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Abstract 

The purpose of this study has been to illustrate how staff working closely with young adults with 

a diagnosis of Asperger's syndrome experience the group's participation in society. Furthermore, 

we have investigated what potential opportunities and obstacles that the staff consider that 

people in this group meet when they participate in society and how the staff view the future of 

young adults with Asperger's syndrome in relation to participation in society. We have had a 

qualitative phenomenological approach to our study. Field data consists of six interviews with 

staff working closely with the group, within the social service and in various LSS functions on 

behalf of social services. The transcribed interviews have been analyzed using a content analysis. 

Our results show that young adults with Asperger's syndrome experience insufficient 

participation in society, which has resulted in exclusion. It also appears that society's 'normal 

image' creates discrimination and oppression for people with different functional variations to 

the extent that their strengths are partially overlooked. Our results also show that even though 

young adults with a diagnosis of Asperger's syndrome are stigmatized there is an ongoing 

visualization that can have a positive effect on the groups participation in society.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa hur personal som arbetar nära unga vuxna med en 

diagnos av Aspergers syndrom upplever att gruppens delaktighet i samhället ser ut. Vidare har vi 

undersökt vilka eventuella möjligheter och hinder som personalen anser att personer i denna 

grupp möter när de deltar i samhället samt hur personalen ser på framtiden för unga vuxna med 

en diagnos av Aspergers syndrom i relation till delaktighet i samhället. Studien har en kvalitativ 

ansats och är fenomenologisk. Empirin består av sex intervjuer med personal inom socialtjänsten 

och i olika verksamheter inom LSS på uppdrag av socialtjänsten. De transkriberade intervjuerna 

har analyserat med hjälp av innehållsanalys. Våra resultat visar att unga vuxna med en diagnos 

av Aspergers syndrom inte har full delaktighet i samhället, vilket har resulterat i utanförskap för 

denna grupp. Det framkommer även att det är samhällets 'normalbild' som skapar diskriminering 

och förtryck för människor med olika funktionsvariationer och att det sker till den grad att deras 

styrkor delvis förbises. Våra resultat visar också att även då unga vuxna med en diagnos av 

Aspergers syndrom är stigmatiserade så pågår ett synliggörande som kan ge en positiv effekt på 

gruppens delaktighet i samhället.  

 

Titel: Normer som socialt förtryck – En kvalitativ studie om hur personal som arbetar nära unga 

vuxna med Aspergers syndrom upplever gruppens delaktighet i samhället. 

Författare: Åsa Höglund och Anek Janet Kagwa 

Antal ord: 14 984 

Sökord: Delaktighet, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd, Funktionshinder, 

Funktionshinderpolitik, Diagnos, Diskriminering	   	  



	  
	  

Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter för väldigt givande intervjuer. Det har varit 

lärorikt att få ta del av era erfarenheter och insikter av hur delaktigheten ser ut för unga vuxna 

med en diagnos av Aspergers syndrom och utan er medverkan hade vår studie inte gått att 

genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Ann-Charlott Timander för allt stöd och all 

uppmuntran under studiens gång. Ann-Charlott, du har både utmanat och motiverat oss till att på 

bästa sätt utveckla vårt arbete och vi vill tacka dig för ditt stora evenemang och dina goda råd. Vi 

båda står fullt ut bakom studiens genomförande samt innehåll. 

 

Åsa Höglund och Anek Janet Kagwa 

Stockholm 15 december 2017 
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1. Inledning 

För några år sedan jobbade vi båda i olika verksamheter för personer med diagnos av Aspergers 

syndrom. På ett läger var det en person som skulle skriva ett brev till sina handläggare på 

socialtjänsten och tacka för att lägervistelsen blivit beviljad, för det var den veckan på året då 

hen kunde vara sig själv. En annan person med upplevelser av ångest och självskadebeteende 

berättade att hen inte fick en psykologkontakt utan blev hänvisad till habiliteringen istället. En 

person uttryckte en längtan efter att flytta hemifrån, inleda en relation och skaffa barn men att det 

inte skulle gå för "jag kan ju inte ens ta hand om mig själv". En annan berättar om ett jobb den 

inte fått med anledning av sin funktionsvariation och andra om svårigheter att hitta en restaurang 

eller klubb att gå till utifrån känslighet när det gäller smak eller ljud.  

 

Från tiden i dessa verksamheter har vi flera minnen av liknande samtal som vi bär med oss. Vi 

tänker på dessa upplevelser som en form av utanförskap och har frågat oss hur delaktigheten för 

unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom ser ut i det svenska samhället. Är de 

upplevelser vi stött på unika eller är dem en del av en systematik? Det är med dessa funderingar 

som vi har gått in i studien denna uppsats mynnat ut i. Vi kommer inledningsvis anta ett mer 

övergripande perspektiv och i vår problemformulering titta på personer med funktionsvariationer 

i stort för att sedan smalna av igen och gå in på studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Vi 

presenterar sedan våra val kring begrepp vi använder. Denna inledande del avslutas med en 

diskussion om varför ämnet är viktigt att studera och en redogörelse för uppsatsens disposition.  

 

1.1 Problemformulering 

I Sverige finns en relativt ambitiöst formulerad funktionshinderpolitik som har sin grund i 

funktionshinderreformen från 1994, då ansvarsfördelningen mellan landstingen och kommunerna 

ändrades (SOU 2004:68, s. 133). Funktionshinderpolitiken syftar till att skapa ett samhälle utan 

hinder för delaktighet och med jämlikhet i levnadsförhållanden för alla, oavsett 

funktionsförmåga (MFD 2017b). I Sverige finns Myndigheten för delaktighet, MFD, som ska 

verka för att denna politik får genomslag i hela samhället, det görs bland annat genom 

kunskapsspridning och opinionsbildning (MFD 2017c).  
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Trots den politiska ambitionen utsätts personer med funktionsvariationer för diskriminering, det 

vill säga att de kränks eller missgynnas, då det finns begränsningar i deras möjlighet till ett 

fullgott samhällsdeltagande. Detta framgår i en rapport av forskaren Kristina Engwall (2014) på 

uppdrag av MFD och Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO är en statlig myndighet som 

arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. Detta görs 

bland annat genom kunskapsspridning och tillsyn över diskrimineringslagen, vilken utgår från 

anmälningar om diskriminering som görs till myndigheten (DO 2017b). I sin studie har Engwall 

undersökt de 485 anmälningar som DO fick in under 2012 som gällde individers upplevelser av 

diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden 'funktionsnedsättning'. Dessa utgjorde en 

tredjedel av alla anmälningar som inkom det året (Engwall 2014, s. 8). Totalt finns det sju 

diskrimineringsgrunder var de övriga är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och ålder (DO 2017c). Enligt 

DO är det endast en liten andel av de som utsätts för diskriminering som väljer att anmäla, vilket 

gör att mörkertalet för hur många som blir diskriminerade är stort (DO 2017a). 

 

I sin studie har Engwall (2014, s. 25–44) identifierat tre kategorier inom vilka dessa upplevelser 

av diskriminering utifrån funktionsvariation faller inom. Den första är att personer med en 

funktionsvariation utsätts för förtryck och diskriminering utifrån fördomar om deras förmåga. 

Det har bland annat visat sig i offentliga miljöer, i frågor om föräldraskap och på 

arbetsmarknaden. Till exempel har personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer inte fått 

genomgå arbetsrelaterade utbildningar och personer som använder rullstol har blivit nekade att 

komma in och köpa alkohol på restauranger då de som arbetade där ansåg det vara skadligt för 

dem. Den andra kategorin innefattar anmälningar om begränsad tillgänglighet i den fysiska 

miljön samt att personer med en funktionsvariation har blivit nekade sin rätt att använda 

hjälpmedel. Exempel är att inte få ta med sin ledarhund i vissa lokaler, inte få använda sig av 

fickminne vid läkarbesök eller inte få tillgång till tolk. Den tredje kategorin är att personer med 

funktionsvariation har nekats stöd de kan ha rätt till, bland annat på arbetsplatsen eller i skolan. 

En anmälning belyser hur en hel familj har blivit påverkad då barnen som har en 

funktionsvariation inte fått det stöd de behöver i skolan. Föräldrarna har behövt vara med på 

lektioner, vilket hindrat dem från sitt vanliga arbetsliv.  
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 Som framgår finns det alltså diskriminering mot personer med en funktionsvariation som 

påverkar deras möjlighet till full delaktighet i samhället. Utifrån detta konstaterande, samt våra 

erfarenheter som vi inledningsvis berättade om, vill vi undersöka hur situationen ser ut för en 

specifik grupp och det är unga vuxna i åldrarna 18-30 år med en diagnos av Aspergers syndrom. 

Detta utifrån det perspektiv som personal som arbetar nära gruppen, inom socialtjänsten och i 

verksamheter på uppdrag av socialtjänsten, kan ge. Vi tror att det blir särskilt intressant att titta 

närmre på hur situationen ser ut för personer med Asperger då funktionsvariationen är 'osynlig' 

och personer med diagnosen anses relativt 'högfungerande'. Vidare är unga vuxna på väg in i en 

ny fas i livet där frågor om delaktighet i samhället torde bli extra tydliga.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie blir således att belysa hur personal som arbetar nära gruppen unga 

vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom upplever att gruppens delaktighet i samhället ser ut 

nu och framöver samt vilka möjligheter och hinder som finns för delaktighet. Frågeställningar är: 

• Hur upplever personal som arbetar nära unga vuxna med en diagnos av Aspergers 

syndrom att gruppens delaktighet ser ut i samhället?	  

• Vilka eventuella möjligheter och hinder upplever personalen att unga vuxna med en 

diagnos av Aspergers syndrom möter när de deltar i samhällslivet?	  

• Hur ser personalen på framtiden för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom i 

relation till delaktighet i samhället?	  

 

1.3 Val av begrepp 

Under denna rubrik presenterar vi de begrepp och benämningar vi valt att använda i uppsatsen. I 

vår studie har det framkommit att normsamhället har en stor påverkan på hur delaktigheten ser ut 

för den grupp vi valt att studera. Det handlar om att det finns fördomar mot personer med olika 

funktionsvariationer som påverkar både bemötande och tillgänglighet. Därför anser vi att det 

inom den akademiska världen och framförallt inom socialt arbete är viktigt att medvetet använda 

begrepp som fokuserar på samhället snarare än individen och som verkar inkluderande snarare 

än abnormaliserande. Därför har vi valt att använda nedan begrepp i presentationen av vår studie. 
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Först och främst, den grupp vi studerar är unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom. 

Vi benämner gruppen så eller som personer med Aspergers syndrom. Ibland använder vi 

förkortningarna Asperger eller AS. Vi använder inte det nyare namnet Autismspektrumtillstånd 

(AST). Dessa val har vi gjort utifrån att vi i sociala forum på nätet förstått att personer i gruppen 

själva använder dessa benämningar samt att de inte identifierar sig med övriga inom AST 

(Asperger Syndrom – Sweden u.å.). Vidare använder vi begreppet neurotypiska för att benämna 

personer utan en neuropsykiatrisk diagnos. Begreppet användes av en av våra respondenter och 

vi har valt att använda det då vi anser att det belyser att det handlar om en normativ föreställning.  

 

Vi har även valt att använda normbrytande funktionsvariation, istället för det mer vanligt 

förekommande ordet 'funktionsnedsättning'. Detta utifrån att funktionsvariation belyser en 

olikhet på ett mer icke-värderande sätt (Funktek u.å.). För att underlätta för läsningen kommer vi 

i uppsatsen endast skriva personer med funktionsvariation, men menar då med en normbrytande 

sådan. Funktionshinder använder vi för att beskriva ett samhälleligt förtryck mot personer med 

funktionsvariationer när det gäller till exempel tillgänglighet och bemötande (Thomas 1999, s. 

60).  

 

1.4 Betydelse för socialt arbete  

I problemformuleringen belyser vi några av de anmälningar som kommit in till DO under 2012 

om den diskriminering och det förtryck som individer med olika funktionsvariationer utsätts för. 

