle kunna få en diagnos. De vida definitionerna av 

aspergers syndrom öppnar för diagnostisering av en större grupp.  

Den subkliniska varianten av aspergers syndrom utgör ett ytterligare exempel på att aspergers 

syndrom rymmer flera olika karaktäristiska personligheter. Vi har tidigare sett beskrivningar 

av att det finns aktiva, passiva eller avskärmade personer med aspergers syndrom. Nu vidgas 

också symtomet till att inkludera olika grad av handikapp: klinisk eller subklinisk variant av 

aspergers syndrom. Också denna vidgning kan tänkas hänga samman med att det inte finns en 

entydig definition av aspergers syndrom och att de definitioner som finns tillgängliga inte 

kräver att ens hälften av kriterierna finns uppfyllda för att diagnos ska ställas.  

Den subkliniska varianten av aspergers syndrom väcker frågor om vilka gränser det finns för 

vad som kan inkluderas i den grupp kategorier som vi kallar för diagnoser. Enligt 

Världshälsoorganisationens definition, som diskursen använder sig av, så krävs det att ett 

tillstånd ”medför lidande, inskränkning av livsutförande eller andra sociala funktioner som 
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medför ett behov av hjälp, behandling eller uppträning” för att det ska få klassas som en 

diagnos i ICD-10.
18

  

Denna definition har också den, liksom aspergersdiagnosens definition, en mycket flexibel 

karaktär. Även om man kanske tycker sig förstå vad som avses så är definitionen så vagt och 

brett formulerad att den knappt utesluter något från att kallas en diagnos. Till exempel skulle 

man enligt definitionen kunna hävda att alla barn borde ha en diagnos: Har inte alla barn ett 

behov av hjälp och uppträning/uppfostran och skulle inte avsaknaden av detta orsaka 

inskränkningar av sociala funktioner och lidande? 

Denna vaga definition sätter inga gränser som skulle hindra aspergers syndrom från att 

utvidgas och även inkludera människor med aspergersliknande drag, så som personer med, 

vad Gillberg kallar, en subklinisk variant av aspergers syndrom. Gillberg spår också att det 

snart kommer att vara fallet.  

Förr i tiden beskrevs sådana personer [med en subklinisk variant av aspergers syndrom] inte sällan som 

excentriker eller original. En del blev isolerade akademiker, som kunde ägna sitt liv åt något eller några 

detaljintressen. I dagens samhälle med ständigt ökande krav på samarbete och social interaktion blir det allt 

svårare för den subkliniska varianten att förbli subklinisk livet ut: yttre krav, social interaktion och stress gör 

att allt fler av sådana personer förr eller senare får svåra samlevnadsproblem, inom familj eller på 

arbetsplatsen, och söker professionell hjälp. 
19

 

Vi har sett tecken på att införandet av diagnosen aspergers syndrom förändrar hur 

diagnosproducenterna tolkar och beskriver sin omgivning. Resultatet indikerar att införandet 

av nya kategorier inte bara påverkar de personer som benämns av dem och personer i dessas 

närhet, utan också påverkar diagnosproducenterna och får dem att bli uppmärksamma på 

beteende som kanske inte hade tilldragit sig psykiatrins intresse annars. 

Vi har också sett att både definitionerna av aspergers syndrom och definitionen av vad som 

får kallas en diagnos mycket vaga. Vi har också sett hur aspergers syndrom verkar vara en 

rörlig kategori. Det är lätt att tänka sig att definitionernas vaga karaktär är en förutsättning för 

att kategorin ska kunna utvidgas. Kategorins öppna definition skulle dock också kunna 

förstås, inte bara som en förutsättning för dess rörlighet, utan även som ett symptom på att en 

del av de kategorier som beskriver mänskligt beteende är föränderliga, då människor påverkas 

av hur deras handlingar beskrivs.  

Den tolkningen utgår ifrån Ian Hackings teorier om att kategorier som beskriver människligt 

beteende är interaktiva och att en del av dessa därför inte blir stabila, eftersom människor 
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påverkas och ibland förändrar sitt beteende utifrån hur det beskrivs. Några av de diagnoser 

som beskriver en beteendeavvikelse, så som aspergers syndrom, skulle kunna tänkas äga 

denna instabilitet. Som även tidigare tagits upp gör de öppna och vaga definitioner, att 

kategorin får en ganska stor flexibilitet i sin tillämpning. Det kanske helt enkelt är lättare att få 

en kategori som beskriver mänskligt beteende att fungera över tid om den är något öppen i sin 

definition, då det gör den med flexibel för eventuella förändringar av det beteende som den 

beskriver. Om man accepterar denna tolkning så kan aspergersdiagnosens vida definiton 

förstås både som en förutsättning för dess föränderlighet men också som ett sätt att hantera 

denna. 

 

 

Kategorin etableras 

Vi har sett att aspergers syndrom är en mycket vagt definierad kategori som det råder stor 

oenighet kring. I detta avsnitt undersöks hur författarna etablerar denna omstridda kategori. 

 

Aspergers syndrom som en viktig kategori 

Vi har sett att det råder en stor oenighet kring hur aspergers syndrom ska definieras och kring 

om det överhuvudtaget bör vara en diagnos. Vi har sett att det finns flera ganska flexibla 

definitioner att tillgå och att syndromet rymmer flera olika typer av människor. Inte desto 

mindre etablerar diskursen att det är önskvärt att kategorin används och att det sprids 

information om den.  

