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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys, granska makt- och genusaspekten i 
Christopher Gillbergs senare forskning gällande Asperger syndrom och högfungerande 
autism. Den teoretiska utgångspunkten är genusteorin och makt, med frågeställningarna; Hur 
visar sig makten i ett genusperspektiv?  Hur visar sig makten i valet av de 
diagnostiseringskriterier som forskaren väljer att använda? Analysen visar att av de barn som 
blir diagnostiserade med Asperger syndrom är pojkarna fler till antalet än flickorna. 
Resultaten som belyser genusaspekten visar att flickor inte har samma symtom som pojkar, 
vilket kan leda till att flickorna inte blir diagnostiserade. En diagnos skapar bättre 
förutsättningar till att få hjälp från samhället. Möjligheten till att använda olika 
diagnostiseringskriterier leder till att forskarna har makt att i vissa fall välja om och vilken 
diagnos som ska ges. Cederlund med flera (2008) presenterar Gillberg och Gillbergs 
diagnostiseringskriterier som de som ligger närmast Hans Aspergers egen beskrivning av 
syndromet från år 1944. Många frågor har uppkommit under analysprocessens gång. En av 
dessa, som vi anser som den viktigaste, är den att flickors symtom anges som olika pojkars 
symtom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
NYCKELORD 
 
Asperger syndrom, högfungerande autism, Christopher Gillberg, makt, genus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................................... 3 

1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 4 

SYFTE .................................................................................................................................................................. 5 
FRÅGESTÄLLNING............................................................................................................................................... 5 

2. METOD.............................................................................................................................................................. 6 

2.1 TEXTANALYS ............................................................................................................................................ 6 
2.2 DEFINITIONER.......................................................................................................................................... 6 
2.3 SÖKMETODER .......................................................................................................................................... 7 
2.4 URVALSKRITERIER ................................................................................................................................ 7 
2.5 METODDISKUSSION................................................................................................................................ 8 

3. TEORIER......................................................................................................................................................... 10 

3.1 MAKT......................................................................................................................................................... 10 
3.2 GENUS ....................................................................................................................................................... 11 

4. INSAMLAD DATA......................................................................................................................................... 12 

4.1 FÖREKOMSTEN AV AUTISM I ETT SVENSKT STADSOMRÅDE................................................. 12 
4.2 AUTISMSPEKTRUMSTÖRNINGARS PÅVERKAN PÅ INDIVIDER .............................................. 14 
4.3 BARNPSYKIATRISKA ÅKOMMOR I DANMARK ............................................................................ 14 
4.4 AUTISM PÅ FÄRÖARNA........................................................................................................................ 15 
4.5 UPPFÖLJNINGSSTUDIE PÅ AUTISM OCH ASPERGER SYNDROM............................................ 17 
4.6 FAKTORANALYS AV ASSQ .................................................................................................................. 19 

5. ANALYS OCH DISKUSSION....................................................................................................................... 20 

5.1 KRITIK MOT DIAGNOSTISERINGSKRITERIERNA....................................................................... 20 
5.2 MAKTEN I VALET AV DIAGNOSTISERINGSKRITERIER ............................................................ 21 
5.3 GENUSPERSPEKTIVET ......................................................................................................................... 24 
5.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER ........................................................................................................ 26 

6. REFERENSLISTA.......................................................................................................................................... 27 

BILAGA 1 ............................................................................................................................................................ 29 

DIAGNOSTISERINGSKRITERIER ............................................................................................................ 29 
WHO ICD-10 ................................................................................................................................................... 29 
GILLBERG OCH GILLBERG ...................................................................................................................... 30 

BILAGA 2 ............................................................................................................................................................ 32 

ANDRA MÖJLIGHETER ATT UPPTÄCKA ASPERGER SYNDROM .................................................. 32 
DISCO-10 ......................................................................................................................................................... 32 
ASSQ ................................................................................................................................................................ 32 
K-SADS-PL ...................................................................................................................................................... 32 
C-GAS............................................................................................................................................................... 32 
WISC-III .......................................................................................................................................................... 32 
ASDI ................................................................................................................................................................. 33 
CBCL ................................................................................................................................................................ 33 
CAST ................................................................................................................................................................ 33 
GAF .................................................................................................................................................................. 33 

 
 
 
 
 

 



 4 

1. INLEDNING 
 
År 1944 beskrev Hans Asperger på tyska i artikeln Die ”Autistischen Psychopathen” im 
Kindesalter symtomen hos en grupp barn som hade autismliknande tillstånd (Asperger, 1944). 
Det var dock inte förrän 1981, då Lorna Wing beskrev syndromet på engelska i artikeln 
Asperger´s syndrome: A clinical accoun, som syndromet uppmärksammades (Wing, 1981).  
Lorna Wing (1998) beskriver symtomen av autismstörningar som svårigheter i sociala 
relationer, kommunikation, fantasi och repetitiva beteenden. Dessa symtom är grunden för att 
ställa en diagnos (Wing, 1998). Gillberg och Peeters (2002) beskriver att individer med en 
diagnos inom autismspektret lever i sin egen lilla värld, dessa människor ägnar sig åt 
aktiviteter som intresserar dem och vill inte gärna ha kontakt med andra. De visar liten eller 
ingen reaktion på att de lyssnar när andra ropar eller försöker få kontakt med dem. Det är 
vanligt att föräldrar till barn som har symtom av någon form av autismstörning känner på sig 
att något inte är som det ska, men att de inte kan peka på de specifika problemen (Gillberg & 
Peeters, 2002).  
 
Avvikelserna i den sociala relationen till andra människor är hos Asperger syndrom, som är 
en diagnos inom autismspektret, inte lika slående som vid högfungerande autism. 
Karaktäristiska drag hos personer med Asperger syndrom är att de är centrerade kring sig 
själva och är mindre intresserade av omvärlden jämfört med normalt. De har en liten eller 
ingen vilja/förmåga att interagera med andra i samma ålder. De är ”socialt naiva” och onödigt 
sanningsenliga. Individer med Asperger syndrom ger ofta opassande och generande 
kommentarer till andra för honom eller henne helt främmande människor (Gillberg & Peeters, 
2002). Enligt Thimon (1998) blev Asperger syndrom inte internationellt erkänd som diagnos 
förrän på 1990-talet. Asperger syndrom är en relativt ny diagnos vilken det ändå finns en 
gedigen forskning kring. Diagnosen Asperger syndrom är orsakad av en neurologisk 
avvikelse i hjärnan och som man i cirka hälften av alla fall funnit har en ärftlig faktor. 
Asperger syndrom klassas som en psykisk åkomma (Thimon, 1998).  
 
Det finns idag fyra uppsättningar av kriterier för att diagnostisera Asperger syndrom: ICD-10, 
DSM-IV, Gillberg och Gillberg och slutligen Szatmari m.fl. Det skiljer sig i vilken 
uppsättning som används mellan olika forskare och länder (Attwood, 2007). Enligt 
Landstinget i Uppsala Län används oftast diagnostiseringskriterierna ICD-10 och DSM-IV i 
Sverige (Östlin, 2007). Attwood (2007) använder sig av Gillberg och Gillbergs kriterier. 
Asperger syndrom har stor likhet med högfungerande autism och det används till viss del 
samma diagnoskriterier för dessa två diagnoser (Attwood, 2007).  
 
Vi har uppmärksammat att det förts en övergripande diskussion i forskningen genom åren 
(Gillberg, 1998; Attwood, 2007). Diskussionen handlar om svårigheterna med 
gränsdragningar mellan diagnoserna högfungerande autism och Asperger syndrom. Oenighet 
finns även gällande vilka kriterier som ska gälla och inte gälla för att diagnostisera Asperger 
syndrom. Forskarna/läkarna som diagnostiserar Asperger syndrom har därmed en möjlighet 
att välja vilka diagnoskriterier de vill använda sig av. Vi vill därför i detta arbete undersöka 
maktaspekten i valet av diagnostiseringskriterier. Vi vet i och med vår kunskap på området i 
vårt yrke att en diagnos skapar större möjligheter att få hjälp och stöd i och med Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade.  
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Gillberg (2007) beskriver att symtombilden hos flickor skiljer sig från pojkars typiska 
symtombild (Gillberg, 2007). Attwood (2007) konstaterar även han att symtombilden skiljer 
sig mellan pojkar och flickor. Det som skiljer sig åt är att flickor härmar det normala sociala 
beteendet i större utsträckning och att flickor inte är lika aggressiva i sitt beteende som pojkar. 
Detta leder till att flickorna får mindre sociala problem än vad pojkarna får (Attwood, 2007). 
Attwood refererar även till annan forskning som också tyder på att det förekommer skillnader 
mellan könen, pojkar har ett mer tydligt uttalat specialintresse för något än vad flickor har 
(Attwood, 2007). Attwood poängterar att könsskillnaderna kan leda till att flickor inte blir 
diagnostiserade. Han beskriver vidare hur han uppmärksammat en grupp unga flickor som 
haft problem sedan unga år. Problem som borde falla in i autismspektret, men dessa flickor 
har inte fått någon diagnos. Vid en senare tidpunkt, efter cirka årskurs 6 är 
symtomen/problemen hos dessa flickor så subtila för att flickorna har anpassat sig. De har lärt 
sig att härma jämnåriga utan någon djupare kunskap om sociala färdigheter eller vanligt 
socialt beteende. Dessa flickor syns inte lika tydligt vilket gör att det möjligen finns 
svårigheter med nuvarande använda diagnostiseringskriterier att fånga upp dessa flickor. 
Flickorna får trots sin anpassning problem, känslor av utanförskap och att vara annorlunda gör 
att dessa flickor mår dåligt utan att förstå varför (Attwood, 2007).  
  
För var fjärde pojke med Asperger syndrom har en flicka diagnosen. Dock får bara en flicka 
på tio pojkar remiss för bedömning (Attwood, 2007). Flickor får inte samma chans att bli 
diagnostiserade eftersom de inte blir remitterade lika ofta som pojkar. Pojkar kan lättare bli 
diagnostiserade och kan i och med det få bättre förståelse och hjälp i större utsträckning. Ett 
annat alternativ är att pojkar blir remitterade i onödan, att fler pojkar än nödvändigt blir 
remitterade. På grund av detta vill vi undersöka forskningen ur ett genusperspektiv. 
Forskningen har en stor del i att synliggöra problem och att skapa en ökad förståelse för 
diagnoser.  
 
Christopher Gillberg började i mitten på 1980 talet att forska om Asperger syndrom. En 
forskare kan utöva makt genom sin position som forskare gentemot sina forskningsobjekt. 
Genom att begränsa urval samt välja metod för sin forskning kan det medföra inkludering av 
vissa individer samtidigt som det kan exkluderar andra. Vi vill därför utföra en textanalys av 
Christopher Gillbergs senare forskning med fokus på makt och genus. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska makt och genus i Christopher Gillbergs senare 
forskning gällande Asperger syndrom och högfungerande autism. 
 
 
Frågeställning 
 
1. Hur framställs forskningen sett ur ett genusperspektiv? 
2. Hur visar sig forskarens makt i valet av diagnostiseringskriterier? 
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2. METOD 
 
Det finns forskning, både svensk och internationell, om Asperger syndrom som gör att ett 
omfattande material finns att tillgå. För att besvara våra frågeställningar och uppfylla syftet 
med denna uppsats har vi valt att göra en textanalys av artiklar där Christopher Gillberg är 
författare. Vi har även i början på detta arbete använt oss av andra forskare för att belysa och 
klargöra vissa delar och för att ge en utförlig beskrivning av Asperger syndrom. Vi redogör 
för artiklarna och fokuserar på maktaspekter i forskarnas val av diagnostiseringskriterier och 
på genusaspekten.  
 
