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Forskarkollega	och	Aspergare,	på	gott	och	ont	

För	 ett	 tag	 sedan	 gick	 jag	 en	 kurs	 för	 föräldrar	 som	 har	 barn	 med	 diagnosen	
”autismspektrumtillstånd”.	Jag	är	förutom	forskare	en	stolt	mor	till	en	son	som	är	Aspergare.	
På	kursen	gick	vi	igenom	de	vanligaste	symptomen	–	nedsatt	förmåga	att	interagera	socialt,	
svag	 förmåga	 till	 tvåvägskommunikation,	 starkt	 begränsade	 intressen	 (”fixering”	 vid	 ett	
intresse)	 och	 brister	 i	 socioemotionell	 ömsesidighet	 (empati).	 Jaha	 tänkte	 jag,	 de	 där	
autismsymptomen	passar	in	på	väldigt	många	av	mina	kollegor	på	universitetet.	

Det	kan	tyckas	märkligt	att	ha	kollegor	som	ser	ner	i	golvet	i	korridoren	istället	för	att	hälsa	
på	 morgonen,	 och	 som	 bara	 har	 en	 enda	 sak	 i	 huvudet	 –	 egna	 forskningen.	 En	 del	 har	
dessutom	svårt	 för	sinnesintryck	som	ljud,	 ljus	och	dofter.	 Jag	har	 till	exempel	handlett	en	
doktorand	som	hade	så	stora	besvär	med	kollegors	dofter,	att	han	var	tvungen	att	maskera	
detta	genom	att	själv	använda	stora	mängder	parfym.	En	professor	hos	oss	sitter	alltid	i	sitt	
mörklagda	 arbetsrum,	 en	 annan	 professor	 äter	 alltid	 sin	 lunch	 i	 ensamhet	 i	 ett	 hörn,	 en	
tredje	person	undrar	 jag	om	han	någonsin	 lämnar	 sin	arbetsplats	med	 tanke	på	hur	 sliten	
stolsdynan	är.	Kommunikation	med	dessa	personer	kan	vara	lite	annorlunda,	och	i	vissa	fall	
saknas	förmågan	”att	lyssna”.	Två	personer	pratar	med	varandra,	men	ingen	av	dem	lyssnar	
på	den	andre.	Inte	undra	på	att	det	kan	vara	svårt	att	samarbeta	i	forskningsprojekt!	

Ju	mer	 jag	 har	 läst	 om	 autism	 och	 ADHD,	 desto	mer	 inser	 jag	 att	 denna	 kunskap	 har	 jag	
faktiskt	glädje	av	i	mitt	dagliga	jobb.	Ett	exempel	på	åtgärd	som	vi	infört	i	min	familj	handlar	
om	övertydlighet	och	planering.	I	min	profession	som	forskningsledare	har	jag	upptäckt	att	
det	faktiskt	hjälper	många	personer	att	vara	väldigt	tydlig	och	att	planera	aktiviteter	noga	i	
förhand.	 Ett	 exempel	 är	 en	 kollega	 vid	 ett	 annat	 lärosäte	 som	 mycket	 troligtvis	 har	 en	
diagnos	 inom	 autismspektrumet	med	 inblandning	 av	 ADHD.	 Denne	 professor	 lämnar	 ofta	
återbud	i	sista	minuten	inför	möten	och	konferenser.	Sedan	jag	började	med	att	förbereda	
professorn	mycket	bättre	 inför	möten,	med	exakt	 information	om	vilka	 som	kommer	 (och	
inte	 kommer)	 till	 mötet,	 i	 vilken	 lokal	 vi	 ska	 träffas,	 hur	 dags	 kaffet	 serveras,	 vilken	
lunchrestaurang	jag	har	valt,	etc.,	så	dyker	denne	kollega	faktiskt	upp!		

Inte	alla	kollegor	är	oförargliga	”nördar”.	En	del	har	absolut	ingen	känsla	för	hur	kollegor	kan	
tänkas	reagera	på	det	egna	beteendet.	Jag	har	varit	med	om	möten	där	en	person	ställer	sig	
upp	och	pekar	på	en	annan	kollega	och	talar	förolämpande	om	personen.	Jag	har	också	varit	
med	om	att	två	professorer	ställer	sig	upp	mitt	i	ett	möte	och	skriker	på	varandra	och	knyter	
sina	 nävar	 i	 förberedelse	 för	 slagsmål.	 Det	 finns	 kanske	 ännu	 oftare	motsatsen	 –	 kollegor	
som	är	direkt	konflikträdda	och	aldrig	tar	tag	i	en	enda	konflikt	i	sin	egen	forskargrupp.	Jag	
vet	inte	vad	som	är	värst,	fly	eller	illa	fäkta.	