Ofta är det i vårdsituationer och vid diagnostisering som författarna etablerar att kunskap om 

aspergers syndrom måste spridas. När Gillberg skriver om hur den inledande undersökningen 

av nya patienter bör gå till, betonar han vikten av att den som utför undersökningen förhåller 

sig till möjligheten att patienten kan ha aspergers syndrom:  

Det är absolut nödvändigt att läkaren är mycket väl förtrogen med autismspektrumstörningar och andra 

neuropsykiatriska tillstånd med debut i barndomen. Förmågan att ställa de rätta frågorna är starkt avhängig 

kunskap och klinisk erfarenhet inom området. Om läkaren tidigt misstänker att patienten har Aspergers 

syndrom kan det vara av stort värde att ge en broschyr om tillståndet till de anhöriga som lämnat uppgifter 
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och be att de till ett snart återbesök läser den och tänker igenom vad som stämmer och inte stämmer med 

diagnosen Aspergers syndrom i det aktuella fallet. 
20

 

I passagen framgår att Gillberg uppmanar till att både läkare och föräldrar ska göras medvetna 

om möjligheten att barnet kan tänkas ha aspergers syndrom. Det är utifrån kunskap om denna 

kategori som läkaren ska ställa ”de rätta frågorna” och utifrån information om denna kategori 

som de anhöriga uppmuntras att tolka sitt barn beteende. Även om det visar sig att barnet inte 

har aspergers syndrom, så är också det ett resultat av att barnets beteende har tolkats med 

hjälp av kategorin. 

Gillberg, som skrivit den mest sentida boken som den här undersökningen behandlat, 

beskriver det som att kunskap om aspergers syndrom har spridits och att människor har börjat 

använda kategorin för att tolka sitt eget och andras beteende. 

Idag är Aspergers syndrom ett av de mest omtalade tillstånden inom psykiatrin. Det står klart att många 

patienter inom vuxenpsykiatrin som man tidigare haft stora svårigheter att finna en riktig diagnos för, har 

Aspergers syndrom. [– – –] Personer med Aspergers syndrom som aldrig fått någon diagnos läser om 

symptomen i någon artikel och inser att de överensstämmer med dem som de själva har. Föräldrar inser att 

deras barn har syndromet och makar inser att deras livskamrat har det.
21

 

I passagen etableras aspergers syndrom som en viktig och omtalad kategori. Gillberg 

framställer det som att man äntligen funnit en diagnos för dem som man tidigare inte kunnat 

diagnostisera och att människor överallt kommer till klarhet och inser att de eller någon i 

deras närhet har aspergers syndrom. Det etableras som önskvärt att kategorin är omtalad då 

det är en förutsättning för att människor ska kunna använda kategorin för att tolka sitt eget 

och omgivningens beteende. I passagen framstår införandet av aspergersdiagnosen som en 

fullständig framgång.  

Också med rättframma formuleringar av detta slag, etablerar Gillberg aspergers syndrom som 

en viktig kategori: ”Det är först på senare tid som aspergers syndrom har kommit att 

uppmärksammats som en av de potentiellt viktigaste diagnosgrupperna inom psykiatrin.” 
22

  

I passagen gör Gillberg också en annan intressant beskrivning. Det framstår i passagen som 

att asperger syndrom egentligen varit en viktig diagnoskategori under en längre tid, men att 

den inte uppmärksammats förrän på senare tid. Vi kommer i nästa avsnitt att återkomma till 

hur författarna etablerar aspergers syndrom som något som alltid har funnits. Om man menar 
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att aspergers syndrom tidigare inte fått tillbörlig uppmärksamhet, kan man också misstänka att 

det tidigare förekom mycket feldiagnostisering. Gillberg uttrycker misstanke om detta: 

Vissa studier tyder på att det inom vuxenpsykiatrin finns en del patienter med diagnoser som pseudoneurotisk 

schizofreni, paranoia, borderline och depression som, i själva verket, haft Aspergers syndrom sedan tidig 

barndom. 
23

 

Gillberg utmålar i citatet ett problem; en hel massa människor kan vara feldiagnostiserade. 

Han framställer aspergers syndrom som en lösning på problemet då den erbjuder dessa 

människor, vad Gillberg tror vara, rätt diagnos. Genom att göra det etablerar Gillberg återigen 

att kategorin är mycket viktig. 

Vi har sett att författarna knyter mycket stora förhoppningar till aspergers syndrom, trots att 

det är en omstridd kategori, och att de etablerar den som en mycket viktig kategori. I 

beskrivningarna som vi sett i detta avsnitt kan man urskilja en stark framstegstanke. Det 

framstår som att man äntligen uppmärksammat en diagnoskategori med nästan oanad 

potential när det gäller att ställa diagnos på människor som tidigare saknat diagnostisk 

hemvist.  

Som även nämnts i inledningen är de stora förhoppningar som vi har sett att författarna knyter 

till den nya diagnosen extra intressanta i kontrast till att det nu, bara drygt ett decennium efter 

att detta skrivs, finns planer på att avskaffa aspergers syndrom som diagnoskategori.  

 

Aspergers som en icke tidsbunden kategori 

Som antytts i föregående avsnitt finns det i litteraturen som beskriver aspergers en tendens att 

beskriva aspergers syndrom som någonting som alltid har funnits. Denna föreställning 

etableras på tre olika sätt i den litteratur som undersökts: genom att författarna beskriver det 

som att personer förut fick fel diagnos när de egentligen hade aspergers syndrom, genom att 

de beskriver det som att den nya diagnosen är ett resultat av att vi upptäcker mer och mer av 

en verklighet som existerat hela tiden och genom att författarna tillskriver historiskt kända 

personer aspergers syndrom. I detta avsnitt ska dessa iakttagelser utvecklas.  

Författarna etablerar uppfattningen om att det alltid funnits personer med aspergers syndrom 

genom att beskriva det som att människor tidigare fick fel diagnos för att man inte hade 

kunskap om aspergersdiagnosen. De beskriver det som att personer som egentligen hade 
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aspergers syndrom fick en mängd andra felaktiga diagnoser, eftersom aspergersdiagnosen inte 

fanns tillgänglig.  