Vår studie är relevant för det sociala arbetet då vi som framtida socionomer kommer att möta 

människor med erfarenhet av detta. För att kunna ge individer rätt stöd och hjälp är det viktigt att 

som socionom arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se människan bakom diagnosen och att 

göra bedömningar utifrån individuella behov. En förutsättning för att kunna göra detta är 

förståelse och kunskap, vilket denna studie syftar till att tillföra. Det framgår av anmälningarna 

till DO att tillgänglighet och bemötande måste ändras, på alla samhällsnivåer.  
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1.5 Disposition 

Efter denna inledande del följer ett bakgrundsavsnitt där vi presenterar funktionshinderpolitiken 

och Aspergers syndrom samt framför en kritisk diskussion kring diagnoser. Vi går sedan in på 

tidigare forskning och presenterar vår urvalsprocess samt de artiklar med socialt fokus som 

särskilt relaterar till vårt syfte. På det följer ett metodavsnitt där vi lyfter våra metodologiska och 

etiska övervägande samt studiens tillvägagångssätt. I påföljande teoriavsnitt presenterar vi de 

teorier vi valt att analysera vår empiri med hjälp av, en av dem har ett bio-socialt perspektiv på 

funktionshinder och de andra ger en förklaringsmodell till stigmatiseringsprocesser i samhället. I 

resultat- och analysdelen presenterar vi vår empiri utifrån de kategorier vi fått fram i 

innehållsanalysen av insamlat material. Detta relaterar vi till tidigare forskning och teori. 

Uppsatsen summeras med en avslutande diskussion där vi presenterar våra slutsatser, reflekterar 

kring dem och ger förslag till framtida forskning. 

 

2. Bakgrund 

När vi nu har presenterat vårt ämne och uppsatsen kommer vi i detta avsnitt först att presentera 

den bakomliggande politiken närmre och diskutera den utifrån debatter inom media och 

funktionshinderrörelsen. Vidare går vi in på Aspergers syndrom och avslutar med en 

problematisering av diagnoser.  

 

2.1 Svensk funktionshinderpolitik 

Grunden till dagens svenska funktionshinderpolitik finns i reformen från 1994. En stor del av 

ansvaret och resurserna flyttades då från landstingen till kommunerna. I samband med detta 

trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och lagen om 

assistansersättning, LASS, in. Genom dessa rättighetslagar fick personer med vissa 

funktionsvariationer rätt till boende och stöd i vardagen genom kommunen, detta utifrån 

ambitionen om jämlika levnadsförhållanden. I 1 § LSS framgår vilka grupper som har rätt till 

dessa insatser, det är till exempel personer med diagnoser inom autismspektrum, såsom 
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Aspergers syndrom, och personer med intellektuell funktionsvariation, tidigare kallat 

utvecklingsstörning. I Socialstyrelsens utvärdering av reformen framhölls dock att det fanns 

ytterligare behov av ökad satsning på bland annat insatser från socialtjänsten för personer med 

funktionsvariation (SOU 2004:68, s. 133).  

 

I dagens funktionshinderpolitik är en viktig del Förenta Nationernas, FN:s, konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den antogs och gäller i Sverige sedan 2009. 

Grunden i konventionen är att personer med funktionsvariationer har rätt att leva ett självständigt 

liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra, vad gäller både tillgänglighet och 

bemötande (MFD 2017a). Det handlar bland annat om tillgänglighet till fysiska miljöer och 

information, att vara lika inför laget samt rätt till utbildning, arbete och fritidsaktiviteter 

(Socialdepartementet 2014).  

 

De som bär ansvaret för att skapa ett samhälle med jämlika levnadsvillkor och möjlighet till full 

delaktighet för alla är framförallt kommuner, myndigheter och övriga offentliga aktörer. Det 

handlar både om att skapa förutsättningar på samhällsnivå i den fysiska och sociala miljön samt 

om stödjande lösningar på individnivå (MFD 2017b). Detta regleras som vi varit inne på i den 

socialrättsliga lagstiftningen med bland annat LSS och LASS, men även i socialtjänstlagen, SoL. 

Där framgår att det är kommunerna som genom socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att 

individer ska få det stöd de behöver för att ha jämlika levnadsvillkor och möjlighet till ett aktivt 

samhällsdeltagande. Detta med särskild hänsyn till personer med funktionsvariationer (SFS 

2001:453).  

 

2.2 Debatt i media och funktionshinderrörelsen 

Som vi i inledningen visat så utsätts personer med funktionsvariationer för diskriminering och 

hinder för ett fullgott samhällsdeltagande trots den politiska ambitionen, något som tillstyrks från 

flera håll. Bland annat pågår det just nu bland funktionshinderforskare, i funktionshinderrörelsen 

och i media en diskussion om nedskärningarna inom LSS, framförallt vad gäller personlig 
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assistans. Detta utifrån att det skett en förändring i praxis baserat på domar från Högsta 

förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans tolkningar gällande vem som har rätt till 

personlig assistans. Det innebär att individer som har mindre behov än 20 timmars assistans och 

som inte behöver stöd för basbehov, såsom vid toalettbesök och för att äta, i stor grad får avslag. 

Det leder till att färre som söker assistansersättning beviljas, år 2016 fick cirka 79 % avslag. Det 

leder också till att många förlorar sin rätt till personlig assistans och därmed möjlighet till 

samhällsdelaktighet i form av till exempel självständigt boende och möjlighet till socialt 

umgänge. De grupper som har den största ökningen avslag är barn samt personer med diagnoser 

inom autismspektrumet (Olsson 2017 och Andersson 2017). 

 

En stark röst i att påtala glappet mellan ambition och verklighet är funktionshinderrörelsen som 

historiskt haft en viktig roll i frågor på politisk nivå. Rörelsen består främst av föreningar och 

organisationer för och med personer med olika funktionsvariationer. De arbetar kunskapsbaserat 

för att funktionshinderpolitiken ska vara en del av välfärdspolitiken och har bidragit till att skapa 

förutsättningar för ökad delaktighet i samhället. I en skuggrapport från Handikappförbunden 

framgår dock att utvecklingen kring full delaktighet går långsamt samt att personer med olika 

funktionsvariationer generellt har sämre levnadsförhållanden. Detta förklaras delvis med den 

individualisering som skett, där ökad valfrihet för brukaren är målet. I rapporten problematiseras 

detta då det blir en fråga om personlig förmåga att tillvarata sina rättigheter snarare än en politisk 

jämlikhetssträvan. Det flaggas för att de nedskärningar som sker, bland annat inom personlig 

assistans, medför en risk för återinstitutionalisering. Detta går i motsatt riktning från den 

politiska ambitionen. Vidare diskuteras att individualisering torde innebära en ökad acceptans för 

olikheter. Dock menar författarna att det snarare finns tecken på att normen om 

'funktionsfullkomlighet' förstärks och cementeras. De menar att det är just denna norm som 

måste förändras för att kunna komma åt utanförskapet samt att det kan ske genom att anta ett 

normkritiskt perspektiv och att synliggöra personer med funktionsvariation (Carlberg et al. 2014, 

s. 37, 43–45).  

 

2.3 Om Aspergers syndrom 
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Aspergers syndrom är en neuropsykiatriskrisk diagnos, inom Autismspektrumtillstånd. Personer 

med diagnosen är ofta normal- eller högbegåvade och har generellt en funktionsvariation inom 

två huvudområden vilka är social interaktion och föreställningsförmåga (Klasén McGrath 2009). 

Portway och Johnson (2005) problematiserar diagnosen utifrån att det är en osynlig (non-

obvious) funktionsvariation som de menar också skulle kunna definieras som en 'perifer 

normalitet'. De menar att det blir en fråga om 'inte riktigt passande', både som upplevelse hos 

personer med Asperger-diagnos men också som uppfattning och bemötande från neurotypiska. 

Detta då det kan vara svårt att förutse och vara medveten om problem när de uppstår utifrån en 

funktionsvariation som inte är synlig. Portway och Johnson diskuterar funktionsvariationen 

utifrån de risker som kan uppstå för personer med en diagnos av Aspergers syndrom. Subjektivt 

upplevda risker i vardagen är till exempel att missförstå outtalade meningar och sociala regler, en 

ovanlig känslighet för vissa ljud och lukter, ovanliga och starka intressen samt att känna sig 

'oproportionerligt' stressad när en rutin bryts eller det händer något oväntat. Utifrån uppfattning 

hos, och bemötande från, neurotypiska tillkommer risken att bli retad, utnyttjad, mobbad och 

ensam. På längre sikt finns risker för 'underprestation', ett förlängt beroende av föräldrarna och 

psykisk ohälsa i form av till exempel tvångsbeteende, depression och ångest. Resultaten i 

Portway och Johnsons studie visar att dessa risker kan lindras av att få diagnos och stöd i 

barndomen, jämfört med att få det i tonåren eller vuxenlivet.  

 

2.4 En problematiserande diskurs av diagnoser 

Fokus på diagnoskriterier och personers funktionalitet hör till ett biomedicinskt, individuellt 

perspektiv. Det finns en diskurs som är kritisk mot detta perspektiv och istället antar ett socialt 

fokus. Där tas blicken delvis ifrån funktionsvariationen och läggs på funktionshinder, alltså på 

det samhälleliga förtrycket. Bertilsdotter Rosqvist (2012) lyfter till exempel att det 

biomedicinska synsättet inte riktigt bekräftar individernas erfarenhet. En diagnos kan istället 

förstås som ett uttryck för den sociala erfarenheten av att ha diagnosen. Bertilsdotter Rosqvist, 

som har gjort en studie med tolv vuxna som har fått en Asperger-diagnos, menar att en diagnos 

då kan bli som en form av bekräftelse för ens erfarenheter samt en lättnad inför framtiden, en 

känsla av att det finns andra som är som en själv. Detta i sin tur kan leda till en stärkt identitet 
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och större förståelse i samhället, dock menar Bertilsdotter Rosqvist att det finns stereotypa 

fördomar vilket gör steget långt till ett förstående samhälle.  

 

Vidare finns det forskare som har mer av ett bio-socialt perspektiv, såsom den brittiska 

funktionshinderforskaren Carol Thomas, vars teoretiska resonemang vi valt att använda oss av i 

denna studie. Thomas (1999, s. 1, 33, 40-43) menar att det inte går att frånse de fysiska/psykiska 

förutsättningarna som en person med en funktionsvariation har. Dock krävs ett socialt perspektiv 

för att lyfta fokus från de individuella 'begränsningar' som får fokus i diagnosen till det 

samhälleliga förtryck, både vad gäller tillgänglighet och bemötande, som följer som en 

konsekvens av en funktionsvariation.  

  

3. Tidigare forskning 

Vi har nu gett en bakgrundsbeskrivning av funktionshinderpolitiken och diagnosen Aspergers 

syndrom. I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning som relaterar till studiens syfte 

om delaktighet i samhället för unga vuxna med en Asperger-diagnos. Vi inleder med att redogöra 

för hur vår sökprocess gått till för att sedan presentera utvald forskning.   

 

3.1 Sökprocess och val av tidigare forskning 

Vi har använt sökverktyget SöderScholar för att hitta tidigare forskning som är relevant för vårt 

ämne. Vi har sökt på “delaktighet” i kombination med “asperger”, “autism” eller 

“funktionsnedsättning”. För att inkludera internationell forskning har vi gjort motsvarande 

sökningar på engelska, då på “participation” och “asperger”, “autism” eller “disability”. Vi har 

även sökt på "asperger" i kombination med "adulthood". Vidare har vi studerat referenslistorna i 

de artiklar vi hittat och sökt efter intressanta och relevanta artiklar som framkommit däri. Vi har 

även sökt särskilt i tidskrifterna Scandinavian journal of disability research och Disability and 

society efter artiklar som relaterar till ämnet genom att använda ovan sökord.  
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Vi har gjort en omfattande och systematisk genomgång av forskningsläget och har med 

utgångspunkt i syfte och frågeställningar valt att lyfta fram totalt sex artiklar som relaterar till 

det. I den sökning vi gjort har vi hittat många artiklar som har ett mer biomedicinskt och/eller 

individuellt fokus. De artiklar som vi har valt att lyfta fram har ett socialt fokus och en tydlig 

koppling till det som våra respondenter har lyft under intervjuerna vad gäller socialisering och 

normer i relation till unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom samt förståelse och stöd 

för denna grupp.  