 
2.1 TEXTANALYS 
 
En text är alltid skriven utifrån tankar och idéer. Den kan även användas som reflektion och 
uttryck av den egna upplevelsen om verkligheten av omvärlden. Texter förmedlar även 
information och åsikter. Språket är ett socialt system där en person kan förmedla någonting 
och påverka den andra. Allmänt om att analysera en text är, att oavsett vilken metod man 
använder sig av, att man undersöker olika delar av texten för att söka finna det som relaterar 
till det syfte och frågeställning som man har valt att studera. En bra textanalys lyfter fram ett 
visst samhällsvetenskapligt problem, därför är det viktigt att vara medveten om att det finns 
olika sorters texter och att valet av tolkningsstrategi är relaterat till vilket syfte och vilka 
frågeställningar undersökningen har (Bergström och Boréus, 2005:A). 
                                                                                                                                                                                                                                               
Vi har valt att utgå från idé- och ideologianalys. Metoden är ganska fri i sitt sätt att utforma 
verktyg för analysen. Dessa verktyg skapas utifrån det valda syftet. Kritisk ideologianalys är 
kopplad till den sociala praktik texten handlar om och även dess maktaspekter. Text och 
socialt sammanhang skiljs åt, och inte förrän texten sätts in i dess sociala sammanhang kan 
det som inte syns i texten göras synligt och förstås (Bergström och Boréus, 2005:B). 
 
Vi har läst igenom artiklarna och redogjort för dessa var för sig i referatform, för att få den 
grund av material vi behöver för det fortsatta arbetet, det synliga i texten redogörs. Sedan 
sökte vi i texterna, antalet tillfällen, hur det i texten beskrivs gällande våra frågeställningar. 
Dessa beskrivningar har vi redogjort för i tabellform i analysdelen. Utifrån våra teorier om 
makt och genus, makt av Skau (2006) samt genusperspektivet av Hirdman (2004) och Barron 
(2004) analyseras texterna som redogörs för i referaten. Här diskuterar vi textens innebörd 
och lyfter fram vad den innebär, den osynliga delen av textens innehåll lyfts fram. Genom att 
sätta in textens innebörd i ett socialt sammanhang förs slutligen en diskussion om vad texten 
har producerat (Bergström och Boreus, 2005:B). 
 
                                                                                                                                                                                                              

2.2 DEFINITIONER 
 
Vår ambition var att endast koncentrera oss på Asperger syndrom men i stor del av 
forskningen skiljs det inte så mycket på Asperger syndrom och högfungerande autism. 
Diskussioner förs om de är olika, liknande, eller till och med samma diagnos. Vi har därför 
valt att i undersökningen gällande maktaspekter inte gå in på den debatten. Vi har här valt att i 
förekommande fall behandla dessa två som en del i autismspektret utan åtskillnad.  
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Vi har valt att använda begreppen läkare/forskare som synonyma begrepp. Ibland används 
dessa som läkare/forskare och ibland var för sig. Detta på grund av att forskarna som 
diagnostiserar även är läkare. I teoridelen har vi valt att använda begreppet patient då det är i 
relationen mellan läkare och patient som diagnostiseringen sker.  
 
Vi har medvetet valt att inte använda artiklarnas rubriker som avsnittsrubriker i uppsatsen. 
Valet grundar vi på att det blir tydligare för läsaren med svenska rubriker som enkelt 
beskriver artikeln. 
 
 

2.3 SÖKMETODER 
 
I ett första skede började vi att söka på våra lokala bibliotek för att finna litteratur för att skapa 
oss en översikt i ämnet. Vidare sökte vi på biblioteket på Högskolan i Gävle för att undersöka 
vad som fanns där. Efter det vi begränsat oss till bara Christopher Gillberg sökte vi artiklar i 
databaserna på biblioteket på Högskolan i Gävle. Vi har sökt artiklarna i följande databaser: 
ASSIA, ERIC, PAIS International, PILOTS Database, PsycARTICLES, PsycINFO, Social 
Service Abstract och Sociological Abstract. Vi begränsade vår sökning av artiklarna till 
intervallet från 2006 och fram till idag, april 2008. Detta för att vi vill använda Christopher 
Gillbergs senare forskning. Träffarna vi fick förekom i databaserna ERIC och PsycInfo. Totalt 
var det 26 träffar, fyra stycken var dubbletter och togs bort.  
 
Sökord vi använde oss av var att använda Gillberg som författare och Asperger som sökord 
och tidsbegränsning 2006-2008. Asperger används både på svenska och på engelska som 
namn på detta syndrom, därav valet av sökord. Ett försök att söka på Gillberg som författare 
och asperger* som sökord gjordes även på grund av att skillnaden har förekommit med 
Aspergers istället för Asperger. Detta resulterade inte till några fler träffar. Vid användning av 
Gillberg som författare samt Asperger och developmental som sökord fick vi ytterligare en 
träff.  
 
 

2.4 URVALSKRITERIER 
 
Vi valde de artiklar som Christopher Gillberg medverkat i som författare. Möjligheten att 
finna artiklar av enbart Christopher Gillberg var obefintlig inom detta årsintervall. Vi utgår 
från att Christopher Gillberg står bakom den forskning där hans namn står med och att det är 
representativt för hans forskning.  Av de träffarna vi fick valdes de som var kapitel i böcker 
bort. Motiveringen till detta val är att en bok tar längre tid att publicera än en artikel, vilket 
kan leda till att boken inte är lika aktuell. Christopher Gillbergs artiklar är forskningsbaserade 
och publicerade mellan 2006 till 2008. Vi valde att ta sex stycken artiklar från detta 
tidsintervall. Det baserade vi på att vi vill undersöka den senare forskningen av Christopher 
Gillberg.  
 
Vi valde även bort artiklar som var för medicinskt inriktade så som EEG undersökningar på 
hjärnan och epilepsi. En artikel handlade om diagnoser efter att diagnoser inom 
autismspektret uteslutits, denna valde vi bort. Vi prioriterade att välja artiklar som är gjorda i 
olika nordiska länder; Sverige, Norge, Danmark. Vi har valt att redogöra för artiklarna i 
tidsordning med den äldsta först. 
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2.5 METODDISKUSSION  
 
Enligt Bjereld med flera (2002) har forskare alltid en viss förförståelse innan ett 
forskningsprojekt börjar. Detta är någonting som inte går att undvika och det är inte alltid 
forskaren är medveten om vad denna förförståelse är. Genom att medvetandegöra 
förförståelsen skapas en större förutsättning för att kunna utföra kritisk forskning (Bjereld, 
m.fl., 2002). Vår förförståelse gällande Asperger syndrom var att det är mestadels pojkar som 
får diagnosen. Vi uppfattade även att Asperger syndrom var svår att diagnostisera och att 
individer är beroende av en diagnos för att kunna få tillgång till mer hjälp från samhället.  
 
Forskning beskrivs av Bjereld med flera (2002) om att utgå från ett perspektiv för att beskriva 
hur någonting förhåller sig. Forskaren utgår från sitt perspektiv, vilket är en av många 
tänkbara infallsvinklar. Läsaren har även sin egen förförståelse och perspektiv på tillvaron. 
Därav behöver forskaren vara tydlig i förklaringen av utgångspunkten i forskningen (Bjereld, 
m.fl., 2002). Val av perspektiv beskrivs av Halvorsen (1992) som någonting som görs 
medvetet av forskaren (Halvorsen, 1992). Vi har valt att utgå från kvinnors perspektiv i detta 
arbete med fokus på genusaspekten och maktförhållanden i diagnostiseringen av barn med 
Asperger syndrom.  
 
Forskare gör enligt Stigendal (2002) ett val gällande vilken metod som ska användas för en 
undersökning. Valet av metod måste kunna motiveras och förklara varför en annan metod inte 
används istället. Vad innebär den metod som forskaren valt och vilka begränsningar finns 
med att använda denna metod? (Stigendal, 2002). Motiveringen till att vi valt att göra en 
textanalys är att vi anser det vara mest lämpligt för vårt syfte och våra frågeställningar. Det 
skulle vara svårt att analysera hur forskarna använder sig av makt genom en 
enkätundersökning eller om vi skulle ha gjort intervjuer. Enligt Kvale (1997) äger den som 
genomför intervjuerna en viss makt genom utformningen av de frågor som ställs. Intervjuaren 
har även makten i att framföra intervjuresultatet Kvale (1997). Detta skulle kunna påverka 
svaret på det vi har för avsikt att undersöka. Likväl som forskarna äger makt i sitt framförande 
av den aktuella forskningen har vi makten över den tolkningsanalys vi gör. Vi har därför 
diskuterat vår egen ställning och påverkan på analysen under arbetets gång. Frågan om hur 
forskarna använder sig av makt blir mer trovärdig utifrån en litteraturstudie. Där är det vi som 
tolkar deras sätt att framföra forskningen, än om de själva skulle redogöra för den. 
 
Validitet mäter om analysen har undersökt det som är angivet i syftet. Om någonting annat 
undersökts eller om resultaten speglar det som forskaren angett skulle mätas (Bjereld, m.fl., 
2002). Halvorsen (1992) beskriver även han att validiteten anger om insamlad data och 
resultatet är relevant för undersökningen (Halvorsen, 1992). Vi upplever att resultaten 
återspeglar det vi beskrivit att vi ska undersöka. Resultaten och analysen anser vi återspeglar 
genusperspektivet och maktaspekten i de valda artiklarna gällande Christopher Gillbergs 
forskning. Vi utger inte denna analys vara allmänt gällande för all forskning gällande 
Asperger syndrom. Ej heller för all forskning utförd av Christopher Gillberg. Vi anser att vi 
på ett tydligt sätt redovisar ett angreppssätt och en möjlig tolkning av forskningen/ texterna. 
Undersökningen är gjord på sex stycken artiklar och det begränsade antalet gör att några 
generaliseringar inte går att göra. Ett säkrare resultat skulle kunna uppnås genom att 
undersöka ett större antal artiklar.  
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Bjereld (2002) beskriver att om reliabiliteten är god så kan andra forskare komma fram till 
samma resultat om undersökningen skulle genomföras igen. Reliabilitet och validitet hänger 
ihop. Utan reliabilitet kan inte en undersökning uppfylla hög validitet (Bjereld, m.fl., 2002). 
Halvorsen (2002) beskriver att hög reliabilitet innebär att resultatet är pålitligt. Nya mätningar 
av andra forskare ska kunna resultera i liknande slutresultat. Detta innebär att resultaten kan 
klarlägga den ställda problemställningen (Halvorsen, 1992). Den förförståelse och den 
kunskap vi har i ämnet kan påverka hur vi tolkar texterna. Det är utifrån vår syn denna 
tolkning är gjord. Vår förförståelse var innan vi började denna studie att det är många pojkar 
som får diagnosen Asperger Syndrom och att det var ett syndrom som var svår att 
diagnostisera. Begränsningarna av vår valda metod finns i att den bara återger vår tolkning, 
vilken är en av flera möjliga. Det kan resultera i andra resultat av andra forskare om 
undersökningen genomförs igen, reliabiliteten kan vara lägre på grund av detta. Inga siffror 
och data finns för att räkna i förhållande till andra forskare hur resultaten ser ut. 
Begränsningen finns även i att forskningen inte enbart är utförd av Gillberg själv, påverkan 
och influenser från de andra forskarna gör att metoden bara återspeglar just dessa texter. I 
Gillbergs forskning med andra forskare som medarbetare kan resultaten se annorlunda ut.  
 
Etikaspekten ser vi i och med att vi gör en analys av forskning utförd av en enskild person, 
Christopher Gillberg. Vi är medvetna om att det är en liten del av den forskning som han har 
medverkat till. Han är inte heller den ende i forskar teamet. I detta arbete analyseras endast 
den forskning som vi har redogjort för. Det ska på inget sätt ses som gällande för all forskning 
som Christopher Gillberg utfört. Vi anser att Christopher Gillbergs forskning utgör ett 
exempel på hur flickor kan i vissa fall uteslutas ur forskningen. Vidare har ingen individ blivit 
intervjuad eller svarat på enkäter. Ingen individ kan därför bli identifierad som deltagit i 
forskningen utförd av Christopher Gillberg med flera. Vi har även poängterat att detta arbete 
är vår tolkning av framställningen av forskningen. Flera tolkningsalternativ finns.  
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3. TEORIER 
 
Utgångspunkterna vi använder oss av i följande arbete är Skaus (2006) beskrivning av makt 
och Hirdmans (2004) och Barrons (2004) beskrivningar av genus.  
 