Ett intressant exempel på den här typen av beskrivningar gör Ole Sylvester Jørgensen, när han 

skriver att: 

Försök att diagnostisera personligheter, som med våra dagars diagnossystem ICD-10 får anses ha Aspergers 

syndrom, vållade förr i tiden förståeligt nog problem, eftersom inga av de tidigare diagnossystemen innehöll 

kategorier som på ett tillfredsställande sätt framhöll de särdrag som utgör kärnan i Aspergers syndrom, som 

det definieras idag. Äldre psykobiografier visar att personer, vars psykiska störningar kan ha varit Aspergers 

syndrom, ansågs vara schizofrena, psykopatiska eller bara säregna ”original”.
 24

    

Genom att beskriva det som att människor fick fel diagnos innan aspergersdiagnosen infördes, 

etableras den nya kategorin som en framgång. Jørgensen etablerar i passagen uppfattningen 

om att kategoriseringarna som vi gjorde med de tillgängliga diagnoserna förr var felaktiga, 

medan vi nu med aspergers syndrom kan ställa rätt diagnos. Därmed etableras en uppfattning 

om att vi hela tiden går mot bättre och bättre definitioner: vi har inte bara andra kategorier nu 

än förr, vi har bättre kategorier. Detta såg vi också exempel på i föregående avsnitt, där det 

också kommenterades att denna framstegstanke blir extra intressant med tanke på att det nu 

finns planer på att upplösa kategorin aspergers syndrom.    

Ytterligare en intressant aspekt av passagen är att Jørgensen påstår att när aspergersdiagnosen 

infördes så användes den för att klassificera både personer som förr var klassade som 

schizofrena eller psykopater tillsammans med personer som förr ansågs vara friska, men 

säregna original.  

Här blir ett resonemang av Ian Hacking av intresse. Han skriver att när olika handlingar eller 

företeelser klumpas ihop under ett övergripande begrepp, så knyts också meningsskapandet 

kring dessa samman, och de börjar betraktas som i stort sett samma sak. I det här fallet så 

kommer både personer som tidigare ansågs vara schizofrena eller psykopater och personer 

som ansågs vara säregna original att istället anses ha aspergers. Detta förändrar 

meningsskapandet kring dessa personer. De allvarligare beteendeavvikelserna förs ihop under 

samma begrepp som beteendeavvikelser som tidigare inte ansågs patologiska.
 25

 

Hacking går vidare i sitt resonemang genom att hävda att när olika företeelser plockas upp 

under samma begrepp, så kan det te sig som att (i det här fallet) det sjuka sprider sig i 

samhället, eftersom fler och fler klassas som sjuka. Han hävdar att detta istället beror på att vi 
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benämner fler och fler handlingar som sjuka. Vi kan se exempel på detta i Jørgensens 

uttalande ovan: säregna original, som tidigare inte ansågs vara sjuka utan bara udda, benämns 

som sjuka när aspergers syndrom införs som kategori. Vi har tidigare sett exempel på detta i 

uppkomsten av ’den subkliniska varianten av aspergers syndrom’. Dessa personer benämns 

inte som sjuka för att de uppvisar ett annat beteende än förut, utan för att klassificeringen av 

det beteendet förändras så att också dessa personers benämns som sjuka.  

Diskursen etablerar också aspergers syndrom som något som alltid har funnits genom att 

beskriva de nya diagnoserna som en följd av att vi upptäcker mer och mer om ett tidigare 

outforskat område. Detta är tydligt exemplifierat av Gillberg när han skriver att ”[…]autism 

och autismliknande tillstånd kommer succesivt att visa sig bestå av allt fler undergrupper med 

olika grundorsaker.” 
26

 

Här etableras uppfattningen att de förfinade klassificeringarna som har börjat uppstå kring 

autism, varav aspergers syndrom är en av dem, alltid funnits där och väntat på att bli 

upptäckta. Gillberg påstår också att det finns ytterligare tillstånd som väntar på att upptäckas, 

och alltså ännu oanade sätt att vara människa. Detta blir en del i att etablera aspergers 

syndrom som en icke tidsbunden kategori.  

Ett annat sätt att tolka införandet av nya diagnoskategorier erbjuds av Hackings teorier, som 

mer utförligt finns presenterade i inledningen till denna uppsats och även har används i 

analysen av uppkomsten av ’den subkliniska varianten av aspergers syndrom’. Hacking 

beskriver inte införandet av nya diagnoser som en följd av att vi upptäcker en större och större 

del av en verklighet som har funnits där hela tiden, utan beskriver det som ett resultat av att 

vad vi anser vara avvikande och vilka kategorier vi andvänder för att beskriva vad som är 

avvikande är ett resultat av tidigare klassificering.
27

   

Aspergers syndrom etableras också som något som alltid har funnits genom att författarna 

gärna tillskriver historiskt kända personer aspergers syndrom. Det rör sig då alltid om 

framstående personer. Ludvig Wittgenstein lyfts ofta fram i dessa sammanhang. Jørgensen 

skriver att det är välkänt att Wittgenstein menade att ”mitt språks gränser är mitt tänkandes 

gränser” något som han tolkar som en indikation på att Wittgenstein hade en överdrivet 

konkret språkuppfattning, vilket är karaktäristiskt för personer med aspergers syndrom. 
28
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Gillberg instämmer med Jørgensen i att ”Ludvig Wittgenstein måste ha haft aspergers 

syndrom”.
29

 

Wittgenstein är inte den enda historiskt framstående personen som påstås ha haft aspergers 

syndrom. Gillberg påstår att ”Flera namnkunniga personer – filosofer, kompositörer, 

bildkonstnärer – har beskrivits så pass ingående i biografier och i andra sammanhang att det 

framstår som mycket troligt att de haft en typisk Aspergerpersonlighet”. Han nämner även 

flera av dessa vid namn.
30

 Jørgensen upprättar också han ett persongalleri över historiska 

personer som han påstår ha haft aspergers syndrom, där bland annat en framstående dansk 

kirurg vid namn Reiser och den danske kung Christian den sjunde ingår.
31

 

Genom att hävda att framstående personer i historien haft aspegers syndrom skapar författarna 

en ärorik historia åt aspergersgruppen. Genom att knyta syndromet till framstående personer 

formar författarna en viss självbild hos personer med aspergers syndrom. Gillberg uttrycker 

att det finns ett värde i att göra detta.  