 

3.2 Socialisering och normer 

Utifrån sin studie av självbiografisk litteratur om neuropsykiatriska funktionsvariationer 

argumenterar Palmblad (2002) för att det finns en form av offentligt mandat för socialisering in i 

den samhälleliga normen, vilket till exempel är det socialarbetare gör. Resultaten visar att 

personer med en neuropsykiatrisk funktionsvariation för en ständig kamp om att få vara 

annorlunda och ändå accepterad. Diagnoser framhålls som ett sätt att kategorisera, vilket sedan 

ligger till grund för korrigering mot normen. Palmblad menar vidare att självbiografierna är ett 

exempel på att personer med funktionsvariation börjar synliggöra sig själva och lyfta sin status, 

som en form av empowerment. Detta ses som ett tecken på individualiseringen i samhället som 

flyttar ansvaret för stöd från offentliga aktörer till personerna själva.   

 

Även Hughes (2002) visar på att det skett en förskjutning i samhället när det gäller synen på 

personer med funktionsvariation. Hughes diskuterar denna strävan efter normalitet utifrån 

Baumans teorier om exkludering och utanförskap. Ett historiskt perspektiv belyser att det 

tidigare funnits en form av ogiltigförklarande av personer med en funktionsvariation och att de 

under modernismen främlinggjorts och segregerats. Hughes lyfter dock att det nu kan förknippas 

med hög status att vara annorlunda och att mångfald ses som något positivt. Samtidigt 

poängteras att personer med funktionsvariation är marginaliserade, delvis på grund av 

svårigheter att få betalande arbeten vilket påverkar ens status i samhället.  
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Då det är få personer med en diagnos av Aspergers syndrom i betalande arbeten har Krieger et al. 

(2012) gjort en kvalitativ studie med fokus på vilka framgångsfaktorer som finns för det. Studien 

baseras på intervjuer med personer med Asperger som jobbar på den konkurrensmässiga 

arbetsmarknaden i Schweiz. Resultaten visade att dessa personer vuxit upp i stödjande miljöer 

när det kommer till skola, familj och vänner. Från det fick dem akademiska, yrkesmässiga och 

sociala färdigheter som varit viktiga för dem i arbetslivet. Mer konkret var det till exempel en 

förståelse för sina egna behov och förmågan att förstå och anpassa sig till sociala normer som 

underlättat för dem i arbetslivet.  

 

3.3 Förståelse och stöd 

Howlin (2000) har undersökt longitudinella studier om personer med en diagnos av 

högfungerande autism eller Aspergers syndrom från barndom till vuxenliv. Resultaten visar att 

personer i gruppen kan bli 'framgångsrika' i vuxenlivet, men att det ofta kräver ett stort stöd från 

familjen för att till exempel hitta bostad eller arbete. Resultaten visar även att sociala kontakter 

snarare grundar sig i personernas intressen än vänskap. Howlin lyfter även att personer i denna 

grupp kan känna en konstant press av att passa in i ett samhälle som inte förstår deras behov och 

att det kan ge stress, oro och psykisk ohälsa. Ett bättre stödsystem behövs vad gäller utbildning 

och boende samt ett socialt stöd för att gruppens styrkor ska kunna tillvaratas.  

 

Simmeborn Fleischer (2012) har undersökt stöd som erbjuds tre universitets-studenter med en 

diagnos av Aspergers syndrom. Generellt upplevde dem svårigheter i att balansera intressen och 

måsten. Bland annat har de behov av och vill vara ensamma samtidigt som de vill ha vänner och 

vara en del av en social kontext. De hade även svårt att balansera mellan vardagliga saker, som 

att betala räkningar eller tvätta, och att sköta studierna och upplevde att de skulle behöva mer tid 

och stöd till båda. Stöd erbjöds endast till studier, men de efterfrågade stöd för vardagliga 

sysslor. Det stöd de kunde få från universitetet tackade de nej till då de själva var tvungna att 

söka det eller att andra studenter fick betalt för att umgås eller skriva anteckningar, vilket de inte 

tyckte kändes bra. En fristad från vardagens svårigheter var deras intressen och fritidsaktiviteter. 
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I en studie från Wales med fokus på deltagarnas upplevelser av stöd har Griffith et al. (2012) 

intervjuat 11 personer med en diagnos av Asperger syndrom. Resultaten visade att mycket av det 

befintliga stödet upplevdes som opassande för personer med Asperger-diagnos utifrån faktorer 

som rör psykiskt mående och kommunikation. Deltagarna upplevde även att deras styrkor inte 

fick rätt uppmärksamhet, utan att de överskuggades av deras upplevda 'svårigheter'. I studien 

framkom även att praktiskt och emotionellt stöd bör vara individuellt anpassat för att kunna bidra 

till ökad självständighet. Även att personer som arbetar med denna grupp behöver mer kunskap 

om vad funktionsvariationen innebär.  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi utifrån vårt syfte lyft fram visar att personer med en 

funktionsvariation såsom en diagnos av Aspergers syndrom lever under en press att passa in i ett 

normativt samhälle där personer med en funktionsvariation ses som 'avvikande'. Det blir som en 

ständig kamp för att få vara annorlunda och ändå accepterad. Vidare framgår det att personer 

med en Asperger-diagnos är marginaliserade och för att till exempel kunna vara delaktiga på 

arbetsmarknaden krävs individuella anpassningar.  

 

Förståelse från neurotypiska framstår som avgörande för delaktighet i samhället för personer 

med en diagnos av Aspergers syndrom. Tidigare forskning visar bland annat på att bristande 

förståelse gör att det inte finns adekvat stöd för gruppen att kunna vara delaktiga i samhället 

utifrån sina villkor och förutsättningar samt att deras styrkor förbises. Det finns en positiv aspekt 

inom ovan nämnda forskning vilken är att det pågår en form av statushöjning och empowerment 

för personer med en funktionsvariation.  

 

4. Metod 

Vi har nu presenterat tidigare forskning som relaterar till det ämne vi fokuserar på. I detta avsnitt 

kommer vi redogöra för vår förförståelse för att sedan gå in på val av metod och 

tillvägagångssätt i studien. Avslutningsvis diskuterar vi studien utifrån kvalitetsmått samt 
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redovisar etiska överväganden. En diskussion kring vald metod och tillvägagångssätt gör vi 

löpande genom hela avsnittet.  

 

4.1 Förförståelse 

I kvalitativa studier kan forskarens förförståelse få en påverkan både under datainsamling och 

analys. Därför är det viktigt att vara medveten om sina utgångspunkter och att klargöra dem 

(Creswell 2007, s. 15-23). Forskarens förförståelse skapas både av personliga upplevelser och av 

den vetenskapliga tradition en skolats in i. Inom naturvetenskapen är den ledande traditionen 

positivism. Där ses världen som styrd av naturlagar och kvantitativ forskning används ofta för att 

undersöka den. Inom samhällsvetenskapen är det vanligare med traditioner som ser världen som 

påverkad av människors skapande och tolkning, såsom socialkonstruktivism och hermeneutik 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 256-275). Som socionomstudenter har vi skolats in i en tradition 

som ligger däremellan, en form av konstruktionism eller svag social konstruktivism. Med den 

utgångspunkten blir syftet att skapa förståelse om ett visst fenomen, både vad gäller kollektivt 

meningsskapande och mer strukturella mekanismer (David & Sutton 2016, s. 78-80, 88-89).  

 

När det gäller vår personliga förförståelse har vi båda som sagt arbetat med personer med 

Asperger. Därifrån har vi en uppfattning om hur delaktigheten i samhället ser ut för gruppen. 

Under intervjuerna har det hjälpt oss på så sätt att vi haft lätt att förstå vad respondenterna 

berättar om, men det finns en risk att vi också tolkar in mer i svaren än vad respondenterna säger. 

Vår förståelse torde också vara en viktig förutsättning utifrån att vi gör en fenomenologisk 

studie, då det i tolkningen är centralt att kunna utläsa sociala innebörder och meningar (jmf 

David & Sutton 2016, s. 79). Vidare lever vi i Sverige och är präglade av hur samhället här ser ut 

och dess syn på diagnoser, även om vi är medvetna om att diagnoser som Aspergers syndrom 

inte finns i alla delar av världen. Vår förförståelse och våra utgångspunkter kan antas ha fått en 

påverkan på vår studie, till exempel när det kommer till vad vi väljer att lyfta fram och hur vi 

tolkar information. Att vi även initialt hade en bild av att personer med Aspergers inte är fullt 

delaktiga i samhället kan ha påverkat att vi sett de delarna snarare än tecken på inkludering.  
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4.2 Val av metod 

Det finns två huvudsakliga forskningsdesigner, en induktiv och en deduktiv. En deduktiv ansats 

utgår ifrån teori medan forskare i en induktiv studie utifrån empiri eller erfarenhet drar någon 

form av slutsats. Inom kvalitativ forskning föredras induktiv ansats då det kan skapa ny kunskap. 

Dock kan det uppstå induktionsproblem då inhämtad kunskap är en sannolik kunskap och inte 

säker, varför det är viktigt att inte dra slutsatser för mer än vad en har belägg för (Birkler 2008, s. 

71-73). I vår studie har vi främst haft en induktiv ansats, i innehållsanalysen av insamlad data har 

vi dock haft deduktiva inslag vilket ger att vi haft en abduktiv ansats. Abduktion är ett mellanting 

av induktion och deduktion (Birkler 2008, s. 84).  

 

Då vi vill skapa förståelse för hur delaktigheten i samhället ser ut för unga vuxna med Asperger 

passar en kvalitativ metod. Vi har valt att göra en fenomenologisk studie då en det är lämpligt för 

att få en djupare förståelse. Fokus är då att hitta det gemensamma i flera personers erfarenhet av 

ett fenomen och datainsamling sker genom intervjuer, observationer eller analys av till exempel 

film eller poesi. För att få så beskrivande svar som möjligt är intervjuer att föredra, varför vi valt 

det som datainsamlingsmetod (Creswell 2007, s. 57-62). Fördelarna med intervjuer är att de ger 

möjlighet att ta del av deltagarens upplevda sociala verklighet. Detta även genom till exempel 

språkbruk, normer, emotioner och det förgivettagna. Intervjuns styrka är sammanlänkad med 

svagheten i att det handlar om vad en person säger och inte tvunget hur det är. Därför kan det 

vara klokt att kombinera intervjuer med till exempel observationer, vilket vi tyvärr inte haft 

möjlighet till i denna studie. När det gäller vissa ämnen kan det också finnas en risk att något 

outtalat påverkar sättet som deltagarna uttalar sig, i vårt fall har vi till exempel upplevt att 

respondenterna strävar efter att formulera sig politiskt korrekt vilket kan ha begränsat dem (jmf 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53-54). 

 

4.3 Avgränsningar, urval och respondenter 

I vår studie har vi avgränsat oss till en neuropsykiatrisk funktionsvariation, specifikt Aspergers 

syndrom. Vidare har vi valt att fokusera på unga vuxna med diagnosen, detta då vi utgick från att 

frågor om delaktighet i samhället blir särskilt tydliga i övergången mellan barndom och vuxenliv. 
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I vår genomgång av tidigare forskning har det också framkommit att det övervägande finns 

forskning om hur delaktighet ser ut för barn i skolåldern med diagnosen. Vi har även avgränsat 

oss till det perspektiv som personal som arbetar i Stockholms län i arbeten nära gruppen kan ge.  

Via de verksamheter där vi arbetat med personer med Asperger har vi kommit i kontakt med fem 

av våra respondenter. En av respondenterna blev vi tipsad om från en kurskamrat. Denna typ av 

urval kallas bekvämlighetsurval. Inom kvalitativa studier är variationen i urvalet viktigare än 

kvantitet och Trost (2010, s. 137, 140) menar att man ska undvika likartade respondenter, vilket 

vi eftersträvat i vårt urval. Då vi kände till fem av våra sex respondenter från tidigare arbeten 

finns en risk att de kan ha liknande utgångspunkter som vi och att det kan få påverkan i studien. 

Dock är det bara tre av dem som en av oss arbetat tillsammans med, de andra två har arbetat i 

samma verksamhet som en av oss men inte samma tidsperiod. Faktorer som talar emot att detta 

har påverkat är att de fem kommer från tre olika verksamheter samt att den respondent vi inte 

kände till resonerade på liknande sätt som övriga respondenter. 

 

Empirin som står till grund för vår studie är sex intervjuer. Respondenterna refereras till med 

fingerade namn och de har blivit erbjudna att själva välja dessa. En av respondenterna, Kim, 

arbetar som biståndshandläggare på en beställarenhet för personer med funktionsvariation inom 

Stockholms stad. Kim har tidigare arbetat i samma roll i en annan stadsdel. Respondenterna 

Sanna och Eli arbetar inom LSS 9 § 6 vilket innefattar korttidsvistelse utanför egna hemmet, i en 

lägerverksamhet för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom. Sanna har jobbat i 

verksamheten i ett år, Eli har jobbat där i två år och har erfarenhet från en liknande verksamhet. 