 

3.1 MAKT 
 
Skau beskriver maktrelationen mellan de som är i behov av hjälp och de som hjälper på ett 
ingående sätt. I detta fall forskare/läkaren och individen som ska diagnostiseras. Med hjälp av 
Webers definition av makt, som en ojämlikhet i en relation där möjligheten för den ena parten 
att driva sin vilja igenom finns, beskriver Skau (2006) makt. Skau förlänger denna 
beskrivning av makt som något som inte behöver utövas för att den ska finnas i en situation. 
Makten förekommer när det är möjligt för någon part att utöva makt gentemot den andre. Det 
är i de situationer när någon annans beslut än den det berör väger tyngre som makten kan 
utövas. Det är i dessa situationer som den ojämna maktbalansen märks. Det kan förekomma 
dolda och öppna konflikter gällande vad som är bäst för patienten. Klienten kan vara ovillig 
att prova en ny behandlingsmetod som forskaren/läkaren anser vara bra eller till och med 
skulle gynna forskaren/läkaren i sitt yrke om den provades. I konflikter som dessa har 
patienten och forskaren/läkaren olika utgångspunkter och tyngd bakom sin möjlighet att få sin 
åsikt igenom. Detta beskriver Skau som en ojämlik maktbalans. En patient är även i underläge 
i situationen, då patienten är den som är beroende av hjälp, gentemot forskaren/läkaren som 
ska diagnostisera. Möjligheterna att få bättre hjälp ökar med att vara medgörlig och inte 
genom att sätta sig upp mot och ifrågasätta läkaren. Både på individ och gruppnivåer 
förekommer makt och beroende. Makt kan utövas i situationer som kan försvaras etiskt men 
makt kan även utövas på sätt som inte kan försvaras etiskt. I makt ingår etik, etiska frågor 
mellan rätt och fel pågår alltid. Maktaspekten finns även i ojämlikheten i kunskapen. 
Forskaren/läkaren är den som förutsätts besitta mest kunskap på området och därav bildas en 
ojämlikhet. Forskaren/läkarens ord väger tyngre på grund av att det är denne som besitter mer 
kunskap på området. Situationen att svara på en rad frågor och lämna ut sitt och närståendes 
liv gör att en ojämlikhet skapas (Skau, 2006).  
 
Patienten och dennes närstående lämnar ut sitt liv medan forskaren/läkaren förblir på ett sätt 
anonym. Makt förekommer även i språket. Forskaren/läkaren har tillgång till ett fackspråk 
som patienten inte har tillgång till i lika stor utsträckning. Fackspråket har oftast en större 
tyngd och auktoritet än det vardagliga språket. Skau beskriver att en maktkamp kan uppstå om 
patienten gör motstånd i någon form och användandet av fackspråket kan vara den 
bakomliggande orsaken. Individer som diagnostiseras kan bli stigmatiserade, men det kan 
även vara så att denna stigmatisering bidrar till att individen blir berättigad till olika 
hjälpinsatser. En diagnos kan uppfylla en social funktion i och med att det bevisar att det inte 
är föräldrarnas fel att barnet inte klarar sig socialt utan att det ligger ett medicinskt fel bakom. 
Föräldrar kan av dessa orsaker komma i konflikt med forskare/läkare gällande 
diagnostiseringen. Forskaren/läkaren är den som kan ha makten att styra föräldrarnas och 
barnets framtid (Skau, 2006). Det vi ser som problematiskt i denna diskussion är att en 
diagnos kan innebära att individen får en stämpel och det blir en stigmatiserings fråga. Med 
en diagnos följer även nackdelar. För individer som inte längre är i behov av hjälp från 
samhället kvarstår ändå den tidigare diagnosen. Dokumentationen om diagnostiseringen finns 
kvar. 
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3.2 GENUS  
 
Makt finns även i Hirdmans (2004) beskrivning av mannen som norm. Mannen har makt över 
kvinnan eftersom mannen ses som det normala. Detta skapar en ojämlikhet. Makt utövas 
gentemot kvinnor genom hur kvinnor framställs i texten. Även genom att framhålla männen i 
texten utövas makt över kvinnorna (Hirdman, 2004). 
 
I forskningen om genus ses makten som en central del. Mannen har makt över kvinnan 
eftersom mannen ses som det normala, normen som kvinnan alltid jämförs med. Skillnaden 
mellan genus och kön ligger i att könet ses som det biologiska och genus ses som det socialt 
inlärda. Genussystemet är ett sätt att organisera relationerna mellan män och kvinnor. Det vill 
säga hur saker är och hur det bör vara mellan kvinnor och män. Kvinnan ses som svagare, 
männen ska därför ta hand om kvinnan. Föreställningar om och hur individer talar om genus 
blir en central del i hur genussystemet reproduceras. Normerna talar om hur kvinnor bör bete 
sig och hur kvinnor bör vara. Detta sker i en jämförelse med mannen, hur han är. 
Genuskontraktet består i föreställningar, som är övertagna från tidigare generationer, om vilka 
skyldigheter och rättigheter kvinnor respektive män har. Dessa upplevs helt naturliga och det 
är det som leder till att föreställningarna tas för givna. Mäns makt över kvinnor kan även 
konstitueras genom att kvinnor görs osynliga i jämförelsen med männen (Hirdman 2004). 
 
Den kvarlevande synen på mannen som norm påverkar kvinnors livsvillkor idag. När kvinnan 
jämförs med mannen uppstår en maktrelation med kvinnan som underordnad mannen. När 
genus reproduceras på detta sätt är det svårt för varje individ att själv påverka sin 
vardagssituation. Detta på grund av den maktrelation som uppstår (Barron 2004). Trots 
forskning och kunskap om samt ökad medvetenhet om hur genus reproduceras lever ännu 
värderingar med mannen som norm kvar. Det gör att genus reproduceras (Barron 2004). 
Dessa föreställningar är olika sociala föreställningar om genus. Hur en kvinna respektive en 
man ska vara och bete sig i olika sammanhang (Hirdman 2004).  
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4. INSAMLAD DATA 
 
Nedan följer ett referat av varje artikel var för sig. Artiklarna presenteras i tidsordning med 
den äldsta först. Vi börjar med artiklarna från 2006 och avslutar år 2008. Referaten av 
artiklarna innehåller den information som vi behöver för den fortsatta analysen.  
 
 

4.1 FÖREKOMSTEN AV AUTISM I ETT SVENSKT STADSOMRÅDE 
 
Brief Report: “The Autism Epidemic”. The Registered Prevalence of Autism in a Swedish 

Urban Area. är skriven av  Gillberg, Cederlund, Lamberg och Zeijlon. Artikeln är publicerad i 
Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 36 nr 3 år 2006. Syftet med artikeln är 
att undersöka i vilken grad diagnoser inom autismspektret förekommer i Göteborg. 
Undersökningen utfördes på register uppförda av Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. 
Enligt forskarna finns de flesta barn med någon form av autism som bor i Göteborg med i 
deras register. Alla individer som föddes mellan åren 1977 - 1994 och som var bosatta i 
Göteborg den första november 2001 utgjorde populationen för denna studie. Det totala antalet 
var 102 485 stycken. Urvalet utfördes i tre steg. I det första steget lästes 
Barnneuropsykiatriska klinikens register igenom. Alla individer som blivit registrerade med 
en diagnos inom autismspektret valdes ut och deras journaler söktes igenom. I det andra steget 
lästes övriga journaler igenom för att finna de individer som hade autistiska drag, problem 
med empati, problem med social interaktion eller social fobi. I det tredje steget kodades 
symtomen som fanns utefter DSM-IV, Gillbergs kriterier för Asperger syndrom (se bilaga 1), 
IQ och medicinska problem. Slutligen valde Gillberg ut de individer som han ansåg att det 
fanns tillräcklig med materiel om för att diagnostisera och som hade ett GAF (se bilaga2) 
resultat på 71 eller mer. Totalt genomsöktes 3460 journaler varav 546 journaler valdes ut. 
Fördelningen var 428 pojkar och 118 flickor (Gillberg, m.fl., 2006).  
 
För att undersöka individerna användes bland annat deras egna metoder, som Gillberg varit 
med och skapat som Asperger Syndrome Diagnostic Interview-ASDI (se bilaga 2). Dessa 
refereras till som ”State of the art” (Gillberg, m.fl., 2006:431). Från år 1998 började även 
DISCO (se bilaga 2) att användas. I diagnostiseringen användes äldre versioner av DSM-IV 
som följer: DSM-III-kriterier för autism åren 1980-1986. Året 1987 började DSM-III-R 
kriterierna att gälla och sedan DSM-IV för diagnostisering av autism från 1994. För Asperger 
syndrom användes Gillberg och Gillbergs diagnoskriterier. Motiveringen till att använda 
dessa är att de har använts av forskarna sedan 1980 och att DSM-IV kriterierna inte är 
lämpliga för den formen av klinisk undersökning. Kritik riktas mot DSM-IV kriterier för att 
diagnostisera Asperger syndrom. De anses vara för snäva och att de inte tar tillräcklig hänsyn 
till att individer är olika. Dessa kriterier kräver även att de första tre åren av ett barns liv ska 
ha följt den normala utvecklingen för jämnåriga barn. All information som forskarna hade 
tillgång till användes för att diagnostisera individerna (Gillberg, m.fl., 2006). Av det totala 
antalet individer blev fördelningen på diagnoserna som följer: 38 % diagnostiserade med 
autism och 17 % med Asperger syndrom. Forskarna tar upp i sin diskussionsdel, att eftersom 
vissa barn var i åldrarna mellan sju till tolv år kan detta ha lett till att dessa inte blev 
diagnostiserade. Så unga barn får oftast inte en Asperger syndrom diagnos, den upptäcks 
vanligtvis i den äldre delen av denna grupp. Forskarna beskriver att pojkarna var många fler 
till antalet än flickorna och att detta speciellt syns i gruppen med en Asperger syndrom 
diagnos (Gillberg, m.fl., 2006). 
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Flickornas antal nämns och skillnaden är att 0.54 % av den generella populationen utgörs av 
pojkar med en registrerad diagnos inom autismspektret medan flickor utgör 0.11 %. Asperger 
syndromgruppen kan ha varit större då författarna reserverar sig för att alla dessa individer, på 
grund av sin högfungerande förmåga, inte har fångats upp. I utförandet av vissa analyser 
valde forskarna att dela populationen i tre delar efter födelseår. Motiveringen till tre grupper 
anger forskarna vara att det dels är lätt att dela arton med tre, årsintervallet av studien var 
arton år. Forskarna förväntade sig även att det skulle finnas skillnader mellan årskullarna som 
kunde påverka resultatet. Skillnader i antal barn förekom. De största barnkullarna var födda i 
slutet på 1970 talet och i början på 1980 talet (Gillberg, m.fl., 2006).  
 
I resultatdelen redovisas att minsta antal registrerade individer med autism var 20.5 på 10 000. 
Andra diagnoser inom autismspektret var 32.9 på 10 000 individer varav 9.2 på 10 000 var 
Asperger syndrom. Pojkarna var flest. I gruppen med barnen mellan 7-12 år var 1.23 % 
registrerade med en diagnos inom autismspektret. De mer ingående resultaten av delar av 
undersökningen redovisas för både pojkar och flickor, bland annat hur antalet dem emellan 
skiljer sig åt. I resultatet för bara Asperger syndromgruppen anges att i kohorten med pojkar 
födda mellan år 1983-1988 utgjorde pojkarna 27 av 10 000 individer. För flickor 
kommenterades inte antalet i kohorten. Resultaten visar att det har skett en ökning i antalet 
individer med en diagnos inom autismspektret. Detta kan dock inte konstateras vara allmänt 
gällande. Anledningen till detta kan ses i att diagnoskriterierna har ändrats och att sättet att 
diagnostisera har även det ändrats. Kunskaperna i att känna igen symtomen har även de 
förbättrats och detta kan även det vara en bidragande orsak. Möjligheten att detta resultat är 
specifikt för Göteborg nämns också. Föräldrar kan ha flyttat dit för att få bättre stöd. 
Forskarna konstaterar att de inte med säkerhet kan förklara varför ökningen har skett 
(Gillberg, m.fl., 2006). 
 