Att framstående personer som haft inflytande på hela utvecklingen inom olika kulturella och vetenskapliga 

områden haft Aspergers syndrom ger hopp för alla dem som i vardagen berörs av problematiken på nära håll. 

Kanske kan man till och med spekulera i att historiska framsteg på många områden gjorts just av personer 

med Aspergers syndrom eller med en likartad personlighet. Aspergermänniskans uthållighet, noggrannhet, 

goda konkreta begåvning, förmåga att skärma av och inte på samma sätt som andra bekymra sig över 

kommentarer, ifrågasättande och kritik från utomstående kan ses som en fördel, kanske till och med som en 

förutsättning för vissa former av nyskapande. 
32

 

I passagen ser vi hur Gillberg beskriver skapandet av en ärorik historia för gruppen med 

aspergers syndrom som ett sätt att göra syndromet lite lättare att leva med, för personen med 

syndromet och för människor i dennes omgivning. I passagen lyfter Gillberg fram att många 

för aspergers syndrom karaktäristiska egenskaper, som i vardagen utgör ett problem, också 

kan utgöra en god förutsättning för framgång inom vissa områden. Detta stycke förekommer i 

Gillbergs bok Barn ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: normala, geniala, nördar?. 

Även bokens titel etablerar en koppling mellan aspergers syndrom och genialitet.  

Den historia som författarna skapar åt syndromet används i diskursen som ett verktyg för att 

etablera en ny självförståelse hos personer med aspergers syndrom och för att, som Gillberg 

uttrycker det i passagen ovan, ”ge hopp för alla dem som i vardagen berörs av 

problematiken”.  

                                                           
29

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 144. 
30

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 143-149. 
31

 Jørgensen, s. 74-81. 
32

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 149. 
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Att författarna tillskriver historiskt kända personer aspergers syndrom blir också ett sätt att 

etablera aspergers syndrom som något som alltid har funnits hos människan. I uppsatsens 

nästföljande avsnitt, där det undersöks hur författarna etablerar på vilket sätt kategorin 

aspergers syndrom bör fungera i sitt sociala sammanhang, kommer vi att se hur författarna 

argumenterar för att införandet av diagnosen aspergers syndrom och tillämpningen av den gör 

stor skillnad för dem som berörs av den, bland annat för att det ger människor möjlighet att 

förstå sig själva på ett nytt sätt.  

Att författarna argumenterar för att införandet av diagnosen gör skillnad kan ibland få det att 

verka som att denna diskursanalys i mångt och mycket reproducerar författarnas egen 

uppfattning. Därför blir det extra intressant att vi i det här avsnittet har sett hur författarna 

förbiser sin egen uppfattning om att diagnostiseringen gör skillnad, för att kunna tillämpa 

kategorin aspergers bakåt i tiden, på människor som inte rimligtvis hade någon möjlighet att 

förstå sitt beteende som aspergers syndrom eftersom det inte fanns i deras begreppsvärld.  

Att författarna etablerar aspergers syndrom som något som alltid har funnits ligger däremot 

helt i linje med att de, som vi också kommer att se i nästa avsnitt, etablerar orsakerna till 

aspergers syndrom som biologiska. Eftersom människan genetiskt sett inte har förändrats så 

mycket under historien så medför etablerandet av orsakerna som biologiska att det blir svårt 

att hävda att syndromet är något tidsmässigt specifikt även om kategorin är det.  

Genom att etablera kategorin aspergers som någonting som alltid har funnits så bidrar 

författarna också till att etablera relevansen för sin egen verksamhet. Det förefaller mer 

relevant att förklara vad aspergers är och hur det ska förstås om det är möjligt att uppnå säker 

och varaktig kunskap om det.   

 

 

En medicinsk kategori 

I detta avsnitt undersöks det på vilket sätt författarna etablerar att diagnosen ska fungera i sitt 

sociala sammanhang. Det är en frågeställning som kommer berör både hur orsakerna bakom 

aspergers syndrom etableras i diskursen och vilket förhållningssätt författarna etablerar till 

personer med aspergers syndrom.  
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Aspergers som ett biologiskt problem 

I inledningen noterades helt kort att författarna till samtliga böcker som undersökts i denna 

uppsats arbetar inom den medicinska disciplinen. Detta är i sig inte oväsentligt eftersom det 

visar vem som har tolkningsföreträde kring hur aspergers syndrom ska förstås. Att det är 

läkare som har detta tolkningsföreträde visar att aspergers syndrom har etablerats som ett 

medicinskt, biologiskt, problem.  