Stefan, Magda och Dora arbetar med gruppen inom LSS 9 § 9 vilket är boende med service för 

vuxna, de har arbetat både på grupp- och serviceboenden samt i mobilt team som ger stöd i 

ordinära boenden. De har alla jobbat inom LSS i cirka 10 år.  

 

Det som är viktigt för att en fenomenologisk studie ska bli tillförlitlig är att respondenterna som 

deltar i studien har erfarenhet av fenomenet som studeras. Därför bör en lägga särskild vikt och 

målmedvetenhet vid urvalsarbetet (Creswell 2007, s. 62, 125–129). Vi har medvetet valt att 

intervjua fler personal som arbetar inom boende och korttidsvistelse då de jobbar närmare unga 
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vuxna med Asperger i vardagen och därav borde ha en bild av hur gruppens delaktighet ser ut 

som ligger nära gruppens egna.  

Vi fick snabbt tag på sex personer som var intresserade av att delta i vår studie. Vi bestämde oss 

för att börja med det och eventuellt boka fler intervjuer senare. Efter de sex intervjuerna 

upplevde vi dock att vi fått mättnad i data och valde att gå vidare med att analysera datan vi fått 

in. Med mättnad menas att insamlad empiri i stort räcker för att beskriva och förutse fenomenet 

som studeras, det vill säga att det inte kan antas komma fram någon helt ny information vid 

ytterligare datainsamling (David & Sutton 2016, s. 105).  

 

4.4 Intervjuer och transkribering 

När det kommer till kvalitativa intervjuer finns det olika sätt att utforma dem. Då vi ville få våra 

respondenters upplevelse av delaktigheten i samhället för unga vuxna med en diagnos av 

Asperger valde vi att göra semistrukturerade intervjuer med låg grad standardisering. Det innebär 

att vi har följt vår intervjuguides struktur och formuleringar under intervjuerna, med undantag 

från då respondenterna kom in på andra frågor eller vi velat ställa en följdfråga. Vi använde 

öppna frågor för att ge utrymme för beskrivande svar (jmf David & Sutton 2016, s. 113-117).  

 

David och Sutton (2016, s. 118-121) lyfter att det finns flera faktorer att fundera kring inför en 

intervjusituation, såsom forskarens inverkan och att intervjupersonen ska känna sig bekväm på 

platsen. Inför intervjuerna har våra respondenter fått ta del av både information om studien och 

intervjuguiden för att de skulle känna sig trygga. Intervjuerna utfördes 171121–171123 och var 

mellan 45–60 minuter. Två av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, tre av 

dem i studentlokaler och en som ett videosamtal. Platserna föreslogs av oss och beslutades om 

med respondenterna, för att de skulle få möjlighet att välja tid och plats som passade dem. Med 

deras samtycke gjorde vi ljudinspelningar under intervjuerna. Då vi är studenter och 

respondenterna professionella tror vi att den effekt vi haft på intervjusituationen varit relativt 

liten samt att respondenterna har svarat ärligt och öppet. Däremot märkte vi vid några intervjuer 

att respondenterna pratade mer öppet då vi avslutat ljudinspelningen. Vi upplevde att 
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diskussionen blev friare då det fanns utrymme för mer personliga istället för professionella 

reflektioner. Av respekt för respondenterna har vi inte tagit med något från det i vår uppsats. 

 

Efter intervjuerna lyssnade vi igenom ljudinspelningarna från dem och skrev ned vad som sagts. 

Dessa transkriberingar gjorde vi ordagrant, men citat som vi tagit med i uppsatsen har vi justerat 

från tal- till skriftspråk. Detta rekommenderas för att göra citaten mer läsvänliga samt för att 

respondenterna ska framställas på ett rättvist sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). På 

grund av den snäva tidsram som finns för detta examensarbete har vi inte erbjudit respondenterna 

att läsa igenom transkriberingen innan vi gått vidare med analys av materialet.   

 

4.5 Analysmetod 

David och Sutton (2016, s. 257-263, 268-278) lyfter att kvalitativ analys är en form av textanalys 

som det finns två huvudspår för, innehållsanalys eller diskursanalys. Diskursanalys handlar om 

hur något är skrivet och innehållsanalys om vad som står. Då vi vill undersöka hur delaktigheten 

i samhället ser ut för unga vuxna med Asperger har vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys 

på våra transkriberingar. Till vår hjälp har vi använt oss av Burnards (1991) steg-för-steg-

beskrivning. Den innefattar bland annat att först lära känna materialet genom att läsa igenom det, 

sedan öppet koda informationen och kategorisera den i flera steg. David och Sutton (2016, s. 

257-263, 268-278) beskriver innehållsanalys som en reducerings- och organiseringsprocess. De 

menar att det handlar om att göra materialet till en hanterbar storlek samt att tematisera det med 

hjälp av olika beskrivande ord, så kallade koder. I kodningsarbetet är det dock viktigt att 

reducering inte sker på bekostnad av den kontext något sägs i. I vår kodning och kategorisering 

har vi utgått från vårt syfte och våra frågeställningar. Funktionen med kodning är just att få fram 

centrala teman som är talande för forskningsfrågan. Då vi har en abduktiv ansats mot induktion 

har vi främst valt att ta koder från vårt insamlade material, så kallade in vivo-koder, istället för 

teoretiska koder som är vanligt vid ett deduktivt angreppssätt. I tredje nivåns kategorisering har 

vi i vissa fall använt något mer generella termer. Utifrån vår kodning och kategorisering landade 

vi i fem teman som vi upplevde att respondenterna framhöll särskilt. Dessa är behov, 

självständighet, social samvaro, normalitet och inkludering (se kodschema, Bilaga 4). 
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4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliseringsanspråk 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna visa för läsaren att ens studie är trovärdig. Det 

görs genom transparens, vilket innebär att vara öppen med hur studien gått till, samt att visa att 

den är noggrant, systematiskt och rigoröst utfört. Ytterligare sätt att bidra till ökad trovärdighet är 

att använda flera metoder, så kallad triangulering, och att låta respondenterna ge sina synpunkter 

på studiens resultat (Ahrne & Svensson 2015, s. 24-26). Även Burnard (1991) lyfter att ett sätt 

att nå hög trovärdighet är att en ska ta hjälp av både kollegor och respondenter, för att stämma av 

att innehållsanalysens kodning och kategorisering är rimlig. På grund av de tidsramar som finns 

för uppsatsen har det inte funnits möjlighet till triangulering eller att låta varken studentkollegor 

eller respondenter delta i processen. För att ändå sträva mot transparens och hög trovärdighet har 

vi tydliggjort vår egen förförståelse och förklarat hur vi gått tillväga i studien. Vi har även kodat 

materialet var för sig för att sedan diskutera våra respektive analyser tillsammans.  

 

I en fenomenologisk studie är urvalet som sagt viktigt för att få en hög tillförlitlighet, det vill 

säga att de som deltar i studien också kan mycket om ämnet som studeras (Creswell 2007, s. 62, 

125–129). Vi har därför valt att intervjua personer som jobbar nära unga vuxna med en diagnos 

av Aspergers syndrom och med särskilt fokus på personer som jobbar i gruppens vardag. En hög 

tillförlitlighet uppnås även genom semistrukturerade intervjuer, vilket ger att intervjuerna går till 

på liknande sätt och att samma frågor har ställts till de olika respondenterna. Vidare innebär en 

låg grad standardisering och öppna frågor att respondenten har möjlighet att delvis leda samtalet 

(Trost 2010, s. 131 och Dalen 2015, s. 34). Som vi konstaterat ovan har vi i stort följt struktur 

och formuleringar i intervjuguiden.  

 

Vår studie handlar som sagt om delaktighet för unga vuxna med en diagnos av Aspergers 

syndrom. Utifrån våra resultat är det svårt att uttala sig om hur delaktigheten ser ut i andra 
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kontexter än den nutida svenska eller för grupper med andra typer av funktionsvariationer, även 

om de säkert kan användas för att diskutera detta. Det är detta som kallas generaliserbarhet, att 

kunna dra slutsatser för en större population än den som ingått i studien (David och Sutton 2016, 

s. 33). Då vi gör en fenomenologisk studie är vårt syfte inte heller att våra resultat ska vara 

generaliserbara. Det handlar snarare om att nå en fördjupad förståelse. I kvalitativ forskning är 

dessutom generaliserbarhet svårt att uppskatta och uppnå generellt. Vårt generaliseringsanspråk 

är istället teoretiskt, vilket innebär att studiens resultat sätts i relation till teori och tidigare 

forskning (jmf Ahrne & Svensson 2015, s. 26-27 och Bryman 2011, s. 369).  

 

4.7 Etiska överväganden 

I inledningsfasen av vår studie hade vi tänkt intervjua unga vuxna med en diagnos av Asperger 

syndrom, då vi upplever att gruppens perspektiv är underrepresenterad inom forskning. Då detta 

är en studentuppsats har vi dock av etiska skäl istället fokuserat studien kring det perspektiv som 

personal som arbetar nära gruppen kan ge. 

 

För att skydda de personer som deltagit i vår studie har vi följt de fyra forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2002 jmf Vetenskapsrådet 2017) har tagit fram för samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I 

linje med dessa krav har vi inför intervjuerna skickat ett informationsblad till respondenterna där 

vi skrivit ner vad som är studiens syfte, vad deras roll är samt att deras deltagande i vår studie är 

frivillig och går att avbryta (Bilaga 1). Inför intervjuerna har de även fått ta del av intervjuguiden 

så att de skulle få en bättre inblick i vad vi skulle fråga kring (Bilaga 3). Detta material har 

respondenterna fått 2–4 dagar innan intervjun. Att skicka ut intervjuguiden kan ifrågasättas 

utifrån att det kan antas styra respondenterna. Då det var kort med tid inför intervjun tyckte vi 

dock de etiska skälen i att respondenterna skulle känna sig välinformerade vägde över. Under 

intervjuerna upplevde vi att det gav en fördel att respondenterna fått ta del av intervjuguiden 

vilket var att de övervägande höll sig till ämnet delaktighet. Vidare har respondenterna och vi 

skrivit på en samtyckesblankett inför intervjuerna utifrån den information som specificerats i 

informationsbladet (Bilaga 2). Då intervjuerna genomfördes bara några dagar efter att vi fått 
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kontakt med respondenterna var vi noga med att vid intervjutillfällena säkerställa att 

respondenterna hade förstått informationen, samtyckte till att delta samt kände sig trygga med 

intervjusituationen. Som vi nämnt anonymiserade vi våra respondenter genom att de fått välja ett 

fiktivt namn samt att vi inte anger detaljer om dem eller deras arbetsplats. Ljudinspelningar och 

transkriberingar har vi sparat på våra lösenordskyddade privata datorer, samtyckesblanketter har 

vi sparat i ett av våra hem. Ljudinspelningar, transkriberingar och samtyckesblanketter har vi 

förstört efter att uppsatsen blivit godkänd.  

 

5. Teori 

Vi har nu redovisat för den metod vi använt oss av i studien. I detta teoretiska avsnitt kommer vi 

inledningsvis att förklara vårt val av teorier för att sedan presentera dem var för sig.  

 

5.1 Val av teori 

Utifrån att vi vill undersöka hur delaktigheten i samhället ser ut för unga vuxna med en 

Asperger-diagnos har vi valt att utgå från Carol Thomas bio-sociala perspektiv på 

funktionshinder. Thomas menar att en funktionsvariation i sig inte är ett funktionshinder, ett 

funktionshinder är då en funktionsvariation påverkar ens möjlighet att göra vissa saker eller vara 

sig själv, alltså ett samhälleligt förtryck. Grunden till detta menar Thomas finns i socio-kulturella 

processer som genererar en negativ attityd mot personer med funktionsvariationer. Dessa 

processer har vi valt att diskutera utifrån Goffmans teori om stigma och Beckers teori om 

outsiders, vilka båda i stort handlar om avvikande från en samhällelig norm. Nedan presenterar 

vi dessa tre teorier närmre.  