Artikelförfattarna beskriver att olika forskare är oense om vad ökningen av individer som får 
en autismdiagnos beror på. Meningsskiljaktigheten gäller ifall det faktiska antalet har ökat 
eller om ökningen beror på förändringen av diagnoskriterierna. Forskarna i denna studie 
poängterar att det var de som först påpekade att en ökning skett i antalet individer med en 
autismdiagnos. De påpekar även att de såg detta redan för över tio år sedan. Forskarna har 
sedan tidigare undersökt barn som var sju år. Resultaten visar att det var 69 barn på 10 000 i 
hela den totala populationen som skulle ha problem med bland annat koncentrationsförmågan. 
Forskarna beskriver hur dessa barn idag skulle kunna vara många fler eftersom 
diagnoskriterierna har ändrats sedan dess. I en undersökning i efterhand har forskarna 
konstaterat att strikta kriterier för Asperger syndrom kunde uppfyllas av fler än hälften av de 
barn som tidigare ansågs ha autistiska drag. Även de barn som inte fick någon diagnos kan 
idag, med gällande diagnoskriterier, bli diagnostiserade med någon form inom autismspektret 
eller liknande diagnos. De tidigare tre studierna gällande förekomsten av autism, som 
forskarna har utfört, har alla gjorts i Göteborgregionen. Det är i Göteborg forskarna arbetar på 
Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg (Gillberg, m.fl., 2006).  
 
De senaste tio åren har en utveckling och ökning skett av servicemöjligheter för individer med 
bland annat diagnoser inom autismspektret. Det är inte bara från Göteborgsregionen som 
patienter kommer till kliniken. Patienter kommer även dit med remiss från alla delar av 
Sverige. I Sverige kan individer med autism och autismliknande diagnoser enligt lag få hjälp. 
Under de senaste tjugo åren krävs det att individen, för att få tillgång till denna hjälp, har en 
diagnos som är fastställd av en läkare. Forskarna beskriver på flera ställen hur framstående de 
är, framför allt Gillberg, inom området autismforskning. Gillberg refereras till som en 
internationellt erkänd expert (Gillberg, m.fl., 2006).  
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4.2 AUTISMSPEKTRUMSTÖRNINGARS PÅVERKAN PÅ INDIVIDER 
 
The Impact of ADHD and Autism Spectrum Disorders on Temperament, Character, and 
Personality Development är skriven av Anckarsäter, Ståhlberg, Larson, Håkansson, Jutblad, 
Niklasson, Nydén, Wentz, Westergren, Cloninger, Gillberg, och Råstam. Artikeln är 
publicerad i American Journal Psychiatry år 2006. Syftet med forskningen var att undersöka 
hur diagnoser som ADHD och diagnoser inom autismspektret påverkar temperamentet, 
personligheten och den personliga utvecklingen. Undersökningen skedde via 
Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. Deltagarna hade i ett tidigare skede ingått i ett 
projekt i vuxen ålder. Projektet var ett genetiskt utvärderingsprojekt där deltagarna hade fyllt i 
ett frågeformulär om temperament och personlighet. Det totala antalet individer var 240 
stycken och av dessa var 109 stycken kvinnor. För att diagnostisera Asperger syndrom 
användes DSM-IV diagnostiseringskriterier som kompletterades med frågeformulär som 
ASSQ (se bilaga 2) och Asperger Syndrome Diagnostic Interview ASDI (se bilaga 2). Kritik 
riktas mot DSM-IV och ICD-10 (se bilaga 1) diagnoskriterier, att dessa är kontroversiella och 
att många andra forskare riktar kritik mot dessa. Forskarna använde sig av metoden 
Temperament and Character Inventory för att bland annat mäta individernas egen uppfattning 
av vilka personlighetsdrag de själva har (Anckarsäter, m.fl., 2006).  
 
Av alla undersökta konstaterades att 113 individer hade en autismspektrumstörning, varav 46 
stycken diagnostiserades med Asperger syndrom. Forskarna påvisar riskerna med att de som 
inte blivit diagnostiserade i yngre år kan uppfattas ha en form av personlighetsstörning i 
vuxen ålder och därför inte få den hjälp och förståelse som individen kan vara i behov av. 
Resultaten visar att det finns ett samband mellan olika diagnoser och temperamentsdrag. Det 
konstateras även att det finns en ökad risk för personlighetsstörningar. En ökad risk för 
problem med att mogna för dessa individer förekommer också. Forskning under tidigare 
årtionden har visat att förekomsten av dessa diagnoser inte är så ovanliga som man tidigare 
trott (Anckarsäter, m.fl., 2006). 
 
 

4.3 BARNPSYKIATRISKA ÅKOMMOR I DANMARK  
 
The population prevalence of child psychiatric disorders in Danish 8- to 9-year-old children 
är skriven av Petersen, Bilenberg, Hoerder och Gillberg. Artikeln publicerades i Europe Child 
Adolescense Psychiatry år 2006. Syftet med forskningen var att undersöka förekomsten av 
barnpsykiatriska åkommor i Danmark. Forskarna ville även se hur ett nytt frågeformulär 
fungerade som var riktade till lärarna. Lärarna kan via denna metod uppmärksamma de elever 
som kan behöva stöd. Populationen som valdes ut att göra studien på var de barn som var 
födda år 1991 och den första april 1999 bodde i orten Funen. Av Danmarks alla barn födda 
1999, ca 65 000 barn, var 5 989 bosatta i Funen. Denna population anses enligt forskarna vara 
representativ för övriga Danmark. Av dessa barn uteslöts de som inte talade danska, på grund 
av språkproblem. Barnen som fick hemundervisning ansågs vara väldigt få och uteslöts även 
de ur studien. Det totala antalet barn som uteslöts var 426 stycken, vilket motsvarar 7.1 % av 
det totala antalet barn i Funen. Barn från både vanliga och specialklasser inkluderades i 
studien. Fördelningen var 5 396 respektive 167 barn. Det motsvarar 90.1 % och 2.8 % 
(Petersen, m.fl., 2006).   
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De utvalda skolornas antal var 34 stycken. Ett klusterantal av barn var 621 stycken i vanliga 
klasser och 130 stycken barn från specialklasser var uttagna. Vissa av eleverna i 
specialklasserna blev inte tillfrågade på grund av att skolan inte ville medverka, ett bortfall på 
37 stycken. Skolorna kontaktades via mail och föräldrarna fick hem ett frågeformulär med 
barnen. Medverkarantalet var lågt och en förfrågan från forskarna om möjligheten att kunna 
kontakta föräldrar med hjälp av telefonkontakt nekades av den Nationella etiska kommittén 
(Petersen, m.fl., 2006).  
 
Föräldrarna fick svara på CBCL (se bilaga 2) formuläret för att undersöka föräldrarnas syn på 
barnen. Antalet barn vars föräldrar som svarade var 373 stycken av 751. I den gruppen som 
bestod av de barn vars föräldrar inte svarat, 378 stycken, utvärderades 317 stycken av lärarna 
med K-SADS-PL (se bilaga 2) metoden. Av de 373 barn vars föräldrar deltagit, gick 188 
stycken vidare till en klinisk undersökning. Barnen utvärderades kliniskt genom metoderna 
som här följer: K-SADS-PL, DSM-IV, C-GAS (se bilaga 2), ASSQ (se bilaga 2), DSM-IV 
kriterier för PDD i kombination med ASSQ, WISC-III (se bilaga 2). Dessa undersöker olika 
former av diagnoser, IQ och kognitiva förmågor. Resultatet visade att 61 barn uppfyllde 
kraven för minst en diagnos (Petersen, m.fl., 2006).  
 
Forskarna anger resultaten i förhållandet mellan pojkar och flickor. Forskarna konstaterar att 
det i gruppen med individer som fick sin skolundervisning i speciella behovsklasser var tre 
gånger fler pojkar än flickor. Resultatet att flickorna var färre sammanbinder forskarna med 
möjligheten att det är pojkarna som är mer utåtagerande. Dessa barn syns mer när lärarna ska 
bedöma eleverna. Ett problem till är att lärarna kan tro att dessa problem inte är så vanligt 
bland flickor och ser därför mest pojkarna. I vanliga klasser där 24 stycken barn 
diagnostiserades, låg skillnaden i antal mellan pojkar och flickor på 1.7 för pojkar och på 2 för 
flickor. Av de elever som endast blivit utvärderade av lärarna ansågs förekomsten av 
åkommor ligga på 11.5 % av 305 stycken. Forskarna skriver att de hade förväntat sig att det 
skulle vara fler pojkar än flickor. De kritiserar även de begränsade möjligheterna för barn med 
problem att få den hjälp de behöver i Danmark (Petersen, m.fl., 2006).  
 
Skillnader i antal individer som diagnostiserats med någon form av psykisk åkomma har 
varierat över tid. Detta beskriver forskarna kunna bero på användningen av olika 
diagnostiseringsmetoder och diagnostiseringskriterier (Petersen, m.fl., 2006).  
 
 

4.4 AUTISM PÅ FÄRÖARNA 
 
Autism in the Faroe Islands. An Epidemiological study är skriven av Ellefsen, Kampmann, 
Billstedt, Gillberg och Gillberg, Artikeln är publicerad i Journal of Developmental Disorders 
nr 37 år 2007. Syftet med undersökningen var att fastställa alla fall av barn i skolåldern 
boende på Färöarna som befinner sig inom autismspektret. Undersökningen genomfördes på 
skolbarn som den 31 december år 2002 var bosatta på Färöarna. Det totala antalet barn i 
skolåldern på Färöarna som var födda mellan 1985-1994 uppmätte 7 689 stycken, varav 3 794 
flickor och 3 895 pojkar (Ellefsen m.fl., 2007). 
 
Information till allmänheten om forskningsprojektet skedde via TV och radio. Alla skolor 
blev kontaktade och genom föreläsningar informerades lärarna. Detta för att undervisa lärarna 
om vilka de typiska symtomen är på olika diagnoser inom autismspektret. De små skolorna 
gavs inte möjligheten till dessa föreläsningar. En av forskarna kontaktade lärarna för de små 
skolorna via telefon (Ellefsen m.fl., 2007). 
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Forskarna konstaterade med hjälp av lärarna på de mindre skolorna, genom dessa 
telefonintervjuer, att de inte fanns misstanke om autistiska drag hos eleverna. I de större 
skolorna ansåg lärarna att det fanns elever som kunde uppfylla dessa symtom. Av dessa var 
det sju flickor som fick någon form av autismspektrum diagnos, medan pojkarna uppmätte 36 
stycken. Förhållandet i antalet flickor med en diagnos inom autismspektret jämfört med 
pojkar är i denna studie 1:5. Författarna refererar till att forskning som är utförd av Gillberg 
med flera från år 2006 pekar på att antalet borde vara 1:3. Förklaring till det låga antalet 
flickor försöker forskarna hänvisa till genetik. Färöarna, där studien utfördes, är isolerat. 
Inflyttningen är begränsad och detta leder till att det inte är så stor variation i befolkningens 
genuppsättning. De ser Asperger syndrom som en genetisk åkomma och att endast en viss del 
går att relatera till omgivningens påverkan då autism även är ärftligt. Med medgivande från 
föräldrarna gjordes en undersökning på dessa elever via användandet av ASSQ (se bilaga 2), 
en metod som Gillberg varit med och tagit fram. I nästa steg användes DISCO metoden (se 
bilaga 2) på de 41 individer som fick medverka för föräldrarna. Detta för att djupare 
undersöka de barn som hade symtom som talade för att de hade någon form av autism. De 
kriterier som användes för att diagnostisera var DSM-IV för autism och Gillberg och 
Gillbergs kriterier för Asperger syndrom (se bilaga 1). När den kliniska diagnosen skulle 
utföras användes ICD-10 för olika former av autism och Gillberg och Gillbergs kriterier för 
Asperger syndrom. Forskarna riktar kritik mot ICD-10 med en hänvisning till att det i dag är 
en vida spridd förståelse i att det är problem med ICD-10 diagnoskriterierna (se bilaga 1). 
Detta bland annat på grund av kravet av en normal utvecklingsnivå under de första tre 
levnadsåren och att barnet ska vara nyfiket på omgivningen under denna tid (Ellefsen m.fl., 
2007). 
 
