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ABSTRACT 
 
 

People with Aspergers syndrome (AS) have proven difficulties maintaining jobs according to 
previous research. This is a quality study. Four women with AS were interviewed about their 
experience of employment. What difficulties and contributions have they experience at work? 
What is the self experienced need of support within the research group? The result has been 
analyzed with different types of “support”. The need of work related support has been ana-
lyzed with performance, assimilation, inclusion and marginalizing. In difference to previous 
research, social aspects of employment didn’t prove a sufficient difficulty in this study but 
some social difficulties were found. Misunderstandings between coworkers were found to 
complicate the work situations, together with their lack of ability to understand critics. Minor 
problems described within the research group were their need to be absolute honest. The lack 
of ability to deal with destructions such as surrounding noise has proven difficulties in their 
work role. Emotional support and clear instructions at work, together with a suitable work 
environment has been pointed out in the group. Key strengths found are their high levels of 
work ethics and their dedication to perfection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, autism, arbete, svårigheter, tillgångar, stödbehov 
Key words: Aspergers syndrome, autism, employment, supported employment, difficulties 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................... 6 

Syfte ........................................................................................................................................... 7 

Frågeställning ........................................................................................................................... 7 
Förekomst av Aspergers syndrom .......................................................................................... 8 
Diagnoskriterier för Aspergers syndrom ................................................................................ 8 
Flickor och Aspergers syndrom ............................................................................................. 9 

Kunskapsöversikt ................................................................................................................... 10 
Beskrivning av funktionsnedsättningen Aspergers syndrom ............................................... 10 

Problem i sociala samspelet med andra människor ......................................................... 10 
Språk................................................................................................................................. 11 
Begåvning ......................................................................................................................... 11 
Känsliga för sinnesintryck ................................................................................................ 12 

Personer med Aspergers syndrom och deras arbete ............................................................. 12 
Supported employment – en stödmodell ........................................................................... 13 
Supported employment anpassad för personer med autism ............................................. 13 
Utvärdering av supported employment för personer med autism .................................... 13 
TEACCH-programmet ..................................................................................................... 14 
Framgångsrikt stöd för lyckad anställning ...................................................................... 16 
Internationell forskning om personer med Aspergers syndrom svårigheter i arbetslivet 16 
Internationell forskning av personer med Aspergers syndrom tillgångar i arbetslivet ... 17 
Arbetsmarknadsåtgärder i Sverige ................................................................................... 17 
Svensk litteratur om personer med Aspergers syndrom svårigheter i arbetslivet ............ 18 
Svensk litteratur om personer med Aspergers syndrom tillgångar i arbetslivet .............. 19 

Min studie i forskningsfältet ................................................................................................ 19 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp .............................................................................. 20 
Val av teoretiska utgångspunkter och begrepp..................................................................... 20 
Definition av stöd ................................................................................................................. 20 
Normaliseringsprincipen med Tielmans prestationstillägg .................................................. 22 
Prestationer som värderas på arbetsplatsen .......................................................................... 23 
Beskrivning av begreppen assimilation och inklusion ......................................................... 24 
Begreppet marginalisering ................................................................................................... 25 
Koppling mellan begreppen assimilation, inklusion och marginalisering ........................... 26 
Hur teorierna ska användas i min analys .............................................................................. 26 

Metod ....................................................................................................................................... 26 
Val av litteratur ..................................................................................................................... 27 
Urval och tillvägagångssätt .................................................................................................. 27 
Bearbetning och analys ........................................................................................................ 28 
Etiska reflektioner ................................................................................................................ 28 
Uppsatsens validitet och reliabilitet ..................................................................................... 29 
Generaliserbarhet ................................................................................................................. 30 



Resultat .................................................................................................................................... 31 
Beskrivning av intervjupersonerna ....................................................................................... 31 

Gunn ................................................................................................................................. 31 
Mona................................................................................................................................. 32 
Agnes ................................................................................................................................ 32 
Julia .................................................................................................................................. 32 