 

5.2 Thomas bio-sociala modell på funktionhinder 

Inom funktionshinderrörelsen och funktionshinderforskning finns den brittiska sociala modellen 

som fokuserar på funktionshinder, alltså på de sociala barriärer som begränsar vad personer med 

en funktionsvariation kan göra. Det handlar om en form av socialt förtryck. Den biomedicinska 

modellen fokuserar istället på de individuella funktionsvariationerna och på de fysiska eller 
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psykiska ‘begränsningarna’. Thomas (1999, s. 1, 33, 40–43) har ett bio-socialt synsätt och utgår 

från att biologiska och sociala faktorer samverkar. Detta exemplifierar Thomas med sin egen 

situation av att ha bara en hand. Att hon inte kan hålla en sked i den andra är inget 

funktionshinder, det är en effekt av funktionsvariationen. Om en person i maktställning däremot 

bestämmer att det påverkar förmågan att vara socialarbetare eller förälder så är det ett 

funktionshinder. Det är då ett förtryck som handlar om att en person nekas sina rättigheter eller 

inte får möjlighet att överkomma sina funktionella ‘begränsningar’, antingen genom stöd eller att 

helt enkelt få göra saker på ett ‘annorlunda’ sätt.  

	  

Thomas (1999, s. 48, 56, 60) framhåller ytterligare en aspekt av funktionshinder vilket är de 

psykologiska och emotionella konsekvenser som följer av förväntade eller faktiska bemötanden. 

Thomas menar att det till exempel kan handla om att i större utsträckning stanna hemma då en 

skäms över sin funktionsvariation eller att inte berätta om den för sin partner på grund av rädsla 

för dennes reaktion. Det hör samman med att det finns socio-kulturella processer i samhället som 

genererar en negativ attityd gentemot personer med funktionsvariationer. Med socio-kulturella 

processer menas att attityder som bygger på sociala och kulturella värderingar förs vidare mellan 

generationer. Utifrån detta menar Thomas att det samhälleliga förtrycket handlar både om 

barriärer för att göra, såsom att få tillträde till fysiska miljöer, och för att vara, alltså att vara 

accepterad som en är. Utifrån detta formulerar Thomas också en definition av funktionshinder 

som lyder; 

 

Disability is a form of social oppression involving the social imposition of restrictions of activity on 
people with impairments and the socially engendered undermining of their psycho-emotional well-being 
(Thomas 1999, s. 60).  

 

5.3 Goffmans stigma 

Människor bär omedvetet med sig en normativ uppfattning kring hur andra personer i samhället 

ska bete sig. Det är förväntningar och krav som bland annat finns vid samspel i sociala 

sammanhang. Förväntningar på hur en person ska bete sig och/eller se ut grundas bland annat i 

vilket yrke personen har och hur denne bor. Redan vid första intrycket av en annan människa 
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görs en kategorisering och det skapas förväntningar på hur denne person ska bete sig utifrån 

vilken kategori den tillhör. Goffman (2011, s. 9-13) förklarar stigma i relation till den stereotypa 

normbilden som finns i samhället av hur personer ska vara. En individ som faller under 

benämningen stigma är på något sätt avvikande från vad som är normalt eller naturligt i ett 

samhälle. Stigman utmärkas oftast i tre kategorier. Den första är att en person avviker genom 

synlig kroppslig funktionsvariation.  Den andra utmärks av en persons passivitet som grundas i 

erfarenhet av till exempel utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa. Den tredje faller under etnisk 

eller religiös tillhörighet. En person som besitter stigma beskrivs av Goffman som negativt 

avvikande från förväntningarna som finns i samhället och att denna inte är 'fullt mänsklig'. 

 

Oftast pekas individer som besitter stigma ut av de som tillhör normen när de inte passar in 

samhällets framställningar och förväntningar, vilket leder till att dem blir utpekade och utstötta. 

Dock menar Goffman att den stigmatiserade individen kan välja att söka hjälp. Goffman skriver 

att hjälpsökande kan ske hos de egna och de visa. Med de egna menas personer som besitter 

samma erfarenheter och kan ge stöd till varandra. De visa är personer som hör till normen och 

som har en sympatisk attityd till dem med stigma, vilket kan bero på att de själva har erfarenhet 

av att vara i underläge (Goffman 2011, s. 9-12, 27-30, 36–40). 

 

5.4 Beckers outsiders 

 

All social groups make rules and attempt, at some times and under some circumstances, to enforce them. 
Social rules define situations and the kinds of behaviour appropriate to them, specifying some actions as 
'right' and forbidding others as 'wrong'. When a rule is enforced, the person who is supposed to have 
broken it may be seen as a special kind of person, one who cannot be trusted to live by the rules agreed on 
by the group. He is regarded as an outsider (Becker 1991, s. 1). 

 

Utifrån begreppet 'outsiders' diskuterar Becker det sociala fenomenet normavvikelse. Som 

framgår i citatet kan en person bli sedd som en outsider om denne beter sig på ett sätt som inte 

följer de samhälleliga sociala reglerna (Becker 1991, s. 1). Till skillnad från Elias och Scotson 

som snarare diskuterar maktkampen som uppstår mellan etablerade och nyinflyttade i ett 

samhälle fokuserar Becker på subgrupper i samhället som stämplats som avvikande (Elias & 
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Scotson 1999, Becker 1991). Därav anser vi att Beckers resonemang kring fenomenet är mest 

relevant utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

 

Becker lyfter att grunden för att något/någon ska kunna vara avvikande är att det finns en social 

norm. Denna norm är kontextuell och därför skiljer det sig åt mellan olika grupper vad som anses 

avvikande. Becker lyfter att avvikande är en social process och inte en individs handling. Det är 

en konsekvens av att maktstarka grupper i samhället har bestämt vilka regler som ska finnas och 

att regelbrytare ska stämplas som outsiders. Samtidigt framhåller Becker olika typer av 

avvikande beteenden och menar att det finns personer som skapar och fastnar i en regelbrytande 

karriär, vilket innebär att de under en längre tid upprepande bryter mot sociala regler. Skillnaden 

mellan de som följer sociala regler och dem som bryter mot dem framställs som en fråga om 

direkt eller inlärd impulskontroll. Becker lyfter att en vanlig konsekvens för en som stämplats 

som outsider är att den måste börja leva efter de förväntningar och fördomar som finns om den 

typen av regelbrytare (Becker 1991, s. 4–35, 179).  

 

5.5 Summering av teoretisk ram 

Övergripande i vår studie har vi utgått från Thomas bio-sociala perspektiv på funktionshinder, 

det har fungerat som våra glasögon genom vilka vi har sett på problemet. Det vi framförallt 

använder i Thomas teori i analysen av vårt insamlade material är särskillnaden mellan en effekt 

av en funktionsvariation och när det blir ett funktionshinder. Vi använder även Thomas 

resonemang om konsekvenser för individen för att analysera de delar i empirin som handlar om 

gruppen snarare än samhället.  

 

Som sagt använder vi Goffmans och Beckers teorier som ett komplement till Thomas för att på 

ett djupare plan kunna analysera de normaliserings- och stigmatiseringsprocesser som våra 

respondenter påverkar unga vuxna med Aspergers möjlighet till delaktighet i samhället.  

 

6. Resultat och analys 
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Vi har nu presenterat våra teoretiska utgångspunkter. I detta avsnitt redogör vi för våra 

respondenters resonemang samt diskuterar dem utifrån valda teorier och tidigare forskning. Detta 

utifrån de fem teman som utkristalliserades i innehållsanalysen vilka är behov, självständighet, 

social samvaro, normalitet och inkludering. Vi inleder varje tema med att tydliggöra vilka koder 

som hör dit med en box från vårt kodningsschema. I boxens vänstra kolumn finns koderna från 

vår första, öppna kodning. Mittersta och högra kolumnerna visar de kategoriseringar vi gjort i två 

steg. Innan vi går vidare vill vi även kort påminna om vilka våra respondenter är. Alla arbetar 

nära unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom. Kim arbetar på socialtjänsten, Eli och 

Sanna i en lägerverksamhet och Stefan, Magda och Dora med stöd i hemmet.  

 

6.1 Behov 

	  

Inom detta tema har vi respondenternas resonemang om både behov och stöd, men även om 

politik. Diskussioner om olikheter, personen bakom diagnosen och mående har vi också 

kategoriserat som tillhörande behov. 

 

En sak som flera av respondenterna har poängterat är att det är svårt att prata om unga vuxna 

med en diagnos av Aspergers syndrom som grupp utifrån att de som individer är så olika. 

Respondenterna framhåller att det framförallt beror på deras personliga olikheter, men även på 

var i diagnosskalan de befinner sig. Dora lyfter även att en påverkande faktor är hur väl en har 

lärt sig att leva med funktionsvariationen. Kim lyfter att det kan bli problematisk när samhället 

bara ser en diagnos och inte personen bakom; 
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Det blir lite märkligt ibland för när man har en diagnos så tänker man att… alltså att om man får en insats 
från LSS så blir allting bra. Och jag tänker att i samhället i stort så blir det så att man kan koppla allting 
till en diagnos fast det inte behöver vara så. Man har ett svårt självskadebeteende, alltså det behöver inte 
vara för man har AS utan det kan vara för att man varit med om traumatiska händelser. [...] Man måste 
medge att det finns flera aspekter som person, inte bara AS-diagnos, utan också att man fortsatt är en 
person.  

 

Som framgår i citatet blir diagnosen talande för den person som fått den, att en blir diagnosen 

och inte en person med flera nyanser. Detta kan relateras till den kategoriseringsprocess som 

Palmblad (2002) utifrån sin studie om självbiografisk litteratur menar att diagnoser är. Enligt 

Goffmans teorier om stigma så kan kategorisering medföra att den som får en diagnos ses som 

'mindre mänsklig' (Goffman 2011, s. 9-13). Citatet ovan kan ses som ett exempel på det, som att 

en person med en Asperger-diagnos inte skulle kunna ha ett 'mänskligt' trauma. Kim berättar 

samtidigt att det kan finnas ett samband mellan funktionsvariation och mående, utifrån att ens 

mående kan påverkas positivt om en får det stöd en behöver och har rätt till i enlighet med LSS; 

 

För det finns ju ofta påslag av psykisk ohälsa, självskadebeteende och så. Och jag kan också uppleva att 
de inte kan svara på varför, alltså vad det är som gör att man har det här dåliga måendet. Men sen så min 
upplevelse är också att när de fått struktur, alltså de kanske behöver tydlighet fast man inte vet om att 
man behöver det, då lugnar sig också det här självskadebeteendet.  

 

När det gäller stöd i hemmet lyfter våra respondenter Stefan, Dora och Magda att behoven 

framförallt finns inom tre områden. Dels är det bland unga vuxna med Asperger vanligt att ha 

behov av stöd med vardagssysslor som att diska och städa. Vidare behöver många stöd med 

struktur och planering samt med att påbörja och avsluta saker, som att komma upp på morgonen 

eller att sluta spela datorspel och lägga sig på kvällen. Att få tillgång till stöd för vardagliga 

sysslor i hemmet framhölls i Simmeborn Fleischers (2012) studie om högskolestudenter som en 

förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället utanför hemmet, såsom inom utbildning. 

Ytterligare en förutsättning för delaktighet som lyfts i den tidigare forskningen är stöd från 

familjen (Krieger et al. 2012 och Howlin 2000). Flera av våra respondenter har nämnt familjens 

stödjande funktions som en självklarhet. Dora har även uttryckt att det är en förutsättning för att 

få ta del av sina fritidsintressen. Kim menar vidare att stödinsatser på socialtjänsten inte alltid är 

tillgängliga för denna grupp, detta då det inte finns anpassad information och kommunikation. 

Kim menar att detta i sin tur får en effekt på gruppens delaktighet i samhället.  
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Magda lyfter att tillgängligheten för personer med olika funktionsvariationer minskar i takt med 

de nedskärningar som görs vilket resulterar i att personalen nu arbetar mer tidsbestämt. Tidigare 

kunde de till exempel åka hem till en person som behöver stöd för att komma upp på morgonen 

och iväg till jobbet om denne inte svarade i telefon, nu har de inte den möjligheten. Även Dora 

har märkt av nedskärningarna och menar att det går ut över brukarnas möjlighet att ta del av sina 

intressen; 

 

Jag upplever att man försöker skära ner så mycket personal som möjligt och spara in. Och just med det 
här, jag sa ju det tidigare, att det är en aktivitet i veckan som gäller och ibland går inte det för att det inte 
finns personal. Och jag tror att väldigt många skulle vilja göra mycket mer än en gång i veckan. Jag 
tycker inte att kommunen är så där jätteengagerade i att se till att de verkligen får det de behöver genom 
att det finns personal, det tycker jag att kommunen ska bli bättre på.  