Resultatet visar att av dessa 43 individer fördelades diagnoserna som följer: 49 % 
diagnostiserades med Asperger syndrom utifrån Gillberg och Gillbergs kriterier (se bilaga 1), 
30 % diagnostiserades med autism och 21 % diagnostiserades med autismliknande tillstånd 
enligt ICD-10 (se bilaga 1). Av de 41 individer som undersöktes med DISCO metoden (se 
bilaga 2) uppmätte 51 % av eleverna kriterierna för autism. För Asperger syndrom enligt 
Gillberg och Gillberg uppmättes 39 % uppfylla diagnoskriterierna. För Asperger syndrom 
enligt ICD-10 kriterierna uppmätte 7 % kriterierna. Resultaten visar att i användningen av 
dessa olika diagnostiseringssätt/metoder, leder till att olika resultat kan uppnås. Om forskarna 
endast hade använt sig av DISCO metoden (se bilaga 2) skulle skillnaderna ha blivit stora, 
många fler skulle ha blivit diagnostiserade med en autismdiagnos och färre skulle få en 
Asperger syndrom diagnos. I en jämförelse uppfyllde 50 % av de individerna med en 
Asperger syndrom diagnos tillräckligt mycket enligt DISCO för att enligt denna metod få en 
autismdiagnos (Ellefsen m.fl., 2007). 
 
Skillnaden mellan pojkar och flickor konstaterades ligga på 5:1. Forskarna poängterar att det 
enligt tidigare forskning bör vara på cirka 3:1. Det kan därför konstateras att det antagligen 
kan vara några flickor som missats i diagnostiserandet. Detta bekräftas av nya studier som 
undersökt skillnaden i diagnoser mellan flickor och pojkar. Det har konstaterats att flickor är 
underdiagnostiserade i jämförelse med pojkar. Det kan även vara generna som spelat en roll 
och att flickorna på Färöarna inte har den ärftliga delen i samma utsträckning. Författarna 
konstaterar att resultatet är relevant gällande pojkarna. Medan resultatet för flickorna är mer 
osäkert. Forskarna beskriver att flickor kan ha en annan form av symtom samt att deras 
typiska drag inte är lika som de drag pojkarna har. Detta leder till att flickorna inte blir 
diagnostiserade. Diagnoskriterierna beskriver mer pojkarnas symtom samt deras typiska drag. 
I artikeln använder sig forskarna mestadels av benämningen individer, barn eller fall (Ellefsen 
m.fl., 2007). 
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4.5 UPPFÖLJNINGSSTUDIE PÅ AUTISM OCH ASPERGER SYNDROM 
 

Asperger Syndrome and Autism: A Comparative Longitudinal Follow-Up Study more than 

five Years after Original Diagnosis är skriven av Cederlund, Hagberg, Billstedt, Gillberg och 
Gillberg. Artikeln är publicerad i Journal of Autism and Developmental Disorders nr 38 år 
2008. Syftet som forskarna har med undersökningen är att se om diagnostisering av Asperger 
syndrom i tidig ålder genererar problem för dem som vuxna. Detta på grund av att en del barn 
som diagnostiserats med en Asperger syndrom diagnos i tidig ålder har visat sig kunna 
hantera vardagslivet självständigt som vuxna, de vill även se om det över tid förändrats i hur 
den psykiska ohälsan ser ut och om deltagarna utfört någon kriminell handling. En annan 
aspekt som forskarna undersökte var den om diagnoserna var bestående över tid. Forskarna 
har i uppföljningsstudien jämfört livsvillkoren för individer med en Asperger syndrom 
diagnos och individer med en autismdiagnos (Cederlund, m.fl., 2008). 
 
Undersökningen gjordes via Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. Gillberg beskrivs i 
artikeln som ansvarig för Barn och vuxen psykiatriska institutionen på Göteborgs universitet. 
Gruppen med en Asperger syndrom diagnos var mellan 16-36 år och som från början 
omfattade 100 stycken. Autismgruppen omfattade 84 stycken och befann sig i åldern mellan 
16-38 år. Forskarna kritiserar ICD-10 (se bilaga 1) och DSM-IV diagnostiseringskriterierna 
för diagnostisering av Asperger syndrom som att vara alldeles för snäva och hävdar att 
Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier (se bilaga 1) mer överrensstämmer med Hans 
Aspergers originalbeskrivning. Därför användes DSM-IV/ICD-10 för autism och Gillberg och 
Gillberg för att diagnostisera Asperger syndrom (Cederlund, m.fl., 2008).  
 
Alla hade fått sin diagnos ställd på Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg mellan åren 
1985-1999. Endast sju stycken kvinnor klarade deltagarkriterierna IQ 70 eller mer och därför 
uteslöts kvinnorna ur undersökningen och undersökningen omfattade endast män. Antalet 
kvinnor som hade IQ under 70 anges inte i artikeln (Cederlund, m.fl., 2008).  
 
Vikten av att diagnostisera individer anser forskarna vara störst för dem som har 
funktionshinder på grund av sina symtom. All information som fanns tillgänglig användes till 
diagnostiseringsförfarandet. Inte bara ett test utan all information togs i beaktande. Asperger 
syndromgruppen omfattade 76 stycken och autismgruppen omfattade 77 stycken i 
uppföljningsstudien. Föräldrar till två av deltagarna ville ej delta i DISCO intervjun (se bilaga 
2), resterande medverkade. De forskare som genomförde DISCO intervjuerna har arbetat 
tillsammans länge och har samma utbildning i hur intervjuerna bör utföras (Cederlund, m.fl., 
2008).  
 
Metoden för att mäta psykosocial funktion var Global Assessment of Functioning, GAF (se 
bilaga 2). Det som mäts i denna metod är arbete/studier, relationer med andra människor, 
möjligheten att leva ett eget oberoende liv och slutligen frånvaron av psykiatriska problem. 
Individerna kategoriserades in i grupper efter deras resultat i skalan: Bra, någorlunda, 
begränsad, dåligt, och väldigt dålig (Cederlund, m.fl., 2008).  
 
Bra resultat innebär att båda dessa alternativ ska uppfyllas: 
1) individen har ett arbete/studerar.  
2) Individer över 23 år ska bo i eget boende. Individer som är 22 eller yngre ska ha minst två 
vänner eller ett stadigvarande kärleksförhållande.  
Någorlunda resultat innebär att endast ett av ovanstående alternativ är uppfyllda. 
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Begränsade resultat innebär att inga av ovanstående alternativ är uppfyllda. Ej heller får 
individen ha någon annan psykiatriskåkomma än en diagnos inom autismspektret. 
Dåligt resultat innebär tydliga och svåra funktionshinder. Individen ska inte ha uppfyllt några 
egna oberoende sociala framsteg eller inte ha drabbats av svåra psykiatriska åkommor. 
Individen ska kunna förmedla sig antigen via ord eller på annat sätt.  
Väldigt dåligt resultat innebär att individen ska inneha väldigt svåra funktionshinder och 
vara helt beroende av omgivningen samt har ingen kommunikationsförmåga  
(Cederlund, m.fl., 2008). 
 
Forskarna visar med sina resultat att autism har en sämre framtidsbild än Asperger syndrom. 
Resultaten visar att individer med en Asperger syndrom diagnos har större chans att leva ett 
rikare socialt liv. Av de individer med en autism diagnos beskrivs att 50 % har dåligt eller 
väldigt dåligt resultat gällande sociala aspekter. De beskrivs som isolerade människor och är 
mycket beroende av andra. Den intellektuella nivån beskrivs som lägre hos individer med en 
autismdiagnos än hos de med en Asperger syndrom diagnos (Cederlund, m.fl., 2008). 
 
I undersökningen om individernas liv och förmåga till sociala relationer blev resultaten att 
27% av 70 stycken i Asperger Syndrom gruppen hade bra resultat. Enligt kliniska 
bedömningar var det 7 stycken som inte längre hade en Asperger Syndrom diagnos. 47 % av 
individerna hade någorlunda resultat och 23 % begränsad och slutligen 3 % dåligt. Det 
konstateras även att det inte var någon individ i gruppen med Asperger syndrom som hade 
väldigt dåligt resultat. Asperger syndromgruppens resultat ska jämföras med autismgruppen 
som hade sämre resultat. Ingen individ i autismgruppen uppfyllde de krav som ställdes för att 
klassas i gruppen med bra resultat. Det totala antalet var i denna grupp 70 stycken. 7 % 
hamnade i gruppen med någorlunda resultat och 17 % uppfyllde kraven för att hamna i 
gruppen med begränsade resultat. Slutligen, i grupperna med dåligt eller väldigt dåligt resultat 
hamnade 20 % respektive 56 % av individerna (Cederlund, m.fl., 2008). 
 
Forskarna konstaterar att fler individer med en Asperger syndrom diagnos än de hade 
förväntat sig, hamnade i grupperna med begränsad eller dåligt resultat. Det konstateras det att 
autismgruppen hade mycket sämre resultat än gruppen med en Asperger syndrom diagnos 
(Cederlund, m.fl., 2008).    
 
I uppföljningen hade individerna i Asperger syndromgruppen andra resultat på 
diagnostiseringen. Bara 84 % uppfyllde nu Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier (se 
bilaga 1). Av de övriga diagnostiserades 4 % med en autismliknande diagnos. 12 % uppfyllde 
inte de kriterierna som behövdes för att klassas in som att ha en klinisk diagnos inom 
autismspektret. Det var 10 % som kunde diagnostiseras med både Asperger syndrom och 
autism enligt DSM-IV kriterierna. Dessa bedömdes via kliniska bedömningar att motsvara en 
diagnos med autism (Cederlund, m.fl., 2008).  
 
De 12 % som inte kunde diagnostiseras med Asperger syndrom vid uppföljningen var det bara 
en som inte uppfyllde någon annan diagnos. Övriga av dessa 12 % hade andra diagnoser inom 
autismspektret. I gruppen autism sågs också förändringar i diagnostiseringsgrupperna. Där var 
det 81 % om fortfarande hade en autism diagnos och en individ hade inte alls en diagnos inom 
autismspektret. Övriga individers diagnoser hade förflyttats inom autismspektret. I Asperger 
gruppen hade 10 % varit i kontakt med polis för diverse brott. Ingen i autismgruppen hade 
utfört brott. Forskarna konstaterar att vissa fall kan bero på att de inte förstår sociala regler 
och gränser. Dock är antalet inte högt i jämförelse med övriga befolkningen. Gillberg 
refereras till som en internationellt erkänd expert på området autism (Cederlund, m.fl., 2008).  
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4.6 FAKTORANALYS AV ASSQ 
 
Factor analysis of the Autism Spectrum Screening Questionnaire är skriven av Posserud, 
Lundervold, Steijnen, Verhoeven, Stormark och Gillberg. Artikeln är publicerad i Autism nr 
12 år 2008. Syftet med denna undersökning var att utföra en faktoranalys på ASSQ metoden 
(se bilaga 2). Faktoranalysen skedde i Norge på en grupp norska barn som deltagit i en 
tidigare studie, Bergen barn studie. Antalet för faktoranalysen var 6 229 och innehöll de barn 
där både föräldrar och lärare fyllt i frågeformuläret ASSQ (Posserud, m.fl., 2008) . 
 
Faktoranalysen utfördes genom att jämföra resultaten av svaren mellan lärare och föräldrar. 
De olika faktorerna var social funktion, mätning av autismtypiska problem samt den tredje 
faktorn var typiska kognitiva drag hos individer med en Asperger syndrom eller en 
högfungerande autism diagnos. Resultatet visar på god överensstämmelse för hela ASSQ (se 
bilaga 2). Forskarna drar slutsatsen att ASSQ är en bra metod att finna individer som kan 
diagnostiseras inom den högfungerande delen av autismspektret (Posserud, m.fl., 2008). 
 