Ett	stort	problem	är	kollegor	som	inte	har	någon	känsla	för	social	kommunikation,	utan	som	
skickar	 otrevliga	 email	 vidarebefordrade	 till	 ett	 stort	 antal	 kollegor,	 utan	 att	 tänka	 på	
konsekvenserna.	Att	samma	professor	är	oerhört	intelligent	vad	gäller	matematik	eller	kemi	
hjälper	inte	mycket	i	dessa	lägen.	Tyvärr	verkar	det	som	att	produktiva	välaktade	professorer	
är	ursäktade,	de	kan	få	bete	sig	lite	hur	som	helst.	Förmåga	till	empati	är	inget	som	värderas	
högt	 i	universitetets	borg.	 Jag	har	också	 insett	att	kommunikation	med	Aspergare	är	extra	
svår	 eftersom	 man	 inte	 får	 bekräftelse	 av	 sina	 egna	 känslouttryck.	 Särskilt	 vid	
konfliktladdade	situationer	kan	detta	vara	svårt,	Aspergaren	kan	upplevas	känslomässigt	kall.	
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Någonstans	har	 jag	 läst	 att	 svårighet	att	uttrycka	empati	hänger	 ihop	med	hur	utvecklade	
spegelneuroner	 man	 har	 (http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/medkansla-
borjar-med-att-vi-speglar-
varandra_227945.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=2014
0228).	Om	dessa	är	väl	utvecklade	så	har	man	förmåga	att	spegla	en	annan	persons	känslor,	
t.ex.	om	personen	mitt	emot	dricker	gott	kaffe	(jfr	Pavlovs	hundar)	eller	om	personen	gäspar	
–	det	smittar	ju!	Det	vore	ju	ett	jätteroligt	experiment	att	ställa	upp	alla	våra	professorer	i	en	
lång	rad	och	se	om	de	gäspar	reflexmässigt!		

En	sorglig	effekt	av	den	enligt	min	hypotes	relativt	stora	andel	kollegor	med	symptom	inom	
autism/ADHD	 spektra	 är	 att	 doktorander	 kommer	 i	 kläm.	 Svårigheter	 kan	 handla	 om	
arbetsbörda	 och	 stress,	 ostrukturerade	 projekt	 där	milstolpar	 ständigt	 ändras,	 handledare	
som	kan	bli	aggressiva,	och	man	kan	bli	avhängd	av	sin	handledare,	dvs.	helt	plötsligt	duger	
man	 inte	 längre	 som	 doktorand.	 Ofta	 är	 det	 tusen	 gånger	 svårare	 för	 kollegan	 att	 lösa	
konflikter	än	det	är	att	diskutera	avancerade	forskningsresultat.		

Det	finns	såklart	också	doktorander	med	dessa	funktionshinder.	Vad	har	vi	som	handledare	
för	resurser	att	bemöta	doktorander	med	autism	eller	ADHD?	Det	här	är	något	som	vi	sällan	
pratar	 om.	 Jag	 läste	 dock	 en	 artikel	 i	 Universitetsläraren	 (17/2013)	 om	 att	 man	 vid	
Stockholms	 universitet	 tar	 hand	 om	 studenter	 med	 denna	 typ	 av	 funktionshinder.	 De	
använder	sig	av	mentorer	som	stöd	för	studenterna,	vilket	verkar	fungera!	Kanske	vi	borde	
fundera	på	hur	vi	kan	ge	våra	doktorander	bättre	förutsättningar	i	de	fall	de	lider	av	autism	
och/eller	 ADHD/ADD.	Vad	 gäller	 både	doktorander	 och	 seniora	 kollegor	 borde	det	 kanske	
ingå	en	instensivkurs	i	gruppsykologi	och	vanliga	neuropsykologiska	funktionsnedsättningar	
innan	man	påbörjar	jobbet	som	forskare/handledare	vid	universitetet!	

Slutligen	vill	jag	bara	säga	att	det	är	en	enorm	tillgång	att	vara	Aspergare,	med	tanke	på	den	
intelligens	och	fokus	på	ett	 intresse	 (10	000	timmarsregeln,	Outliers:	The	Story	of	Success,	
Malcolm	 Gladwell,	 2008).	 Att	 det	 också	 finns	 en	 bra	 arbetsplats	 för	 dessa	 personer	 är	 ju	
excellent!	Kanske	kan	min	son	en	vacker	dag	bli	professor	vid	ett	av	landets	lärosäten.	