 

Respondenternas berättelser om nedskärningar är oroväckande utifrån Griffiths et als. (2012) 

studie om stödinsatser. Där framkom att stödet bör vara individuellt anpassat och med fokus på 

brukarnas styrkor, vilket våra respondenter vittnar om att det inte är. Griffith et al. lyfter även att 

personer som arbetar med personer med en diagnos av Aspergers syndrom behöver mer kunskap. 

Vår respondent Magda framhåller också att kunskap är viktigt, men ser ett problem med den 

utveckling mot högre utbildningskrav för personalen som nu finns. Hen tycker det är viktigare att 

personalen vill arbeta med människor och har en förståelse för brukarna. Magda menar att vissa 

personer är födda för att jobba med människor, men att de nu kan sållas bort då de inte har rätt 

utbildning och att det får en negativ effekt på det stöd som brukaren får.   

 

6.2 Självständighet 
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Till temat självständighet hör framförallt resonemang om framtidsmål, arbete och boende. Flera 

av respondenterna har lyft gruppens styrkor som störst i relation till arbete varför vi även 

inkluderat de diskussionerna här. 

 

Att arbete är viktigt för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom och att många har 

storslagna drömmar för framtiden är det flera respondenter som framhållit. Stefan är osäker på 

varför arbete är så viktigt, men tror att det beror på att de då känner sig inkluderade i samhället. 

Även Eli tror att det kan bero på det; 

 

Alltså vad jag kan uppleva är det ganska många som är lite såhär, det är många som tänker mycket på 
framtiden och… vart de ska hamna någonstans, ska de få något jobb, alltså var ska deras plats i samhället 
bli någonstans.  Och det är många som har mycket drömmar och så, det var någon som ville bli kock och 
någon vill bli föreläsare. Alltså det finns väldigt mycket drömmar, men jag tror att det är många som är 
osäkra på var de kan få plats.  

 

Som citatet visar upplever personer med en diagnos av Aspergers syndrom en osäkerhet kring sin 

plats i samhället. Det kan relateras till resultaten i Howlins (2000) longitudinella studie som visar 

att många i denna grupp känner en press att passa in. Howlins resultat visar även på att behövs 

ett bättre stödsystem för att gruppens styrkor ska kunna tillvaratas, något som flera av våra 

respondenter även varit inne på. Dora menar till exempel att de styrkor som många unga vuxna 

med en Asperger-diagnos har inte kommer fram då de inte får en plats på arbetsmarknaden; 

 

Det (styrkorna) är allt möjligt, vissa är jätteduktiga inom musik eller dator eller något annat men aldrig 
får visa det. Skulle de få visa det så skulle de ju kunna bidra till samhället på det sättet, och då kan de bli 
självständiga och kunna betala sin del och få känna att man är bra på det. Jag tror att det gör jättemycket 
för självkänslan. De brukare som jag har träffat som har jobb, så är jobben verkligen en stolthet. Jag vet 
en som jobbar som brevbärare och det betyder jättemycket och han verkligen planerar sitt liv efter sitt 
jobb och det gör jättemycket för självständigheten också. 

 

I citatet ovan lyfts också arbete som viktigt för både självkänsla och självständighet. Detta kan 

relateras till Hughes (2002) resonemang om strävan efter normalitet som en del i utanförskapet. 

Hughes lyfter att personer med funktionsvariationer är marginaliserade, vilket resonemangen 

från våra respondenter om gruppens utanförskap på arbetsmarknaden visar på. Hughes menar 
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också att hinder för att få ett jobb även kan påverka ens status i samhället. Enligt Krieger et al. 

(2012) så beror ens möjligheter att få jobb på den egna förmågan att anpassa sig till sociala 

normer. Även våra respondenter framhåller den egna förmågan som avgörande för att kunna få 

ett jobb. Till exempel menar Kim att det sätt som Arbetsförmedlingen fungerar på, att personer 

som kommer dit ska klara mycket själva, kan bli problematiskt för unga vuxna med en diagnos 

av Aspergers syndrom samt att det påverkar deras möjlighet till delaktighet på arbetsmarknaden; 

 

Man vill ju ändå ha ett riktigt jobb, det är ju det. Det kanske är svårt att se vilket stöd man egentligen 
behöver. [...] Många av de platserna i daglig verksamhet har ju det att de kan få hjälp att skriva CV och de 
har ju personal där och då kan man få hjälp med hur man gör när man söker jobb, det som jag tänker att 
en arbetsförmedling egentligen ska göra men på Arbetsförmedlingen är det ju lite att man är på egen 
hand. Så att utan de dagliga verksamheterna så tror jag att de aldrig hade kommit in. Så, tyvärr. Men om 
de bara får stöd så tänker jag att många av dem får jobb sen.  

 

Även om det finns praktiska hinder för unga vuxna med en Asperger-diagnos att få jobb, så finns 

drömmarna där. Kim upplever att gruppen har en skön inställning i att ingenting är omöjligt, att 

det inte finns några begränsningar. Även Stefan lyfter att unga vuxna med Asperger har högt 

satta mål och menar att det hos många grundar sig i en orealistisk bild av utbildning och arbete. 

Eli resonerar kring varför det skulle vara svårt för gruppen att nå sina mål när det kommer till 

olika arbeten och menar att det beror på kraven som ställs;  

 

Jag tror att det blir svårt för många att navigera i den här världen med massor av neurotypiska människor 
och liksom finna sig tillrätta där för det ställs höga krav på hur man ska vara, extrovert och socialt skillad, 
att slå sig fram men ändå vara väldigt smooth. Så det kan det ju vara svårt för 'normalstörda' att passa in i 
den världen och om man dessutom fungerar på ett annat sätt så blir det ännu svårare kanske att nå vissa 
positioner som man vill ha tänker jag.  

 

Citatet visar på att det finns sociala regler att följa på en arbetsplats som kan vara svåra att följa 

för personer med en diagnos av Aspergers syndrom. Utifrån Beckers (1991, s. 4–35) teorier 

stämplas de som inte följer sociala regler som avvikare eller outsiders. Utifrån Thomas (1999, s. 

1, 33, 40-43, 48, 56, 60) synsätt fungerar dessa sociala regler som barriärer både kring vad en 

person med en funktonsvariation kan göra, men också kring hur denne kan vara. Dessa barriärer 

menar Thomas är ett socialt förtryck som ger både emotionella och psykologiska konsekvenser. 
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Vår respondent Kim upplever däremot att det för personer i gruppen inte blir så känslomässigt att 

inte kunna leva upp till sina mål. Hen tänker att personer med en diagnos av Aspergers syndrom 

inte upplever misslyckande på samma sätt som neurotypiska utan att det mer blir en fråga om att 

sakligt testa någon annan väg. Inte heller Stefan har upplevt en frustration från gruppen när det 

kommer till dessa frågor. Sanna upplever dock att det finns personer i gruppen som uttrycker 

frustration kring detta; 

 

Ja, det är väl blandat en frustration över att kanske inte kunna få ett vanligt jobb som alla andra och då 
kan det ju vara både för att man tycker att det är tråkigt att inte ha ett jobb men också att man inte får vara 
som andra. Och frustration över att känna att man inte klarar av något som andra klarar av. Samtidigt som 
många håller på med daglig verksamhet och då känner sig helt nöjda med det och tycker det känns 
superkul och givande och såhär är nöjda i sin situation att inte kunna ha ett vanligt jobb utan… ja, tycker 
det är kul det man får ta sig för.  

 

Den frustration Sanna berättar om kan jämföras med de resonemang som Howlin (2000) för om 

hur personer med en diagnos av Aspergers syndrom lever med en konstant press av att passa in i 

ett samhälle som inte förstår deras behov eller svårigheter och att det kan leda till stress, oro och 

psykisk ohälsa. Griffith et al. (2012) lyfter att det generellt finns ett för stort fokus på just 

gruppens 'begränsningar' och menar att det överskuggar gruppens styrkor. Flera av våra 

respondenter har framhållit att personer med Aspergers har styrkor, framförallt en framstående 

förmåga när det kommer till noggrannhet och detaljintresse och menar att denna styrka är 

eftersökt på arbetsmarknaden. Såhär säger Eli; 

 

Och jag har hört att det har börjat bli så att vissa arbetsplatser speciellt eftersöker personer med AS för att 
de kan ha egenskaper som kanske lämpar sig väldigt bra i vissa yrken, att man kanske behöver någon som 
är väldigt noggrann och ser detaljer och kan bli riktigt superintresserad av någonting jättelitet. Och då 
kanske man inte behöver någon som är ett socialt lejon och har ett helhetsperspektiv.  

 

Även Stefan lyfter att personer i gruppen här har en styrka och menar att de kan bli väldigt 

duktiga utifrån att de har ett genuint intresse för till exempel konst eller programmering. Stefan 

tror att de därför kan göra ett bättre jobb än vad de flesta neurotypiska kan. Trots att det finns 

möjligheter för delaktighet på arbetsmarknaden lyfter Kim att den inte är tillgänglig för alla;  
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Och jag tänker att det finns massor av jobb, det finns ju företag som anställer, ja att det är nästan ett av 
kriterierna att du ska ha AS. Det är just det här detaljintresset, som språkgranskare och sådana saker. Så 
jag tänker att om de vill ha jobb så tror jag inte att det är några svårigheter för de människorna att delta 
och bli delaktiga och få arbeten, absolut inte. Och sen finns det ju också dem som inte har någon 
framtidstro alls, men det kan jag ju tycka är mer kopplat till att man har upplevt misslyckanden inom 
skolgång och man har kommit efter och man har inte fått stöd från början.  

 

Kims citat visar på det som både Griffith et al. (2012) och Simmeborn Fleischer (2012) kommit 

fram till i sina studier, det vill säga att rätt stöd är A och O för att kunna delta i utbildning och 

arbetsliv. Simmeborn Fleischer framhåller också att delaktighet i samhället ofta kan möjliggöras 

med hjälp av stöd i hemmet. Ytterligare en aspekt av att bli vuxen och självständig är just frågan 

om att flytta hemifrån och våra respondenter lyfter att det är en viktig fråga för unga vuxna med 

Aspergers syndrom. Eli menar att många har kluvna känslor kring att flytta hemifrån då det finns 

en längtan efter att vara vuxen och självständig men också en rädsla av att inte klara av det; 

 

Det verkar vara en ganska stor grej för många, att få flytta hemifrån. Precis som det är liksom för 
'normalstörda' en stor grej, men för någon med AS kanske det blir en ännu större grej för att det blir… 
Om man är känslig för omställningar och så. Så det blir liksom ett annat liv att anpassa sig till då. Och det 
som jag tycker jag hör från många unga med AS är ju att det finns någon form av ambivalens, att det 
finns en längtan efter att vara vuxen och självständig och ha ett eget liv samtidigt som det kan finnas 
något skrämmande i det. Jag tror att många som jag har jobbat med är väldigt beroende av sina 
vårdnadshavare. 

 

Även Sanna upplever att detta är känsloladdat för gruppen och menar att det kan vara förknippat 

med en ilska mot sig själv att inte 'kunna' bo själv som till exempel ens yngre neurotypiska 

syskon kan. Magda lyfter att frågan om självständighet och boende blir viktig då diagnosen inte 

är något som syns på utsidan utan att det är mer på insidan som stödbehov uppstår. Det här går 

att förstå utifrån Goffmans (2011, s. 9–10) teori om stigma, där boende framställs som en viktig 

del i en persons sociala identitet samt att en kan bli utsatt om en inte följer normativa 

förväntningar, som att flytta hemifrån som ung vuxen kan vara. Vår respondent Sanna framhåller 

att det hos unga vuxna med Asperger finns en medvetenhet om att inte kunna leva ett liv 'som 

alla andra' utan att de kanske fortfarande kommer bo hemma när en är 35 år och att det kan 

kännas tråkigt. I verksamheten där Sanna jobbar finns dock en åldersspridning som hen lyfter 

som positiv, då yngre får en möjlighet att träffa äldre med samma funktionsvariation och se 

exempel på att det kan vara bra även om man inte följer normen.  
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6.3 Social samvaro 

	  

I detta tema inkluderas resonemang om relationer och intressen samt socialt samspel, samvaro 

och isolering.  