I faktoranalysen av ASSQ (se bilaga 2) beskrivs vikten av att diagnostisera i ett tidigt skede 
de olika diagnoserna inom autismspektret. Detta motiveras med att möjligheterna att förbättra 
livet för dessa individer ökar. Svårigheterna beskrivs vara att se de mildare fallen där 
Asperger syndrom ingår, problemen finns men symtomen är svåra att känna igen och dessa 
barn får oftast inte en diagnos förrän i 11 årsåldern. Bristen på tillgång till bra 
överblicksformulär för att upptäcka högfungerande autism och Asperger syndrom förklaras 
med att det är nya diagnoser och att det förekommer problem med att skilja dessa diagnoser åt 
(Posserud, m.fl., 2008). 
 
Det är bara två tester som allmänt har används i skolor för att finna dessa barn. Den ena av 
dessa är ASSQ och den andra är CAST (se bilaga 2) metoden - Childhood Asperger syndrome 
Test. Forskarna beskriver brister med den andra metoden då den enbart riktar sig till 
föräldrarna och på så vis missar mycket av lärarens erfarenheter av barnet. Forskarna 
beskriver diagnoser inom autismspektret som relativt ovanliga. Forskarna gör ingen åtskillnad 
på pojkar och flickor i analysen, med andra ord så saknas könsaspekten (Posserud, m.fl., 
2008). 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Vi har valt att här integrera diskussion och analysdel då vi anser att det ger en bättre överblick 
och förståelse av arbetet för läsaren.  
 
 

5.1 KRITIK MOT DIAGNOSTISERINGSKRITERIERNA 
 
Kritiken som riktas, från forskarna, mot ICD-10 kriterierna (se bilaga 1) består bland annat i 
att ICD-10 kriterierna anses vara för snäva i sin utformning. ICD-10 kriterierna och även 
DSM-IV kriterierna kräver att barnet de tre första åren i livet ska ha följt den normala 
utvecklingen (Gillberg, m.fl., 2006; Anckarsäter, m.fl., 2006; Ellefsen m.fl., 2007; Cederlund, 
m.fl., 2008).  Det hänvisas till att denna kritik är allmänt vedertagen bland forskare idag 
(Anckarsäter, m.fl., 2006; Ellefsen m.fl., 2007). Dessa diagnostiseringskriterier anses inte 
ligga nära den beskrivning av syndromet som först gjordes av Hans Asperger. Utan att det är 
Gillberg och Gillbergs kriterier (se bilaga 1) som ligger närmast (Cederlund, m.fl., 2008). 
Liknande kritik riktas även mot DSM-IV kriterierna (Anckarsäter, m.fl., 2006; Gillberg, m.fl., 
2006). Även bristen på bra överblicksformulär för att upptäcka högfungerande autism och 
Asperger syndrom kritiseras. Det finns bara två tester som används i skolor, ASSQ (se bilaga 
2) och CAST metoden (se bilaga 2). CAST metoden använder sig av frågor som berör barnets 
tidiga levnadsår. På grund av att det endast är föräldrarna som besvarar frågorna i CAST 
metoden och lärarna inte kan/får komma till tals riktas det kritik mot denna metod. (Posserud, 
m.fl., 2008). Det finns argument för Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier i tre av 
sex artiklar. Kritik riktas mot ICD-10 diagnostiseringskriterierna i tre av sex artiklar. Nedan 
redogörs för vilken kritik det är och var de förekommer.  
 
Argument för Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier 

• det var de första kriterierna som kom ut, 1988/1999 (Cederlund, m.fl., 2008). 
• baseras och ligger nära Hans Aspergers original beskrivning (Cederlund, m.fl., 2008). 
• används av Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg sedan år 1985 (Cederlund, 

m.fl., 2008). 
• används av Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg sedan början på 1980 talet 

(Anckarsäter, m.fl., 2006). 
• har inte krav på normal utveckling de första tre levnadsåren (Ellefsen, m.fl., 2007). 

 
Argument mot ICD-10 diagnostiseringskriterier 

• ICD-10 kom först ut under 1990-talet (Cederlund, m.fl., 2008). 
• ”These criteria have been widely criticized” (Cederlund, m.fl., 2008:72). 
• “are controversial and disputed by most experts” (Anckarsäter, m.fl., 2006:1239). 
• “the now widely accepted notion that very few individuals really meet ICD-10 criteria 

for Asperger syndrome” (Ellefsen, m.fl., 2007:440). 
• individerna som Hans Asperger beskrev hade detta syndrom uppfyller inte ICD-10 

kriterierna (Ellefsen, m.fl., 2007). 
• har krav på att de första tre åren ska barnet ha utvecklats normalt i förhållande till 

jämnåriga barn (Ellefsen, m.fl., 2007). 
Gillberg (2007) riktar kritik mot ICD-10 kriterierna (se bilaga 1). Han beskriver dem vara för 
snäva. Främst kravet på normal utveckling under barnets tre första levnadsår kritiseras av 
Christopher Gillberg.  
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I Gillberg och Gillbergs kriterier finns inga sådana krav (se bilaga 1)(Gillberg, 2007). 
Christopher Gillbergs egna kriterier, Gillberg och Gillberg, gör så att fler individer kan 
diagnostiseras. Frågan vi ställer oss är vad som egentligen är en relevant definition av 
diagnosen Asperger syndrom? Är det beskrivningen enligt ICD-10 diagnostiseringskriterier 
eller enligt Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier?  
 
Genom att vid fem tillfällen i fyra av sex artiklar kritisera, ICD-10 kriterierna (se bilaga 1) 
och DSM-IV skapas förutsättningar för att Christopher Gillbergs egna kriterier ska vara de 
som blir allmänt gällande (se bilaga 1) (Ellefsen m.fl., 2007; Anckarsäter m.fl., 2006; 
Cederlund m.fl., 2008; Gillberg m.fl., 2006). Christopher Gillberg kan genom detta förstärka 
möjligheten för att det ska bli hans kriterier som de flesta forskare/läkare kommer att använda 
sig av. Makten i att diagnostisera kan uppfattas ligga hos forskaren/läkaren i valet av 
diagnoskriterier. En möjlig tolkning kan vara att Christopher Gillberg kritiserar ICD-10 
diagnostiseringskriterier för att framhäva sina egna kriterier. En möjlig tolkning är att 
Christopher Gillberg inkluderar fler individer i diagnostiseringen genom att inte använda till 
exempel ICD-10 kriterierna. Fler individer kan därigenom berättigas till hjälp och 
stödinsatser.  
 
 

5.2 MAKTEN I VALET AV DIAGNOSTISERINGSKRITERIER 
 
Det har skett en ökning av individer som diagnostiserats med en autismdiagnos. Forskarna är 
oense om antalet individer med en autismdiagnos faktiskt har ökat, eller om ökningen kan 
tillskrivas förändringen av diagnostiseringskriterierna. Idag kan de individer som tidigare 
hade symtom vilka inte riktigt uppfyllde kraven på diagnos diagnostiseras. Ett exempel på 
detta är att forskarna konstaterat att strikta kriterier för Asperger syndrom kunde uppfyllas av 
fler än hälften av de barn som tidigare bara ansågs ha autistiska drag (Gillberg, m.fl., 2006). 
Petersen med flera (2006) beskriver även de hur skillnader i antal individer som 
diagnostiserats med någon form av psykisk åkomma skiljer sig i jämförelse mellan förr och 
nu. Det kan bero på användningen av olika diagnostiseringsmetoder och kriterier (Petersen, 
m.fl., 2006). Det är forskarna/läkarna som har makten i valet av metod vid diagnostisering. 
Denna makt kan i förlängningen leda till att de som inte får en diagnos inte får den förståelse 
och hjälp som individen behöver. Hjälpen kan vara i skolan, i arbetet och i samhället i övrigt. 
Den tolkning vi har gjort visar att forskarna kan ha stor makt i diagnostiseringen. Beroende på 
vilka diagnostiseringskriterier som används kan skillnader uppstå. En annan fråga som 
uppkommer är den om miljöns påverkan. I artikeln av Ellefsen med flera (2007) anges det att 
lärarna i de mindre klasserna på Färöarna inte misstänkte några symtom på diagnoser inom 
autismspektret (Ellefsen m.fl., 2007).  
 
I en av sex artiklar användes DSM-IV för diagnostisering av Asperger syndrom. I fyra av sex 
artiklar användes Gillberg och Gillbergs diagnoskriterier. Andra metoder användes för att 
komplettera resultatet (Gillberg, m.fl., 2006; Anckarsäter, m.fl., 2006; Ellefsen m.fl., 2007; 
Cederlund, m.fl., 2008; Petersen, m.fl., 2006). Exempel på dessa metoder är ASSQ (se bilaga 
2) och DISCO (se bilaga 2). I den sjätte artikeln analyserade forskarna ASSQ och där gjordes 
inga kliniska diagnoser (Posserud, m.fl., 2008). ASSQ användes i fyra av sex artiklar 
(Anckarsäter, m.fl., 2006; Petersen, m.fl., 2006; Ellefsen m.fl., 2007; Posserud, m.fl., 2008) 
och DISCO metoden användes i två av sex artiklar (Ellefsen m.fl., 2007; Cederlund, m.fl., 
2008).  
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Gillberg med flera (2006) reserverar resultatet i sin undersökning med motiveringen att 
Asperger syndromgruppen kan ha varit större. På grund av sin högfungerande förmåga kanske 
inte alla dessa individer kunde fångas upp. De mildare fallen Asperger syndrom kan vara 
svåra att se. Problemen finns men symtomen är svåra att känna igen. Diagnosen för dessa barn 
kanske inte ställs förrän i 11 årsåldern. Forskarna anger ASSQ som en bra metod för att finna 
individer med symtom på Asperger syndrom (Posserud, m.fl., 2008). Om forskarna bara 
använde sig av DISCO metoden skulle skillnaderna ha blivit stora mot ICD-10 och Gillberg 
och Gillbergs kriteriers resultat. Fler skulle ha blivit diagnostiserade med en autismdiagnos 
och färre få en Asperger syndrom diagnos (Ellefsen m.fl., 2007). I en jämförelse uppfyllde 50 
% av de individerna med en Asperger syndrom diagnos tillräckligt mycket enligt DISCO (se 
bilaga 2) för att enligt denna metod få en autismdiagnos (Ellefsen m.fl., 2007).  
 
Vikten av att diagnostisera individer inom autismspektret anses, enligt forskarna, vara störst i 
den gruppen som upplever funktionshinder på grund av sin funktionsnedsättning (Cederlund, 
m.fl., 2008). I Sverige kan individer med autism och autismliknande diagnoser ha rätt till 
hjälp. Under de senaste tjugo åren finns krav för att få hjälp från staten. Ett av dessa krav är 
bland annat att individen ska ha en diagnos som är fastställd av en läkare (Gillberg, m.fl., 
2006). Denna hjälp ges enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSS 1993:387 eller lagen om assistansersättning LASS 1993:389 (Bergstrand, 2005). Genom 
Christopher Gillbergs val att mestadels använda Gillberg och Gillbergs 
diagnostiseringskriterier finns möjlighet att diagnostisera fler individer med Asperger 
syndrom. Hade Christopher Gillberg däremot valt att använda sig av andra 
diagnostiseringskriterier än sina egna kan resultatet bli att färre inkluderats.  
 
Riskerna påvisas av Anckarsäter med flera (2006) att de som inte blivit diagnostiserade i 
yngre år kan uppfattas ha en form av personlighetsstörning. Detta kan i förlängningen leda till 
att individen inte får den hjälp och förståelse som denna kan vara i behov av (Anckarsäter, 
m.fl., 2006). Posserud med flera (2008) beskriver vikten av att i ett tidigt skede diagnostisera 
de olika diagnoserna inom autismspektret. Forskarna anser att möjligheterna till att förbättra 
livet för dessa individer ökar i och med detta (Posserud, m.fl., 2008).  
 