Missförstånd på grund av otydliga arbetsuppgifter .............................................................. 33 
Oskrivna regler ..................................................................................................................... 33 
Svårt att hantera kritik .......................................................................................................... 34 
Stresskänslighet .................................................................................................................... 34 
Problematiska chefrelationer ................................................................................................ 34 
Svårigheter att förstå anledning till avskedningar ................................................................ 35 
Förmågan att vara ”service minded” .................................................................................... 36 
Konsekvenserna av bristen på stöd ...................................................................................... 37 
Utformandet av egna strategier ............................................................................................ 38 
Stödbehovet .......................................................................................................................... 38 
Tillgångar att bidra med på en arbetsplats............................................................................ 40 

Analys ...................................................................................................................................... 40 
Sociala svårigheter ............................................................................................................... 41 

Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 41 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 42 

Missförstånd och stresskänslighet ........................................................................................ 42 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 42 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 43 

Plikttrogenhet och noggrannhet ........................................................................................... 43 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 43 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 44 

Avsaknad av rak dialog ........................................................................................................ 44 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 44 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 45 

Oflexibilitet .......................................................................................................................... 45 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 45 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 46 

Stöd med jobbcoach ............................................................................................................. 46 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 46 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 47 

Information till arbetsgivaren om funktionshindret ............................................................. 47 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 47 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 47 

Konsekvenser av negativa arbetslivserfarenheter ................................................................ 48 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 48 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 48 

Stödbehov vid arbete ............................................................................................................ 48 
Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 48 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 49 



Bristen på stöd har en marginaliserande effekt .................................................................... 50 
Egna strategier ...................................................................................................................... 51 

Analys utifrån tidigare forskning ..................................................................................... 51 
Analys utifrån teori........................................................................................................... 51 

Sammanfattning utifrån litteratur och teoretiska utgångspunkter och begrepp ................... 51 

Diskussion ............................................................................................................................... 53 
Resultat- och teoridiskussion ............................................................................................... 53 

Svårigheter ....................................................................................................................... 53 
Stödbehov ......................................................................................................................... 54 
Tillgångar ......................................................................................................................... 56 
Att förändra verkligheten ................................................................................................. 56 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 57 

Referenslista ............................................................................................................................ 59 
Internet ................................................................................................................................. 61 

 



6 

Inledning 
Forskning visar att personer med Aspergers syndrom (AS) kan få anställning på öppna ar-

betsmarknaden och att strävandet finns både hos individerna själva och samhället. Forskning 

visar samtidigt på målgruppens svårigheter att få anställning (Howlin 2004). I samtal med 

Uppsala Kommun har det framgått att det finns personer med diagnosen som har övergått från 

anställning på öppna arbetsmarknaden till sysselsättning inom daglig verksamhet.  Med detta 

som bakgrund finns evidens för deras svårigheter att få anställning.  

Mitt intresse för att belysa arbetslivserfarenheterna hos personer med AS väcktes när jag arbe-

tade inom ett projekt på Uppsala kommun där målet var att få ut personer med dolda funk-

tionshinder på öppna arbetsmarknaden. Då mötte jag en del personer med AS som trots uni-

versitetsexamen inte lyckades få anställning på öppna arbetsmarknaden. Jag ville få en för-

klaring till vad som blir problematiskt för målgruppen på en arbetsplats trots formell utbild-

ning.  De hade kunskapen att utföra sina arbetsuppgifter men ofta uppstod missförstånd och 

problem i det sociala samspelet. 