 

Vår respondent Kim berättar att hen träffar personer med Aspergers syndrom med olika typer av 

relationsstatus, men också om att det finns en form av normativ förväntan kring dessa bitar; 

 

Familjeliv tänker jag att det finns ju ändå, jag har träffat både de som har pojkvänner och flickvänner och 
som har varit föräldrar också. Men, det här att relationer inte är så viktigt utöver det. Det är såhär när jag 
träffar unga att jag frågar: "Har du kompisar?" "Nej." "Vill du ändra på det?" "Nej." För man vill inte ha, 
man ser inte syftet i det tror jag om det inte följer med saker som att man spelar ett dataspel ihop eller så. 
Men att bara hänga för hängandets skull är inte egentligen något som de vill ha, jag upplever att man gör 
det för att det är ett invant mönster. För att man förväntas sitta och socialisera.  

 

Enligt Kim är det alltså vanligt att personer med en diagnos av Aspergers syndrom inte ser syftet 

med vissa relationer. Både Sanna, Magda och Eli upplever snarare att det finns en längtan efter 

relationer men att det kan vara svårt att få till. Såhär resonerar Eli; 

 

Ja, men vi brukar ju ha filosofi-kvällar i verksamheten och då får man ju höra mycket hur de tänker kring 
kärlek och sånt och det är väldigt mycket smarta grejer de tänker på som man själv kanske inte tänkt på 
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alltid… Men… Jag tror att ett dilemma för många kanske är att dem själva är… Alltså jag tänker att i en 
relation så krävs det att man kan kompromissa och läsa av varandra och det kan bli svårt om man har AS. 
Att det kan vara svårt att anpassa sig och vara flexibel. Och det tycker jag att vissa har uttryckt, att det är 
något som är jobbigt i en relation. [...] Alltså det är väldigt olika. Det är vissa som är jätteskillade i sina 
relationer och som jag känner att jag skulle behöva gå i dejtingskola hos. (skratt)  

 

Om datingskolan utvecklar Eli och berättar om en person som är väldigt bra på att ta initiativ, 

visa intresse och med att vara tydlig och rak med vad denne vill, något som Eli själv kan tycka är 

svårt. De 'svårigheter' som lyfts hör till de huvudområden som personer med en diagnos av 

Aspergers syndrom framförallt har en funktionsvariation inom, alltså social interaktion och 

föreställningsförmåga (Klasén McGrath 2009). Utifrån Thomas (1999, s. 33, 40-43) resonemang 

är det i sig inget funktionshinder utan en effekt på en funktionsvariation. Det är de förväntningar 

från neurotypiska kring att en ska vilja ha relationer samt hur relationer ska se ut som utgör ett 

förtryck. Utifrån Beckers (1991, s. 4–35) förklaringsmodell handlar det om att inte följa sociala 

regler om en lever ensam och då bli en självvald eller utpekad outsider. 

 

Alla respondenter har lyft att unga vuxna med Asperger har specialintressen som är viktiga för 

dem. Eli upplever att intressena är så viktiga att de blir en del av personernas identiteter och att 

de kan verka som grund för vänskapsrelationer; 

 

Jag tror att dem ofta utforskar det (intressena) själva, i vår verksamhet händer det ibland också att det är 
två personers specialområden som överlappar och då blir det fantastiskt. Om det är två stycken som älskar 
animé så kan det bli att de går bananas. Men sen verkar det tycker jag som att de smittas av varandras 
intressen också, speciellt om det kanske är någon som är lite äldre som är jätteintresserad av en viss kung 
då plötsligt är det hela gruppens specialintresse, så att det smittar också tror jag.  

 

Även Sanna lyfter att det är just genom intressena som gruppen kan mötas. Hen ser det som att 

ett gemensamt intresse, som att spela ett spel tillsammans, kan vara en möjlighet att dela en 

upplevelse som de kanske inte hade kunnat dela på ett annat sätt. Detta resonemang kan ses som 

det Goffman (2011, s. 27–30) beskriver som att söka stöd hos sina egna, det vill säga de som har 

liknande erfarenheter som sig själv. Det kan ses vara ett sätt att få bekräftelse och slippa bli utsatt 

i relation till normen. Vidare diskuterar vår respondent Kim kring hur neurotypiska resonerar 

kring olika intressen. Hen säger att data är populärt bland personer med en Asperger-diagnos och 
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menar att neurotypiska inte anser det vara ett okej intresse då det inte innefattar att komma ut och 

träffa andra människor. Återigen lyfter alltså respondenterna exempel på hur unga vuxna med 

Asperger stämplas som avvikande från vad som normativt anses okej (jmf Goffman 2011 och 

Becker 1991). Ytterligare en aspekt som respondenterna lyft är att unga vuxna med en diagnos 

av Aspergers syndrom är delaktiga i sociala sammanhang, men att det finns en normativ bild av 

hur sociala interaktioner ska vara som inte stämmer överens med detta. Såhär säger Kim om 

hemmasittande gymnasieungdomar;  

 

Men sen så kanske vi borde lära oss också att när dem sitter hemma så sitter de inte passivt hemma, det är 
många som faktiskt sitter och är väldigt delaktiga, fast på sitt sätt. Alltså de är inte så isolerade för de har 
kanske ett gediget utbud av kontakter via nätet. 

 

Även Magda lyfter internet som ett underlättande verktyg för unga vuxna med Asperger att ha 

relationer. Hen menar att det där både går att träffa folk med samma intressen och att interagera 

med dem, utan att behöva träffas eller prata i telefon vilket kan vara jobbigt för vissa. Kim 

utvecklar diskussionen kring en normativ syn på delaktighet genom att berätta om en person hen 

arbetat med på ett boende och varje dag försökt få att komma ut till det gemensamma rummet för 

att se på film med andra boende; 

 

Och då började jag själv ifrågasätta varför går jag hit, varför knackar jag på hans dörr, vad är det jag vill? 
Och då är det ju mitt sätt att se på hur man är delaktig i samhället. Alltså min delaktighet blir ju såhär, att 
jag som 'normalstörd' person tycker att man ska sitta här och socialisera mitt emot varandra fast han 
berättar för mig att "jag har mina kompisar och jag spelar online med min syster" [...] Men i vår värld så 
duger inte det, det ska vara det här interagera, så vi kanske också borde tänka om vad delaktighet är.  

 

Att inte få vara eller interagera på det sätt som en vill menar Thomas (1999, s. 33, 40-43, 48, 56, 

60) är det som är funktionshinder, ett samhälleligt förtryck. Thomas menar också att oviljan att 

ha en social samvaro kan vara en psykologisk och emotionell effekt av funktionshindret. I detta 

fall innebär det att de unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom som våra respondenter 

berättar om väljer att inte ha relationer på grund av rädsla av hur de ska bli bemötta. Om det 

finns en bakomliggande orsak till detta vet vi inte, men på våra respondenter låter det som att de 
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unga vuxna med Asperger inte vill ha relationer eller umgänge då de inte ser poängen med det. 

Utifrån det resonemanget är även Thomas teori delvis ett utryck för ett normativt synsätt.  

 

 

6.4 Normalitet 

	  

Till detta tema hör resonemang om den neurotypiska normen, att avvika från den och upplevas 

som 'konstig', om det speciella med 'osynliga' diagnoser samt om bemötandet i samhället. 

 

Vår respondent Magda tror att många unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom lever i 

utanförskap då neurotypiska inte förstår dem. Detta då funktionsvariationen är 'osynlig' och 

neurotypiska kan uppleva att personer med Asperger lite oförklarligt beter sig 'avvikande';  

 

De sticker ju ut på så sätt att de inte alltid beter sig som alla andra. Alltså alla människor vill ju ha någon 
form av samhörighet, man gör ju som alla andra, man efterliknar och så. Och många med Aspergers 
syndrom gör inte det, de förstår inte alltid samhällsnormen, de skrattar vid tillfällen när man egentligen 
inte ska skratta och så vilket leder till att de sticker ut ur mängden.  

 

Flera av respondenterna har lyft att neurotypiska ibland uppfattar personer med Aspergers 

syndrom som 'konstiga'. Sanna tänker att det har att göra med de förväntningar som neurotypiska 

har och när någon då beter sig på ett sätt som inte följer normen så upplever de det som konstigt. 

Eli tror att det till och med kan leda till att neurotypiska tar avstånd från dem då de inte är vana 

vid att personer är på det sättet. Det här blir ett tydligt exempel på det Goffman (2011, s. 9-12) 
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menar är grunden i stigmatisering, att personer som inte följer de normativa förväntningarna blir 

utstötta (jmf Becker 1991, s. 4-35). Våra respondenter framhåller att det blir extra påtagligt när 

någon som ser ut som normen inte följer den. Kim diskuterar hur det kan vara problematiskt att 

ha en 'osynlig' diagnos när en är hjälpsökande; 

 

Sen tänker jag återigen, alltså när det gäller AS så är det så många som är… som upplevs som 
välfungerande. […] Så jag tror att vi behöver förstå att det vi ser behöver inte alltid vara sant. Det kan 
vara svårt ibland att ta in, alltså att man behöver tänka flera varv. [...] Jag tror att det handlar om att man 
måste ändra tankesätt i socialtjänsten i stort, kanske inte bara här i stadsdelen. Och i samhället i stort att 
man måste se att det kan finnas ett problem fast jag har ett välputsat yttre och tjänar mycket pengar.  

 

Kim exemplifierar och berättar om en person med en diagnos av Asperger som har ett bra och 

välbetalt jobb på ett företag i framkant men som riskerar att komma till Inkasso då hen inte kan 

öppna sin post. En annan person har partner och barn. Hen jobbar som lagerchef och sköter sitt 

jobb exemplariskt men kan inte hjälpa till att sköta om hemmet om inte partnern skriver ett 

detaljerat schema. Utifrån Krieger et al. (2012) resonemang kan vi se det som att dessa personer 

har förmåga att anpassa sig till sociala normer i arbetslivet. De här exemplen visar en något 

motsatt bild mot vad vi tidigare visat. Då har det likt Simmeborn Fleischer (2012) framstått som 

att stöd i hemmet är en förutsättning för att delaktighet på tillexempel arbetsplatser eller inom 

utbildning ska vara möjlig. Utifrån dessa exempel framgår det istället som att delaktigheten finns 

oberoende av stöd i hemmet, men att ett stöd behövs för att hemsituationen ska 'fungera'.  

 

Vår respondent Stefan tänker kring delaktighet på ett sätt som skiljer sig från de andra. Hen 

upplever att tillgängligheten för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom är så god 

som för vem som helst, att de kan ta del av saker i samhället såsom neurotypiska. Vad gäller 

bemötande tror Stefan att det blivit bättre den senaste tiden, framförallt när det gäller bemötande 

från samhällsinstitutioner såsom skola och sjukhus vilka hen upplever är mer inkluderande nu då 

det finns en ökad medvetenhet och de jobbar mer med det. Dora har en mer kritisk syn och 

menar att unga vuxna med Asperger är en utsatt grupp i samhället när det kommer till delaktighet 

och bemötande. Såhär säger hen; 
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Jag personligen tycker att de är väldigt utsatta. Jag tycker att de passar in med personal som känner dem 
och vet deras svårigheter, alltså dagliga verksamheter eller jobb som är anpassade för dem. Sen när man 
har varit på vanliga saker som typ en ICA-affär, jag har till och med varit med om att folk har skrattat åt 
en brukare när vi har varit och handlat för att de tyckte att han pratade på ett roligt sätt. Jag har varit med 
om jättemånga händelser där mina brukare har blivit uttittade. Så jag tycker att tillgängligheten är bra där 
det är anpassat, men dem har det inte lätt i det sociala samhället. Jag vet en tjej som skulle gå och äta 
fredagsmiddag på en lokal pub och då hade dörrvakten inte släppt in dem. Och jag tänker varför skulle de 
inte få komma in och det är inte rätt. Så jag tror nog att de har det svårt i samhället. 

Dora upplever att begränsningarna här kommer av att man måste passa in i en mall för att det ska 

fungera och att unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom ibland inte gör det. Hen 

tycker att det behövs mer kunskap och förståelse och att samhället inte ska vara så dömande i att 

alla behöver vara på ett visst sätt. Återigen har vi här ett exempel på att personer med Asperger 

blir stigmatiserade i normsamhället och inte ses som 'fullt mänskliga' (jmf Goffman, s. 9-13). 