Möjligheten för läkare att välja mellan diagnoskriterierna bestämmer framtiden för de 
individer som diagnostiseras. Makten kan uppfattas ligga hos läkaren/forskaren. Christopher 
Gillberg har valt att mestadels använda sig av de vidare diagnoskriterierna och inkluderar 
därigenom fler individer i diagnostiseringen. Detta kan skapa, som vi tidigare nämnt, bättre 
förutsättningar och möjligheter till hjälp från svenska staten för fler individer. Makten att 
inkludera eller exkludera individer och skapa olika förutsättningar för dessa kan tolkas som 
stor. En tolkningsmöjlighet är att det kan leda till en ökad ojämlikhet mellan de som inte får 
diagnos på grund av att forskaren/läkaren valt andra diagnostiseringskriterier än de vida 
varianterna som till exempel Gillberg och Gillbergs kriterier. Det kan i förlängningen leda till 
att de individer som inte blir diagnostiserade inom autismspektret kan bli utan statlig hjälp. 
Skau (2006) beskriver att diagnostiseringen är en maktsituation och att föräldrar kämpar för 
att få en diagnos på sitt barn för att det dels bidrar till att möjligheten att få hjälp ökar, dels att 
det underlättar att ha en medicinsk diagnos som lägger skulden utanför föräldrarnas 
uppfostran av barnet (Skau, 2006). På grund av att det finns olika diagnostiseringskriterier och 
vissa inkluderar fler och andra färre kan detta leda till att föräldrarna anser att 
läkaren/forskaren använder sig av fel kriterier. Inga kriterier är idag ”rätt” eller ”fel”. 
Läkaren/forskaren och föräldrarna kan här komma i diskussion om vilka 
diagnostiseringskriterier som ska användas.  
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I uppföljningsstudien av Cederlund med flera (2008) syntes en förskjutning i diagnoserna. 
Vissa av dem som tidigare hade en Asperger syndrom diagnos uppfyllde nu inte längre kraven 
för en Asperger syndrom diagnos. Asperger syndrom beskrivs som en bättre diagnos än en 
autism diagnos, i aspekter av framtidsbild och rikedom i sociala relationer. Forskarna visar 
med sina resultat i undersökningen att individer med autism har en sämre framtidsbild än 
individer med Asperger syndrom. Individer med en autism diagnos beskrivs som att 50 % har 
dålig eller väldigt dålig framtid gällande sociala aspekter då de beskrivs som isolerade 
individer som är mycket beroende av andra. Det konstateras även att det inte var någon 
individ i gruppen med Asperger syndrom som hade väldigt dåligt resultat. Forskarna beskriver 
att fler individer med en Asperger syndrom diagnos än de hade förväntat sig, hamnade i 
grupperna med begränsad eller dåligt resultat. Det konstateras att autismgruppen hade mycket 
sämre resultat än gruppen med Asperger syndrom diagnos. Vidare beskrivs den intellektuella 
nivån som lägre hos individer med en autismdiagnos än hos de med en Asperger syndrom 
diagnos. Asperger syndrom diagnos beskrivs som en diagnos med bättre utfall (Cederlund, 
m.fl., 2008).  
 
En tolkningsmöjlighet är att Christopher Gillberg förstärker synen på Asperger 
syndromdiagnos som att vara en bättre diagnos än autism. En tolkningsmöjlighet är att 
Christopher Gillberg på detta vis banar väg för sina egna diagnostiseringskriterier. Han kan, 
genom detta, bidra till att föräldrar hellre ser en Asperger syndrom diagnos på sitt barn än en 
autismdiagnos. Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier inkluderar fler individer och 
genom att använda dessa ges det en större möjlighet till att diagnostiseras med Asperger 
syndrom än autism. Föräldrar och intresseorganisationer kan därigenom förorda att Gillberg 
och Gillbergs diagnostiseringskriterier ska används. Ovanstående resultat visar dock att en 
diagnos inte alltid är någonting som inte förändras över tid. Forskaren har makten att välja 
diagnostiseringsmetod så att individen hamnar i den ena eller andra gruppen. Det vill säga 
diagnostiseras med antigen Asperger syndrom eller autism som tydliggjorts i ovan redovisade 
forskningsresultat. Föräldrar kan vilja att deras barn ska ha en Asperger syndrom diagnos 
hellre än autism på grund av att de får en bättre framtidsbild. Detta gäller endast de fallen som 
är på gränsen mellan autism och Asperger syndrom.  
 
Barnen får bättre förutsättningar för hjälp om de har en diagnos. Barnens problem skapar inte 
fullt ut förutsättningar för en diagnos då det råder oenighet om vilka symtom/problem som 
ska gälla för att ställa en diagnos. I de artiklar vi har analyserat har forskarna använt sig av 
flera olika hjälpmetoder för att uppsöka barn som kan tänkas få en diagnos. Eftersom 
diagnoserna inte alltid är fasta över tid kan frågan ställas om det är bra att diagnostisera för 
diagnostiserandet/kartläggningens skull. Kartläggningen/uppsökandet av barnen leder till 
diagnostisering av de barn som har symtomen, men har alla dessa barn behov av en diagnos? 
För att kartlägga förekomsten diagnostiseras barn som kanske inte har problem som är 
bestående över tid. Skillnaderna i diagnoser över tid redogörs i artikeln av Cederlund med 
flera (2008). 
 
En maktsituation och ojämlikhet finns enligt Skau (2006) i diagnostiseringen, då denna oftast 
innebär en rad frågor som ska besvaras. Dessa frågor innebär att individen och dess anhöriga 
blir utlämnade och att ojämlikhet skapas i att forskaren/läkaren vet mycket om individen 
medan individen bara vet lite om forskaren/läkaren. Individen är även beroende av läkaren för 
att få en diagnos och har störst chans att få ett bra utfall om individen är foglig än om hon/han 
ifrågasätter forskaren/läkaren. Det är ju trots allt forskaren/läkaren som har makten att 
diagnostisera (Skau, 2006).  
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5.3 GENUSPERSPEKTIVET 
 
Förhållandet mellan pojkar och flickor i antalet diagnostiserade fall beskrivs i fem av sex 
artiklar (Gillberg, m.fl., 2006; Anckarsäter, m.fl., 2006; Petersen, m.fl., 2006; Ellefsen m.fl., 
2007; Cederlund, m.fl., 2008). I analysen av Posserud med flera (2008) görs ingen åtskillnad 
mellan pojkar och flickor, genusaspekten saknas (Posserud, m.fl., 2008). Skillnaden mellan 
pojkar och flickor konstaterades, i undersökningen gjord av Ellefsen med flera (2007), ligga 
på 5:1. Forskarna poängterar att det enligt tidigare forskning bör vara på cirka 3:1. Det kan 
därför konstateras att det antagligen kan vara några flickor som missats i diagnostiserandet. 
Detta bekräftas av nya studier som undersökt skillnaden i diagnoser mellan flickor och pojkar. 
Där har det konstaterats att flickor är underdiagnostiserade i jämförelse med pojkar. Flickor 
kan ha en annan form av symtom och ha andra typiska drag som skiljer sig åt från pojkarnas 
drag. Detta leder till att de diagnostiseringskriterier som används mest, fokuserar på och 
beskriver typiska drag hos pojkar, vilket gör att flickorna inte syns (Ellefsen m.fl., 2007). Om 
flickorna bör vara fler eller färre är svårt att avgöra. Vilka siffror som är riktiga är svårt att 
avgöra då inga vedertagna siffror för förekomsten finns.  
 
I resultatredovisningen för Asperger syndromgruppen avslutar Gillberg med flera (2006) med 
att beskriva resultatet relaterat till andelen av pojkar i en viss kohort, medan andelen flickor 
inte kommenterades. Det beskrivs att pojkarna var många fler till antalet än flickorna, 
speciellt syns detta i gruppen diagnostiserade med Asperger syndrom (Gillberg, m.fl., 2006).  
 
Det var i den gruppen som fick sin skolundervisning i speciella behovsklasser som skillnaden 
mellan pojkar och flickor var störst, 3:1 enligt Petersen med flera (2006). Resultatet att 
flickorna var många färre tillskriver forskarna till att pojkarna är mer utåtagerande och att 
dessa barn syns mer. En annan aspekt som kan bli ett problem i att upptäcka dessa flickor är 
att lärarna kan tro att dessa problem inte är så vanligt bland flickor och ser därför mest 
pojkarna. Forskarna hade förväntat sig att det skulle vara fler pojkar än flickor (Petersen, 
m.fl., 2006).  
 
I undersökningen gjord av Ellefsen med flera (2007) var det 3794 flickor och 3895 pojkar 
som deltog. Endast sju flickor fick någon form av autismspektrum diagnos. Förklaring till det 
låga antalet flickor gör forskarna genom att hänvisa till att Färöarna är isolerade och genetiska 
aspekten kan förklara detta (Ellefsen, m.fl., 2007). I undersökningen gjord av Cederlund med 
flera (2008) fanns endast sju stycken kvinnor som uppnådde deltagarkriterierna och därför 
uteslöts de ur undersökningen (Cederlund, m.fl., 2008). Genom att flickor utesluts ur 
forskningen görs de osynliga. Forskaren har makten att inkludera och utesluta individer ur 
forskningen genom begränsningar i urvalskriterierna.   
 
Problemet med att flickorna inte fångas upp är någonting som kan belysas mer av forskarna. 
Gillberg (2007) har själv påvisat problemet att diagnostiseringskriterierna som används inte är 
bra nog i diagnostiseringen av flickor (Gillberg, 2007). I alla artiklar som analyserats har 
kvinnor medverkat som författare/forskare. Könsfördelningen mellan författarna i tre av 
artiklarna är hälften kvinnor (Gillberg, m.fl., 2006; Anckarsäter, m.fl., 2006; Petersen, m.fl., 
2006). I de resterande tre artiklarna är kvinnorna fler till antalet än männen (Ellefsen m.fl., 
2007; Cederlund, m.fl., 2008; Posserud, m.fl., 2008). Att se syndromet i relation till flickors 
symtom kan tolkas som bristfällig, med tanke på att så många kvinnor finns med som 
forskare. Enligt Hirdman (2004) är det mest kvinnor som forskar om kvinnor. Forskare 
tenderar att forska om det som ligger dem nära. (Hirdman, 2004).  
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Vi finner det därför som en brist att inte kvinnliga forskare ser flickornas perspektiv. I och 
med det fortsatta användandet av dessa kriterier utövar forskarna sin makt att utesluta flickor. 
Detta återskapar den allmänna åsikten inom diskursen, att det i stort sett bara är pojkar som 
får diagnosen Asperger syndrom. Detta kan ännu mer leda till att flickor inte blir 
diagnostiserade och fortsätter att vara osynliga i forskningen i relation till pojkarna. 
Maktrelationen mellan könen återskapas genom att diagnoskriterierna utformats utifrån 
pojkarnas symtom. Det vill säga pojkarna utgör normen. Därmed kan möjligheten minska för 
flickor att bli diagnostiserade enligt LSS lagen. Flickorna som diagnostiseras med Asperger 
syndrom är till antalet färre än pojkarna. Det finns inte siffror som alla är överens om, ifråga 
om hur många fler pojkar än flickor som har diagnosen, bara att pojkarna är fler till antalet. 
Attwood (2007) beskriver att flickor med diagnosen Asperger syndrom inte alltid har samma 
symtom som pojkarna, fast de har en Asperger syndrom diagnos (Attwood, 2007). Dock finns 
det flickor med denna diagnos och diagnostiseringen sker efter pojkars symtom. Flickorna 
som inte får en diagnos utesluts från möjligheten att få statlig hjälp. I och med detta skapas 
det bättre förutsättningar för pojkar att få hjälp och att klara sig bättre i samhället.  
 
Hirdman (2004) beskriver ur ett genusperspektiv att kvinnan är underordnad mannen på grund 
av att kvinnor jämförs med män, där männen ses som den ideala normen (Hirdman, 2004). En 
möjlig tolkning är att se Christopher Gillbergs sätt att beskriva flickors symtom som 
annorlunda än pojkarnas symtom konstituerar genusdiskursen. Christopher Gillbergs 
förklaring till att flickor inte blir diagnostiserade för att de inte är lika utåtagerande som 
pojkar, detta kan relateras till att pojkar överlag ges större utrymme att synas medan flickorna 
i tidig ålder lär sig att stå tillbaka för att ge pojkarna utrymme. Hirdman (2004) beskriver 
genus som ett socialt betingat och inlärt beteende (Hirdman 2004). Forskarna utesluter flickor 
som har ett IQ på 70 eller lägre ur forskningen i artikeln av Cederlund med flera (2008). I 
denna artikel nämns inte antalet på de kvinnor som inte uppfyllde kravet på IQ nivå över 70 
(Cederlund, m.fl., 2008).  
 