I en begränsande studie som denna C-uppsats väljer jag att belysa fyra kvinnor med AS upp-

levelser av arbetsmarknaden. Vilket ger kunskap om vilka svårigheter och tillgångar de har 

upplevt under sina anställningar. Att målgruppen själv får ge sin uppfattning om vilket stöd 

som kan underlätta vid en anställning för de är viktigt. För att lyckas få ut målgruppen på ar-

betsmarknaden anser jag att man bör undersöka hur de själva beskriver arbetsmarknaden.  En 

sådan kunskap kan förbättra stöd både för arbetsgivare och arbetstagare. Kommunen kan med 

den kunskapen utveckla verksamheter som ökar anställningsbarheten av målgruppen. Arbets-

förmedlingen kan ta stöd av kunskapen i utformandet av nya arbetsmarkandsåtgärder som 

underlättar för personer med denna diagnos att nå anställning. Vilket gynnar både individ och 

samhälle. Forskning visar på samhällsekonomiska vinster då målgruppen anställts på öppna 

arbetsmarknaden. (Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 1999). Dessutom har personer med dia-

gnosen som fått anställning visat på personlighetsutveckling samt ökad självständighet (How-

lin m.fl. 2005).  
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Syfte 
I denna studie intervjuas fyra kvinnor med AS som har haft anställning på den öppna arbets-

marknaden men idag har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att belysa kvinnornas arbetslivserfarenheter och vilka 

tillgångar de har som ger de en fördel på arbetsmarknaden och vilka svårigheter de upplever. 

Därtill vill jag undersöka vilket stöd de upplever att de behöver som kan underlätta för de på 

en arbetsplats. 

 

Frågeställning 
Huvudfrågan att besvara är: 

Hur upplever kvinnor med AS ett arbete ute på den öppna arbetsmarknaden? 

Den frågan bryts ner i tre delfrågor: 

Vilka tillgångar upplever kvinnor med AS att de har som de kan bidra med på en arbetsplats?  

Vad upplevs som svårt för en kvinna med AS ute på en arbetsplats? 

Vilket stöd upplever en kvinna med AS att hon behöver för att uppnå en hållbar anställning på 
öppna arbetsmarknaden? 

 

Denna studie omfattar fyra intervjupersoner. Urvalskriteriet var att de hade en Asperger dia-

gnos och därmed tillhör personkrets ett i LSS. LSS är en rättighetslag där personer som kate-

goriseras som tillhörande personkrets har rätt till vissa specificerade rättigheter (Blomberg 

2006). En rättighet är daglig verksamhet. Person tillhörande personkrets ett och som vid yr-

kesverksam ålder saknar förvärvsarbete eller inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet 

(SFS 1993:387). Insatsen består av stöd i den dagliga sysselsättningen och syftar till ökad 

självständighet och ökat samhällsdeltagande (Blomberg 2006). Förutom detta så skulle de ha 

erfarenhet av arbete ute på den öppna arbetsmarknaden, vilket är alla slags arbetserfarenheter 

som de haft utanför daglig verksamhet.   

AS kopplat till arbetsmarknaden är ett ganska nytt forskningsämne. Det finns forskning om 

beteendeprogram som konstruerats för att lyckas få ut personer med AS på arbetsmarknaden. 
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Denna forskning har jag uteslutit. Dessutom har en artikel om arbetsgivarens erfarenheter av 

anställda med AS valts bort. Då denna uppsats utgår från personer med AS. 

Förekomst av Aspergers syndrom 

Prevalensen för AS hamnar inom intervallet 7,2 – 11 per 10 000 individer (Gillberg m.fl 

2006). Prevalens innebär en skattning av antalet individer i en population (i det här fallet Sve-

rige) som har en diagnos vid en speciell tidpunkt. 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom 

AS betraktas som en underform av autism. Man brukar tala om tre funktionsstörningar som 

kännetecknar autism. Begränsat socialt samspel, begränsad kommunikation, begränsad för-

måga gällande beteende, fantasi och intressen är områdena som en person med autism måste 

uppvisa problem inom. Dessa tre kännetecken går att urskilda i de flesta diagnoskriteriersys-

tem som har utvecklats efter detta (Larsson Abbad 2007). AS har beskrivits sedan 1944 då 

Hans Asperger beskrev syndromet. Dock var det först 1981 som AS blev klassificerat som ett 

syndrom (Gillberg m.fl. 2000).  

För att diagnostisera en person med AS så genomförs en noggrann psykologisk och psykiat-

risk evaluering. En kartläggning av barndomen och individens utveckling utförs. Detta kom-

bineras med beteendeobservationer, samtal och psykologiska tester. Diagnoskriterierna för 

syndromet har varierat över tid (Larsson-Abbad 2007).  