Utifrån Thomas (1999, s. 48, 56, 60) bör det också uppmärksammas att stigmatisering kan leda 

till psykologiska och emotionella konsekvenser. Med det menar Thomas att upplevelser av 

socialt förtryck utifrån sin funktionsvariation kan medföra att en person undviker att möta 

samhället och då blir socialt isolerad. Vår respondent Dora resonerar kring dessa faktorer då hon 

lyfter att det finns en önskan från vissa unga vuxna med en Asperger-diagnos att vara mer 

delaktiga i samhället. Hen berättar om brukare som varit ledsna för att de fått dåligt bemötande 

eller inte tillåts göra tillträde till vissa saker i samhället.  

 

6.5 Inkludering 

	  

I detta tema finns resonemang om delaktighet, medvetenhet och förståelse från neurotypiska, om 

förändringar som krävs och om en positiv utveckling som våra respondenter upplever. 
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När det gäller diagnoser menar Eli att det är dubbelt. Det finns exempel på när den hjälpt unga 

vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom i att få tillgång till resurser och då den verkat 

begränsande. Eli lyfter att diagnosen är särskilt viktigt och som en del av identiteten för denna 

grupp, kanske för att det kategoriska diagnossystemet är särskilt tilltalande. Utifrån Goffmans 

(2011, s. 27-30) teori kan det även bero på den känslan av tillhörighet och stöttning som kan 

följa av att vara en del i en uttalad grupp med erfarenheter likt de en själv har, i detta fall 

erfarenheter av Asperger. Eli diskuterar vidare hur synen på diagnoser ser ut i samhället; 

Ja, det är svårt med diagnoser. För det är ju en del som resonerar mer som att de är en del av… vad ska 
man säga… Ja, men typ att AS är mer som ett spektrum av normalitet, eller vad man ska säga. Och då är 
det ju lite konstigt att sätta en diagnos kanske. Men jag tror att det kanske snarare är attityden till 
diagnoser som ska förändras än att man ska undvika att ge diagnoser. Att en diagnos inte behöver vara 
som en sjuk-stämpel utan att det bara blir som ett sätt att få… att komma till sin rätt och få rätt 
anpassning.  

 

Citatet visar att en Asperger-diagnos idag blir som en form av stämpling. Om vi sätter det i 

relation till Beckers (1991, s. 4-35) teorier är den förändring Eli pratar om ett sätt att undvika att 

denna stämpel ska medföra förväntningar kring hur en person ska bete sig. Om en diagnos endast 

medför möjlighet att få stöd och inte begränsningar utifrån de förutfattade meningar som finns 

kring den, behöver det inte bli en fråga om socialt förtryck. Likt Thomas (1999, s. 33, 40–43) 

resonemang är funktionsvariationen i sig inget funktionshinder, det är först när den medför 

sociala barriärer som det är fråga om förtryck. Vår respondent Magda menar att om det finns en 

större förståelse i samhället för unga vuxna med Asperger-diagnos så kommer också personer i 

gruppen kunna komma ut i samhället på ett bättre sätt. Respondenterna lyfter att det generellt 

finns en positiv trend i attityderna mot personer med Asperger, men Eli framhåller att det också 

finns mycket fördomar. Som exempel på den positiva trenden lyfter Kim att det finns alltfler 

faktiska och fiktiva exempel på personer med Aspergers syndrom representerade på TV och att 

det kan påverka både neurotypiska personers förståelse och gruppens känsla av delaktighet;  

 

Kolla på det här Bron, med hon, det tycker jag är att göra en nidbild av AS men… Han Sheldon… Det 
finns de karaktärerna som inte är nidbilder utan faktiskt har yrken och är forskare [...] Vi 'normalstörda' 
runt omkring kan få förståelse även om det är extremt, men jag tänker även om man inte tycker om TV så 
kan man kanske ändå identifiera sig med andra personer. [...] Jag var på ett boende nu och hälsade på en 
liten flicka som blev så ledsen över att hon hade en diagnos, började gråta och hon ville absolut inte ha 
AS och verkligen inte ha ADHD. Och då började vi prata lite om att det inte behöver vara dåligt och jag 
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tror att vi… eller jag borde bli bättre på att redan tidigt berätta för barn och unga människor att det inte 
behöver vara något dåligt... [...] Så nu har jag skrivit ut en lista på alla kändisar som har allt från typ 
depression, ADHD, AS, autism och sådär för att kunna ta med och visa. Det är ju högt och lågt liksom. Så 
jag tror att det är viktigt att man kan visa att man faktiskt kan bli otroligt framgångsrik och lyckas.  

 

Som citatet visar har det skett en utveckling som synliggjort personer med Aspergers syndrom. 

Kim förklarar det som att det är en form av normaliseringsprocess. Det kan liknas vid Palmblads 

(2002) diskussion om att de självbiografier hon studerat fungerar som en form av empowerment i 

kampen att få vara annorlunda och accepterad för den en är. Samtidigt finns en risk att den 

stereotypa bild som visas i dessa fiktiva exempel blir en form av avhumanisering likt det 

Goffman (2011, s. 9-13) menar sker vid normavvikande beteenden. Utifrån det resonemanget 

finns en risk att dessa exempelkaraktärer snarare stärker den stigmatisering som finns av 

personer med Asperger. För att lindra stigmatiseringen blir den lista som Kim pratar om viktig, 

för att visa på bredden av personer och personligheter som har fått diagnosen. Den listan är också 

ett exempel på att framhålla styrkor före begränsningar, vilket Griffith et al. (2012) framhåller 

som viktigt för attityden gentemot gruppen.  

  

7. Avslutande diskussion 

Vi har nu presenterat våra resultat samt diskuterat och tolkat dem utifrån teori och tidigare 

forskning. Vi kommer nu gå in på uppsatsens avslutande del som innefattar våra slutsatser och 

resonemang kring dem samt förslag på framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser  

Syftet med vår studie var att belysa hur personal som arbetar nära gruppen unga vuxna med en 

diagnos av Aspergers syndrom upplever att gruppens delaktighet i samhället ser ut nu och 

framöver samt vilka möjligheter och hinder som finns för delaktighet. I vår analys har vi fått svar 

på detta som vi nedan presenterar under respektive frågeställning.  
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Vår första frågeställning berör hur personal som arbetar nära unga vuxna med en diagnos av 

Aspergers syndrom upplever att gruppens delaktighet ser ut i samhället. Som framgår i vår 

resultatredovisning och analys finns det flera exempel på att unga vuxna med Asperger inte har 

full delaktighet i samhället. Exempel som framkommit är bland annat att inte få tillgång till rätt 

vård, stöd, fysiska miljöer och arbetsmarknad utifrån sina förutsättningar men också att inte bli 

förstådd, accepterad och bemött som en 'fullt mänsklig' person. Empirin visar alltså att gruppen 

blir utsatta för diskriminering. Våra resultat visar alltså på det Engwalls (2014) lyfter i sin 

rapport utifrån inkomna anmälningar till DO som vi presenterade i inledningen, det vill säga att 

personer med en funktionsvariation upplever diskriminering.  

Vår andra frågeställning berör vilka eventuella möjligheter och hinder som personalen upplever 

att unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom möter när de deltar i samhällslivet. När 

det kommer till eventuella möjligheter för delaktighet i samhället för unga vuxna med Aspergers 

syndrom har våra respondenter framförallt framhållit gruppens styrkor i form av noggrannhet 

och detaljintresse som de menar är en tillgång som neurotypiska inte har på samma sätt. 

Respondenterna har lyft styrkorna i relation till delaktighet på arbetsmarknaden, förutsatt att de 

hinder som finns skulle försvinna. Att ha ett arbete ansågs också som viktigt både för ökad 

självständighet och självkänsla. Det främsta hindret för delaktighet som våra respondenter 

identifierat är bemötandet i samhället. Det utgår från de attityder som finns hos neurotypiska och 

grundar sig i vad som är 'normalt' respektive 'avvikande'. Det har framkommit att personer med 

Asperger har ett beteende som kan upplevas som 'konstigt', det vill säga avvikande från ett 

normativt beteende, från neurotypiska och att de därigenom hamnar i en form av utanförskap där 

de ses som 'outsiders' eller 'mindre mänskliga'. Dessa attityder påverkar bemötandet och fungerar 

som en social barriär som utgör ett förtryck mot unga vuxna med en diagnos av Aspergers 

syndrom. Att många i gruppen hamnat i social isolering på grund av detta kan ses som ett tecken 

på att samhället underminerar de emotionella och psykologiska konsekvenser som följer av att ha 

erfarenheter av förtryck. Våra respondenter har dock framhållit ett annat perspektiv vilket är att 

unga vuxna med en Asperger-diagnos kanske inte ser sig som isolerade då de har ett socialt 

umgänge via internet. De lyfter att det istället handlar om en normativ syn på hur ett socialt 

umgänge ska se ut och vi är då tillbaka i problematiken kring stigmatisering.  
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Vår tredje frågeställning berör hur personalen ser på framtiden för unga vuxna med en diagnos 

av Aspergers syndrom i relation till delaktighet i samhället. Våra resultat visar att det också är 

den synen på personer med en diagnos av Aspergers syndrom som finns i samhället som måste 

ändras för att gruppens delaktighet ska kunna öka i framtiden, både vad gäller tillgänglighet och 

bemötande. Det handlar om att vidga synen på vad som är 'normalt' alternativt att öka 

acceptansen av det som är 'avvikande'. Våra respondenter har lyft att det finns en trend som talar 

för en normalisering av unga vuxna med Asperger och det är att gruppen alltmer finns 

representerade i media. Detta både i form av fiktiva exempel i TV-serier och då faktiska kända 

personer har gått ut och berättat om sin diagnos. Ett sådant synliggörande går hand i hand med 

vad funktionshinderrörelsen ser som lösning för att öka delaktigheten i samhället för personer 

med olika funktionsvariationer (Carlberg et al. 2014).  

 

7.2 Diskussion 

Våra resultat har många beröringspunkter med tidigare forskning, som också framhåller att det 

finns en form av press och strävan att passa in i de förväntningar som finns från normsamhället. 

Den stigmatiseringsprocess som i stor del utgör grunden till att unga vuxna med en diagnos av 

Aspergers syndrom inte har full delaktighet i samhället grundas och bekräftas av offentliga 

aktörer som verkar för en socialisering in i normen. Detta kan bland annat ses i den lagtext som 

Sveriges ambitiösa funktionshinderpolitik mynnar ut i. I LSS 5 § står det till exempel att lagen 

ska verka för rätten att leva som alla andra. Kanske är ett första steg i att eliminera det hinder i 

som finns för delaktighet i samhället för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom, i 

form av negativa attityder och dåligt bemötande, att ändra grundläggande lagtexter som dessa. 

Kanske ska lagtexten istället lyfta fram rätten att vara sig själv och ha möjlighet till full 

delaktighet utifrån sin vilja och sina villkor. Vidare har vi även sett tecken på att 

funktionshinderforskningen har normaliserande inslag då det finns en normativ bild av att alla 

människor vill ha en social samvaro. Vår empiri motsäger delvis detta då våra respondenter har 

lyft att unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom inte eftersträvar social samvaro såsom 

den definieras av normsamhället. I vårt arbete med den här studien har vi blivit medvetna om den 

normaliseringsprocess som vi som socionomer blir delaktiga i och tror att det krävs en förändring 

både i lagtext och attityder för att vi ska verka inkluderande.  
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7.3 Förslag på framtida forskning 

När det kommer till framtida forskning kan det vara intressant att titta på hur delaktigheten i 

samhället ser ut för grupper med andra typer av funktionsvariationer. Vidare är vår studie gjort i 

en svensk kontext och det kan vara intressant att se på hur situationen ser ut i andra samhällen för 

unga vuxna med en Asperger-diagnos, framförallt i de samhällen där diagnosen inte finns. En 

studie skulle då kunna fokusera på frågan om varför denna diagnos finns i vissa kontexter och 

inte i andra samt jämföra hur normalitetsskalan ser ut i dessa olika kontexter. Det vore även 

spännande att titta närmre på den normativa bilden och studera hur neurotypiska resonerar kring 

sina attityder om personer med en funktionsvariation eller att undersöka om diagnostisering 

förstärker eller motverkar normbildning.  
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