Detta kan bidra till att osynliggöra flickorna och det är möjligt att detta kan bidra till att 
forskningen blir otydlig. Asperger syndrom är en diagnos som faller under den högfungerande 
delen av autismspektret, vi frågar oss ändå om inte IQ nivån kan vara olika för pojkar och 
flickor. Kan lägre IQ vara något som finns hos flickor med Asperger syndrom men att gränsen 
är satt med pojkarnas IQ nivå som norm? Gillberg och Gillberg anger ingen gräns för IQ i 
sina diagnostiseringskriterier för Asperger syndrom.  
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5.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska makt och genus i Christopher Gillbergs senare 
forskning gällande Asperger syndrom och högfungerande autism. Frågorna som vi utgått ifrån 
var; Hur framställs forskningen sett ur ett genusperspektiv? Och Hur visar sig forskarens makt 
i valet av diagnostiseringskriterier? 
 
Forskarens makt i valet av diagnostiseringskriterier visar sig i att, beroende på vilka kriterier 
som används för diagnostisering, fler eller färre kan diagnostiseras med en Asperger 
syndromdiagnos. Gillberg och Gillbergs diagnostiseringskriterier inkluderar fler individer 
vilket leder till att fler människor kan beviljas stöd och hjälpinsatser enligt lag. Många fler 
individer kan därigenom klara sig bättre i samhället än om ICD-10 diagnoskriterier skulle 
vara de enda allmänt gällande kriterierna. Läkaren/forskaren har därigenom makten att när de 
väljer vilka diagnostiseringskriterier de ska använda sig av, utesluter eller inkluderar de 
därmed vissa individer. Men om individer som inte har behov av att få hjälp får diagnosen kan 
det bli så att det endast skapar en stigmatisering i onödan. Det är en bedömningsfråga om vad 
som ska klassas som den ”äkta Asperger syndrom diagnosen.” Om det exempelvis är ICD-10 
kriterierna som ska gälla eller Gillberg och Gillbergs kriterier. Forskarna använder sig även av 
andra metoder för att finna och diagnostisera individer med Asperger syndrom.  
 
Genom Christopher Gillbergs sätt att beskriva sina egna diagnostiseringskriterier samt att 
kritisera andra diagnostiseringskriterier skapas förutsättningar för att Gillberg och Gillbergs 
diagnostiseringskriterier ska vara de gällande. Den tolkning vi har gjort är en av fler möjliga 
och ska inte ses som den enda tänkbara. 
 
Även om Christopher Gillbergs egna diagnostiseringskriterier skulle bli de enda allmänt 
gällande skulle fortfarande problemet med att finna och diagnostisera flickor kvarstå. 
Gällande genusperspektivet i forskningen har vi genom vår textanalys uppmärksammat att det 
i större utsträckning än det vi förväntat oss förekommer uteslutning av flickor. Deras symtom 
beskrivs inte heller i samma utsträckning som pojkars. Flickornas symtom beskrivs som 
annorlunda pojkarnas men det görs få ansatser till att beskriva vilka dessa annorlunda symtom 
är.  
 
Under vår analysprocess har det väckts många frågor, frågor som kan ligga till grund för 
vidare forskning. Den viktigaste frågan anser vi vara den om flickors symtom på Asperger 
syndrom. I och med att diagnostiseringskriterierna i dag inte är lämpade för att diagnostisera 
alla flickor bidrar detta till en exkludering av dessa flickor från statens hjälp.  
 
Ska det finnas andra diagnostiseringskriterier för flickor eller har dessa flickor helt enkelt inte 
Asperger syndrom?  
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BILAGA 1 

DIAGNOSTISERINGSKRITERIER 
 
I detta avsnitt redogörs för två av de fyra uppsättningarna av diagnoskriterier som vi nämnt i 
inledningen: ICD-10 och Gillberg och Gillberg. Dessa diagnoskriterier är avskrivna ordagrant 
för att påvisa och se skillnader i formuleringarna. WHO ICD-10 kriterierna är hämtade från 
Socialstyrelsens hemsida, där den är översatt från engelska och är i översättningen 
kombinerad med Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Gillberg och Gillbergs 
diagnoskriterier är även de ordagrant avskrivna ur Christopher Gillbergs bok Barn, ungdomar 
och vuxna med Asperger syndrom (2007). Valet att redogöra för dessa två är för att visa på 
skillnader mellan uppsättningar av diagnoskriterier. Av de fyra diagnoskriterierna 
representerar dessa en snäv och en vidare form av diagnoskriterier. ICD-10 kriterierna är de 
som ses som den snävare varianten, medan fler individer kan uppfylla Gillberg och Gillbergs 
kriterier. Den anses därför som den vidare formen av diagnoskriterier. 
 
Gillberg (2007) anger att enligt ICD-10 kriterierna från 1993 ska tre alternativ vara uppfyllda 
för att diagnos ska erhållas. Dock ställs krav på att under de tre första åren ska social 
utveckling och språket vara normalt samt att kriterierna för autism inte uppfylls nu eller 
tidigare. Detta krav på att barnet ej ska uppfylla kriterierna för autism finns inte för Gillberg 
och Gillbergs diagnoskriterier (Gillberg, 2007). I ICD-10 följer en övergripande förklaring av 
symtomen efter versalerna. Efter siffran följer en förklaring på antalet symtom som ska 
uppfyllas. Symtomen beskrivs efter de små bokstäverna. Gillberg och Gillberg har angett 
under varje kriterium hur många alternativ som ska uppfyllas under varje rubrik för att 
diagnostiseras med Asperger syndrom. 
 
 

WHO ICD-10 
Diagnostiska kriterier för kategorin Genomgripande utvecklingsstörningar (1997): 
A. Ingen klinisk signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv utveckling. För 
diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller tidigare och att 
kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare. Förmåga att klara sig själv, 
adaptivt beteende och nyfikenhet på omgivningen under de första tre åren skall ligga på en 
nivå som överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den motoriska utvecklingen 
kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är vanlig (dock inget nödvändigt 
diagnostiskt kriterium). Isolerade specialförmågor, ofta relaterade till onormala intressen och 
sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för diagnos.  
 
B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion samma kriterier som för autism. För 
att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan).  
(1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av följande 
uttryck: 
(a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester för 
att reglera det sociala samspelet; 
(b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnåriga (på ett åldersadekvat sätt och trots 
rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, aktiviteter och 
känslor; 
(c) bristande modulering av socioemotionell ömsesidighet som visar sig genom nedsatt eller 
avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till 
det sociala sammanhanget, eller en dålig integration av sociala, emotionella och 
kommunikativa beteenden; 
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(d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor (till 
exempel visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant som är av intresse).  
C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område eller 
begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter (samma 
kriterium som för autism; men det torde vara mindre vanligt att dessa innefattar motoriska 
manér eller att man sysselsätter sig med delar av objekt eller leksakernas icke-funktionella 
delar. För att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 
(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter tar sig 
åtminstone ett av följande uttryck: 
(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa och 
begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men inte till innehåll 
eller fokusering; 
(b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer; 
(c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller vrida med 
händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 
(d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (så som deras 
lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de avger). 
 
D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande 
utvecklingsstörningar: schizofreni av simplexform (F20.6), schizotyp störning (F21), 
tvångssyndrom (F42.-), anankastisk personlighetsstörning (F60.5), reaktiv störning i 
känslomässig bindning under barndomen (F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2).  
(Diagnostiska kriterier för kategorin Genomgripande utvecklingsstörningar, 1997)  
 
 

GILLBERG OCH GILLBERG 
  
1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation: 
(minst två av följande) 

a) nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d) socialt och emotionellt opassande beteende 
 
2. Monomana, snäva intressen: 
(minst ett av följande) 

a) som utesluter andra sysselsättningar 
b) som stereotypt upprepas 
c) med inlärda fakta utan djupare mening  
 
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: 
(minst ett av följande) 

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b) som påtvingas andra människor 
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4. Tal- och språkproblem 
(minst tre av följande) 

a) sen talutveckling 
b) ytligt sett perfekt expressivt språk 
c) formellt pedantiskt språk 
d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 
e) bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/underförstådda 
innebörd 
 
5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation: 
(minst ett av följande) 
a) begränsad användning av gester 
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
c) mimikfattigdom 
d) avvikande ansiktsuttryck 
e) egendomlig, stel blick 
 
6. Motorisk klumpighet: 
Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 
(Gillberg, 2007:22) 
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BILAGA 2 

ANDRA MÖJLIGHETER ATT UPPTÄCKA ASPERGER 
SYNDROM 
 
Här följer en kort beskrivning av andra metoder som används för att finna individer med 
Asperger syndrom och andra diagnoser inom autismspektret. Dessa metoder kan bidra till 
diagnostisering. Vi har valt att redogöra för dessa metoder för att underlätta läsningen av detta 
arbete. 
 

DISCO-10 
 
DISCO, Diagnostic Interview for Social and Communicative Disorders, är en typ av intervju 
som används i syfte att tillskriva diagnoser inom autismspektret. Metoden är en intervjumetod 
som vanligtvis genomförs med en förälder eller någon annan person som känner deltagaren 
väl. Metoden är enligt forskarna bra på det sättet att den har en tillförlitlighet och innehåller 
kriterier som rör lindrigare former av diagnoser inom autismspektret. Den kan användas i alla 
åldrar (Ellefsen m.fl., 2007). 
 

ASSQ 
 
ASSQ, Autism Spectrum Screening Questionnaire, är en formulärmetod som används för att 
se det övergripande behovet av mer ingående utvärdering av skolbarn. Formuläret lämnas ut i 
två kopior, ett till föräldrarna och ett till läraren. Den innehåller olika aspekter och ser olika 
delar av diagnoser inom autismspektret. Metoden är framtagen av Ehlers och Gillberg 
(Posserud, m.fl., 2008). ASSQ formuläret används av forskare både internationellt och i 
Sverige (Attwood, 2007).  
 

 
K-SADS-PL 
 
K-SADS-PL, The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Aged 
Children; Present and Lifetime version. En intervjumetod som baseras på DSM-IV kriterierna 
och undersöker förekomsten av både tidigare och nuvarande diagnoser. Både barn och 
föräldrar intervjuas (Petersen, m.fl., 2006).  
 
 

C-GAS 
 
C-GAS, The Childrens Global Assessment Scale. Ett test som mäter individers 
funktionsnedsättningar och ingår i K-SADS-PL (Petersen, m.fl., 2006). 
 
 

WISC-III 
 
WISC-III, The Wecheler Intelligence Scale for Children. Ett test som används för att mäta 
individers kognitiva förmåga, IQ (Petersen, m.fl., 2006). 
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ASDI 
 
ASDI, Asperger Syndrome Diagnostic Interview. En intervjumetod framställd av Gillberg, 
Gillberg, Råstam och Wentz som söker efter symtom på Asperger syndrom (Gillberg, m.fl., 
2006).  
 
 

CBCL 
 
CBCL, Child Behaviour Checklist används för att kartlägga förekomsten av barn som behöver 
ytterligare undersökningar för att eventuellt diagnostiseras med psykiatriska diagnoser. 
Föräldrarna svarar på frågor om barnen och forskarna/läkarna får föräldrarnas syn på barnens 
förmågor och brister i socialt uppförande (Petersen, m.fl., 2006). 
 

 

CAST 
 
CAST, Childhood Asperger Syndrome Test används för att finna barn som uppvisar symtom 
på Asperger syndrom. Det är enbart föräldrar som besvarar frågorna. Kritik har riktats mot 
denna metod för att lärarna inte deltar. Metoden riktar in sig på den tidiga utvecklingen i 
barnets liv (Posserud, m.fl., 2008). 
 
 

GAF 
 

GAF, Global Assessment of Functioning är en metod för att mäta den psykosociala funktionen 
hos individer. Mer ingående förklaring av GAF metoden ges i samband med referatet av 
artikeln av Cederlund med flera (2007).  
 
 
 