I författarnas beskrivningar av orsakerna bakom aspergers syndrom är de tydliga med tre 

saker. De är (1) att vi inte vet vad som orsakar aspergers syndrom, men (2) att vi tror att 

syndromet beror på en biologisk avvikelse och (3) att det tidigare fanns en felaktig 

uppfattning om att det orsakades av problematiska sociala förhållanden, så som en 

dysfunktionell relation mellan barnet och föräldrarna. Detta ser vi prov på i Gillbergs 

beskrivning nedan: 

Orsakerna till Aspergers syndrom är i grunden okända, men ärftliga faktorer och/eller hjärnskada anses ligga 

bakom problemen i samtliga fall. Det finns inget belägg för att sociala eller psykologiska faktorer skulle 

kunna leda till […] Aspergers syndrom.
33

 

Det blir tydligt att det som skrevs om aspergers syndrom på 1990-talet var mycket präglat av 

vad som tidigare hade skrivits om autism. Då aspergers syndrom introduceras som en 

autismspektrumstörning förhåller sig författarna till autismdiagnosens historia som 

aspergersdiagnosens förhistoria. Gillberg och Nordin hänvisar direkt till denna, då de skriver 

om hur föräldrar till barn med autism, framförallt under 50- och 60-talen, skuldbelades genom 

att direkt eller indirekt göras ansvariga för barnens tillstånd, då man hade en uppfattning om 

att autism berodde på känslomässigt kyliga förhållanden i familjen.
 34

 

Det finns en uttalad ambition i texterna att minska föräldrarnas skuldkänslor och att göra detta 

genom att beskriva barnets avvikande beteende som ett biologiskt problem. Gillberg och 
                                                           
33

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, genialal, nördar?, s. 98. 

För fler exempel, se: 

Gillberg och Nordin, s. 20. De skriver om att man länge trodde att autism var orsakat av en störd familjerelation, 

men ingenting tyder på att sociala eller psykologiska faktorer har något orsakssamband med autism, utan 

grundorsaken verkar vara biologiska störningar. 

Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, s. 147. Han beskriver hur man inte 

vet vad som orsakar aspergers syndrom, men att samtliga som studerar aspergers syndrom är överens om att det 

inte orsakas av vare sig psykologiska trauman eller långdragen miljöpåverkan.  
34

 Gillberg och Nordin, s. 5. 

För fler exempel, se: 

Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, baksidan. ”Autism är ett 

sjukdomstillstånd som troligen har funnits i alla tider och alla kulturer. Myten att föräldrarna skulle ha någon 

skuld slår Christopher Gillberg effektivt hål på.” 

Steindal, s. 10. Steindal skriver att man inte kan hävda att aspergers syndrom orsakas av till exempel dålig 

barnuppfostran då flera studier talar emot detta.  
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Nordin skriver att det är viktigt att genomföra en noggrann medicinsk undersökning av barn 

som diagnostiserats med någon autismspektrumstörning just av detta skäl:  

Att kunna visa en medicinsk/kemisk/anatomisk avvikelse hos barnet med autism kan för många föräldrar 

innebära en positiv information. Detta att man överhuvudtaget finner någonting som kan höra samman med 

barnets egendomliga symtom kan verka lugnande och delvis innebära en avlastning av de skuldkänslor, som 

genomgående drabbar föräldrar till barn med handikapp. 
35

  

Att man faktiskt inte vet vad som orsakar aspergers syndrom och därför inte kan säga med 

säkerhet att den funna avvikelsen är det som orsakar aspergers syndrom verkar i passagen inte 

ha någon större betydelse. Möjligheten att det är en fysisk avvikelse som ligger bakom 

symptomen framstår som en viktig del i att etablera aspergers syndrom som ett medicinskt 

problem, inte minst i kontakten med föräldrarna. 

Vi har sett att författarna beskriver en tidigare uppfattning om att autism, som aspergers 

introduceras som en underkategori till, skulle vara orsakat av sociala förhållanden. Vi har 

också sett att de, trotts att man inte vet vad som orsakar aspergers syndrom, etablerar orsaken 

till aspergers syndrom som biologisk och att de beskriver detta som centralt för att minska 

föräldrarnas upplevda skuld.  

Förloppet liknar det som Ian Hacking beskriver i sin undersökning av begreppet child abuse. 

Han menar att problemet först beskrivits som ett socialt problem, men sedan allt mer 

beskrivits som ett medicinskt: child abuse är ett symptom på att föräldern är sjuk. Han menar 

att när problemet beskrivs som ett medicinskt problem så beskrivs samtidigt de sociala 

förhållandena som oproblematiska: child abuse är inte ett symptom på sociala 

missförhållanden i samhället. 
36

  

Genom att aspergers syndrom beskrivs ha biologiska orsaker sker en likartad förändring i 

meningsskapandet kring syndromet. Beteendeavvikelsen tolkas inte längre som ett symptom 

på ett socialt problem i familjen, utan som ett symptom på en biologisk avvikelse hos barnet. 

Därmed skuldbeläggs inte längre föräldrarna för att deras barn uppvisar den beskrivna 

beteendeavvikelsen.  

                                                           
35

 Gillberg och Nordin, s. 24. 

För fler exempel, se:  

Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, s. 147. Gillberg skriver om att den 

viktigaste behandlingen vid aspergers syndrom är att man ställer en diagnos, då det är ett sätt att avlasta såväl 

barn som föräldrar eventuella skuldkänslor. 
36

 Hacking, ”The Making and Molding of Child Abuse”, s. 281. 
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Vi har detta avsnitt sett hur författarna etablerar orsakerna till det nya syndromet som 

biologiska och att det förändrar meningsskapandet kring det avvikande beteendet som 

beskrivs av aspergers syndrom. Vi har sett hur författarna utifrån diagnosen etablerar ett nytt 

sätt att förstå personer med aspergers syndrom och deras föräldrar. Detta är ett exempel på hur 

författarna etablerar på vilket sätt diagnosen bör fungera i sitt sociala sammanhang. Vi har i 

avsnittet sett hur författarna etablerar att diagnosen kan användas för att minska föräldrarnas 

upplevda skuld över barnets avvikande beteende. 

 

Diagnosen som botemedel 

Vi har sett hur författarna etablerar orsaken bakom aspergers syndrom som biologisk och att 

det användes i texterna för att minska föräldrarnas skuldkänslor. I detta avsnitt kommer 

ytterligare fall där författarna etablerar hur diagnosen bör användas i sitt sociala sammanhang 

att undersökas. I avsnittet ligger fokus på hur författarna etablerar att man bör förhålla sig till 

personer med diagnosen.  

Att etablera ett nytt förhållningssätt till personer med aspergers syndrom framstår i texterna 

som mycket viktigt. Detta ser vi exempel på i Gillbergs beskrivning nedan. 

Den enskilt viktigaste åtgärden när det gäller att förbättra situationen för dem som har Aspergers syndrom 

och deras familjer är att försöka åstadkomma en attitydförändring. En sådan kan inte ske utan att en riktig 

diagnos ställts.
37

 

Vi ser att Gillberg beskriver diagnostisering som nödvändigt för att åstadkomma detta. 

Gillberg går sedan vidare med att beskriva det som att spridning av information om diagnosen 

är den främsta åtgärd man bör företa vid aspergers syndrom. Dessa båda beskrivningar 

etablerar diagnosen som mer än en utgångspunkt för att personen med diagnosen ska få rätt 

behandling. I dessa beskrivningar framstår det som att diagnosen i sig ska bidra till att lindra 

det tillstånd som diagnostiseras. 

De ändrade attityder som författarna menar att kunskap om diagnosen bör leda till kan vi 

bland annat se exempel på när författarna skriver om hur personer med aspergers syndrom bör 

hanteras i skolan. Flera av författarna tar upp att personer med aspergers syndrom, på grund 

av sitt avvikande beteende, löper större risk att utsättas för mobbing. De föreslår olika 

lösningar för att avhjälpa detta.  

                                                           
37

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 119.  
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Jørgensen föreslår att barn med aspergers syndrom bör undervisas tillsammans med andra 

barn med liknande problematik, och inte tillsammans med normala barn, bland annat för att 

minska risken för mobbing.
38

 Gillberg anser att finkänslig information om handikappet till 

lärare och klasskamrater är A och O för att undvika mobbing.
39

 Steindal är av en liknande 

uppfattning och skriver att ”När barnets avvikande beteende uppmärksammas av andra elever 

kan öppenhet kring funktionshindret lösa en del av problemen”.
40

 

Det finns dock en avgörande skillnad mellan de olika lösningarna som författarna föreslår.  

Jørgensen använder kategorin aspergers syndrom som ett urvalskriterium för en viss åtgärd, 

att placera de med aspergers syndrom i specialklasser. I Steindals och i Gillbergs förslag, som 

bygger på att information om aspergers syndrom till omgivningen ska minska mobbingen, 

fungerar diagnosen i sig som den främsta åtgärden. Åtgärden som Steindal och Gillberg 

föreslår handlar om att förklara barnets avvikande beteende som en del av aspergers syndrom, 

vilket i sig förväntas underlätta barnets situation. 

Författarna etablerar ett nytt förhållningssätt till personer med aspergers syndrom, där de 

menar att dessa i första hand bör förstås utifrån de välkända svårigheter som diagnosen 

beskriver. Detta etableras bland annat i beskrivningar av hur vi bör behandla personer med 

aspergers syndrom som begår kriminella handlingar. Flera av författarna tar upp att personer 

med aspergers syndrom är överrepresenterade i brottsstatistiken. Jørgensen förklarar detta 

med att:  

Kombinationen av Asperger-personlighetens starka upptagenhet av det intresse, som utgör hans livs innehåll, 

och hans naiva föreställningar om den omgivande världen och särskilt bristen på insikt i andra människors 

psyke ger en ökad risk för att han förverkligar sina särintressen - med olyckliga följder för andra, om det är 

ett särintresse av farlig art. 
41

 

I Jørgensens beskrivning framställs två karaktäristiska drag hos personer med aspergers 

syndrom, som bristande insikt i andra människors psyke och intensiva intressen, som att de 

ökar risken för vissa brott. Det skulle kunna tolkas som att Jørgensen beskriver den ökade 

brottsbenägenheten som en del i sjukdomsbilden. Den tolkningen understöds av att Jørgensen 

går vidare med att beklaga att personer med aspergers syndrom ofta bedöms vara friska vid en 

rättspsykiatrisk undersökning och Jørgensen uppmanar till en ökad diskussion om i vilken 

grad personer med aspergers syndrom ska anses vara straffbara. 

                                                           
38

 Jørgensen, s. 63. 
39

 Gillberg, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, s. 148. 
40

 Steindal, s. 32.  
41

 Jørgensen, s. 68. Egen översättning. 
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Också Gillberg beskriver det som att överrepresentationen inom brottsstatistiken för vissa 

brott beror på en oförmåga att sätta sig in i andra människors tankar och känslor.  

I rättspsykiatrin är individer med Aspergers syndrom troligen överrepresenterade, trots att flertalet med 

diagnosen aldrig råkar i klammeri med rättvisan. Bisarra våldshandlingar – till exempel massmord på 

oskyldiga inom en institution […] – begås någon gång på ett till synes fullständigt ”psykopatiskt sätt”. [– – –] 

Vid verklig psykopati kan det mycket väl föreligga god kognitiv inlevelseförmåga […]. Problemet vid 

psykopati är att denna förmåga att förstå hur andra människor tänker och känner inte används på ett 

känslomässigt medkännande sätt, utan endast för egen vinning.
42

 

Gillberg skiljer därmed personer med aspergers syndrom som han menar saknar inlevelse i 

andra människors känsloliv ifrån psykopater som han menar är likgiltiga inför det, förutom 

när de kan utnyttja det för sin egen vinning. Det beskrivs som att personer med aspergers 

syndrom som begår den här typen av oerhörda handlingar gör det på grund av oförmåga att 

sätta sig in i andra människors känslor och tankar.  

När vi bedömer en handling tar vi hänsyn inte bara till handlingen i sig, utan även till rådande 

omständigheter så som personens avsikt. Ett exempel på det är att vi gör skillnad på mord och 

dråp. Författarnas beskrivning av att man bör förhålla sig annorlunda till aspergerspersoner 

som begår vissa brott utgör ett annat exempel på detta. Förmodligen hyser Jørgensen och 

Gillberg moraliska invändningar mot de kriminella handlingarna i sig, men visar en vilja att 

ursäkta personen med aspergers syndrom, då en benägenhet att utföra handlingen kan förstås 

utifrån en oförståelse som är en del i sjukdomsbilden. 

Vi ser hur författarna etablerar att det framförallt är utifrån denna oförståelse som vissa 

kriminella handlingar bör förstås. Personen med aspergers syndrom som utför kriminella 

och/eller antisociala handlingar ska inte i första hand förstås som kriminell eller antisocial, 

utan istället ska en ökad risk för vissa handlingarna förstås som en del i sjukdomsbilden vid 

aspergers syndrom.  

Kari Steindal etablerar också att det är viktigt att förstå personer med aspergers syndrom 

utifrån dessas välkända svårigheter. Hon menar att förståelse för dessa kan göra det lättare att 

leva med en person med aspergers syndrom, eftersom ”Man kan till exempel förstå en märklig 

handling utifrån en begränsad förmåga istället för att tro att det rör sig om ren ovilja – då 

förstår man också att man måste förklara sådant man tidigare antagit varit självklart.”
43

 

Steindal talar inte i passagen om personer med aspergers syndrom som begår brott, utan om 

de mer vardagligt märkliga handlingar som personer med aspergers kanske utför, till 

                                                           
42

 Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: normala, geniala, nördar?, s. 80. 
43

 Steindal, s. 17. 
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omgivningens stora förtret. Också hennes beskrivning speglar att vi i bedömningen av en 

handling tar hänsyn till vissa omständigheter och att en sådan omständighet kan vara avsikten 

bakom handlingen. Att hon menar att det blir lättare att leva med de märkliga handlingar som 

personen med aspergers syndrom utför om man tolkar dessa som uttryck för oförmåga kan 

förstås som ett uttryck för detta. 

Vi har sett att författarna etablerar det som önskvärt att man förstår personen med aspergers 

syndrom utifrån de oförmågor och svårigheter som diagnosen beskriver. Detta kan förstås 

som ytterligare en aspekt av att aspergers syndrom uppstår som just en medicinsk kategori. 

Att orsakerna bakom det avvikande beteendet beskrivs som medicinska medför att personen 

beskrivs som sjuk eller funktionshindrad. Vi har sett hur författarna etablerar de avvikande 

handlingarna som ett symtom på oförmåga hos personen med aspergers. De etablerar att 

förståelse för denna oförmåga bör ligga till grund för ett nytt förhållningssätt till personen 

med aspergers syndrom.  

 

 

Avslutning 

Uppsatsens syfte var att utifrån det valda materialet undersöka hur kategorin aspergers 

syndrom etableras och vilka effekter det får att den etableras på just det sättet, framförallt för 

hur författarna etablerar på vilket sätt diagnosen bör fungera i ett socialt sammanhang.   

I undersökningen av vilka gränser diskursen etablerar för vad kategorin aspergers syndrom 

ska innehålla har vi konstaterat att alla sådana gränser är mycket vagt definierade. Vi har sett 

att författarna beskriver att det råder oenighet kring om aspergers syndrom över huvud taget 

bör vara en diagnos och att det även bland dem som är eniga om detta råder oenighet kring 

vilka kriterier som ska definiera syndromet.  

Att det finns fyra tillgängliga definitioner av aspergers syndrom skulle kunna förstås som ett 

resultat av denna oenighet. Detta, tillsammans med att ingen av definitionerna kräver att ens 

hälften av kriterier är uppfyllda för att diagnos ska kunna ställas, ger diagnosen en stor 

flexibilitet i sin tillämpning. Vi har också sett uttryck för en sådan flexibilitet i författarnas 

beskrivningar av att diagnosen rymmer flera olika typer av personer; de aktiva, de passiva och 
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de avskärmade, och då vi såg hur syndromet utvidgades för att inkludera även den så kallade 

subkliniska varianten av asperger syndrom. 

I undersökningen av hur författarna etablerar aspergers syndrom som kategori, kunde vi 

konstatera att den stora oenigheten som tidigare beskrivits, inte hindrar författarna från att 

beskriva aspergers syndrom som en av psykiatrins viktigaste diagnoskategorier. Kanske är det 

just i relation till kategorins omstriddhet som författarna etablerar den som viktig. Oenigheten 

skulle kunna förstås som ett uttryck för att man anser att det finns något som är värt att vara 

oense om.  

Vi har också sett att författarna etablerar aspergers syndrom som något som alltid har funnits. 

Författarna tillämpar inte bara kategorin på människor ifrån den egna samtiden utan även på 

människor från tidigare tider. Att författarna använder kategorin för att förkasta tidigare 

kategoriseringar ger uttryck för en framstegstanke som kan anses vara karaktäristisk för viss 

typ av vetenskap, däribland medicinen.  

Att asperger syndrom etableras som något som alltid har funnits gör det också möjligt för 

författarna att tillskriva historiskt framstående personer aspergers syndrom och därmed 

etablera en ärorik historia åt gruppen personer med asperger syndrom. Genom att syndromet 

knyts till framstående personer etablerar författarna en koppling mellan aspergers syndrom 

och en viss sorts begåvning. Vi har sett att författarna beskriver detta som ett sätt att etablera 

en ny självbild hos personer med aspergers och som ett sätt att göra syndromet lite lättare att 

leva med för personer i dessas omgivning.  

Undersökningen har visat att författarna etablerar orsakerna bakom aspergers syndrom som 

biologiska, samtidigt som de beskriver att man inte vet vad som orsakar syndromet. Eftersom 

inga studier tyder på att aspergers syndrom är orsakat av problematiska sociala förhållanden 

antas orsakerna istället vara biologiska.  

Införandet av diagnosen aspergers syndrom är ett exempel på hur en grupp människor 

beskrivs som sjuka även då de enda symptom de uppvisar kan beskrivas i termer av socialt 

avvikande beteende. Det skulle kunna väcka frågor om varför personer som anses vara 

avvikande för den sakens skull anses vara sjuka. Detta skulle kunna vara fokus för vidare 

undersökning. En sådan undersökning skulle kunna bidra till en diskussion om medicinens 

framväxt och vilken roll denna har i samhället.  
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Vi har i undersökningen sett att det får effekter, att orsakerna etableras som biologiska, för hur 

det etableras att kategorin ska fungera i sitt sociala sammanhang. Författarna etablerar att 

detta kan användas för att lätta föräldrarnas upplevda skuld över barnets avvikande beteende. 

Att orsakerna etablerats som biologiska har också visat sig vara betydelsefullt i författarnas 

etablering av att det avvikande beteendet som föreligger vid aspergers syndrom bör förstås 

som ett symptom på oförmåga. Vi har sett hur författarna etablerar att förståelse för denna 

oförmåga bör leda till ett nytt förhållningssätt till personer med aspergers syndrom och att 

personer med aspergers syndrom i första hand bör förstås utifrån de svårigheter som 

diagnosen beskriver. 

Vi har sett hur författarna beskriver det som mycket viktigt att personer med aspergers 

syndrom diagnostiseras, eftersom det är en förutsättning för att de och deras föräldrar ska 

kunna förstås och förstå sig själva på det nya sätt som författarna etablerar i diskursen. Det 

blir intressant att författarna frångår sin egen uppfattning om att personernas självförståelse är 

viktig, när de tillämpar kategorin bakåt i tiden på personer som inte hade möjlighet att förstå 

sitt eget beteende i termer av aspergers syndrom, då kategorin inte existerade i deras 

begreppsvärld.   

Undersökningens resultat skulle kunna bidra till diskussionen om hur kategorisering påverkar 

människor. I uppsatsens inledning togs det upp att teorier om att människor påverkas av de 

kategorier de har tillgängliga, på senare tid fått stor spridning inom den humanistiska 

forskningen. Där togs också upp att Hacking är en av dem som föreslagit att kategorisering 

inte bara påverkar den som benämns av kategoriseringen utan även personer i dennes 

omgivning.  

Den här undersökningens resultat indikerar att gruppen som påverkas av att en kategori, så 

som aspergers syndrom, införs bör utvidgas till att också inkludera diagnosproducenterna.  

Uppkomsten av begreppet ’subklinisk variant av aspergers syndrom’ tyder på detta.  

Att även människor med ett beteende som liknar det som beskrivs av diagnosen aspergers 

syndrom uppmärksammas och kategoriseras av diagnosproducenterna är intressant. Det 

indikerar att införandet av aspergers syndrom som kategori skärper diagnosproducenternas 

blick för liknande beteenden. Införandet av nya kategorier skulle då kunna leda till att även 

andra beteenden uppmärksammas av diagnosproducenterna, beteenden som tidigare inte 

tilldragit sig psykiatrins intresse.  



27 

 

Liksom även har föreslagits i undersökningen skulle ett sådant förlopp, hypotetiskt sett utifrån 

aspergersdiagnosen, kunna förklaras som följer:  

Att aspergers syndrom införs som kategori skulle kunna förklaras som ett resultat av att 

autism införs som kategori. Detta gör att autismlikande drag uppmärksammas, vilket i sin tur 

leder till dessa så småningom kategoriseras, med införandet av bland annat aspergers syndrom 

som en del i autismspektrumet.  

Att den subkliniska varianten av aspergers syndrom uppstår som begrepp skulle då kunna 

förklaras som ett resultat av att aspergers syndrom introducerats som kategori. Att aspergers 

syndrom införs som en kategori med vilken människor erbjuds tolka sitt eget och andra 

människors beteende skulle enligt den tolkningen leda till att liknande beteenden tilldrar sig 

psykiatrins intresse, vilket så småningom gör att även de kategoriseras.  

Detta är den tolkning av uppkomsten av den nya kategorin ’subklinisk variant av aspergers 

syndrom’ som föreslagits i undersökningen. Vidare forskning skulle kunna undersöka 

ytterligare hur diagnosproducenterna påverkas av tidigare kategorisering och av de 

beskrivningar av avvikande beteende som de har tillgängliga. Det skulle kunna undersökas 

hur det påverkar vad som benämns som normalt beteende.  

En sådan undersökning skulle vara intressant inte minst i relation till den pågående debatten 

om ett eventuellt överanvändande av en del av de nyare diagnoserna som beskriver 

beteendeavvikelser hos barn, så som till exempel ADHD och DAMP. 

I undersökningen tolkades uppmärksammandet av den subkliniska varianten av aspergers 

syndrom som ett tecken på att vad vi anser vara normalt minskar när beteenden tolkas i termer 

av beteenden som redan beskrivit som avvikande. Det skulle vara intressant att undersöka om 

även uppkomsten av andra diagnoskategorier skulle kunna kopplas till att 

diagnosproducenterna påverkas av tidigare kategorisering.  
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