Det finns fyra omskrivna diagnossystem för AS. Världshälsoorganisation (WHO) utformade 

International Classification of Diagnosis, ICD-10. Amerikanska psykiatriska föreningens 

klassifikationssystem benämns DSM-IV-TR. Dessa är två system som utvecklats av organisa-

tioner som har kritiserats för att vara restriktiva och stringenta (Attwood 1998/2000). DSM-

IV-TR är vanligast förekommande i Sverige. I andra länder är ICD-10 vanligast (Kopp 2004). 

De följande två systemen har utvecklats av kliniskt verksamma forskare: Peter Szatmari samt 

Christopher och Carina Gillberg (Attwood 1998/2000).  

I ICD-10-systemet så betonas normal språk och socialutveckling under de första tre levnads-

åren. Det som skiljer DSM-IV-TR med ICD-10-systemet är att symptomen ska medföra kli-

niskt signifikant funktionsnedsättning (Gillberg 1997).  
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Inom ramen för en C-uppsats så har jag valt att kortfattat jämföra paret Gillbergs diagnoskri-

terier med ICD-10 och DSM-IV-TR. De två sistnämnda är nästan identiska med varandra. De 

olika diagnossystemen finns även med som bilaga till uppsatsen. 

Den främsta olikheten är kriteriet för språkutveckling. Inom ICD-10 och DSM-IV-TR ska 

normal språkutveckling uppfyllas. Ingen klinisk eller signifikant försening får förekomma i 

den kognitiva utvecklingen under de första levnadsåren. Gillbergs kriterier ger dock utrymme 

för tal- och språkproblem (Gillberg m.fl. 2000). 

Alla diagnossystemen innefattar beteende där det går att finna stereotypa mönster och fixering 

vid ritualer (a.a).  

Alla tre systemen behandlar nedsatt förmåga till social interaktion och snäva intressen (a.a). 

Det finns däremot skillnader i bedömningarna. De fall som Hans Asperger beskrev 1944 skul-

le med ICD-10 och DSM-IV-TR diagnostiseras som autism. Kriterierna för social interak-

tionsproblematik skulle inte uppfyllas. Fallen skulle med Gillbergs diagnoskriterier uppfylla 

kraven för en Asperger diagnos (a.a).  

Gillberg har med motorisk klumpighet som diagnoskriteriet. Det är inte ett kriteriet i de andra 

två modellerna. (a.a). 

Flickor och Aspergers syndrom 

När det gäller AS och diagnoser fördelat på kön så är förhållandet i populationstudier två till 

fyra gånger fler pojkar än flickor som får diagnosen. I kliniska studier är skillnaden ännu mer 

markant och förhållandet är åtta pojkar på en flicka. När det gäller flickor och AS så finns det 

inte så många studier gjorda vilket gör att kunskapen är begränsad. Bristande studier på flick-

or innebär att diagnoskriterierna är mansdominerande vilket kan förklara att färre flickor dia-

gnostiseras (Kopp 2004). 

Studier på Attention Defecit Hyperactivity Disorder (ADHD) har visat att det krävs större 

genetisk belastning för flickor att få diagnosen. Det är enbart en hypotes att fallet även skulle 

kunna vara så när det gäller AS. En annan hypotes är x-kromosomens betydelse där man fun-

nit att vissa gener på kromosomen är starka kandidater för autism. Flickor har tillskillnad från 

pojkar två x-kromosomer vilket minskar deras sannolikhet för en diagnos (a.a). 
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AS som är en form av en autism. Autism är delvis en beteendediagnos vilket innebär könsre-

laterade skillnader. Pojkar är ofta mer utåtagerande vilket gör att deras beteende uppmärk-

sammas på ett annat sätt. Pojkar och flickor skiljer sig även socialt. Flickor har bättre social 

förmåga vilket kan fördröja en diagnos. Flickors specialintressen blir inte lika påtagliga då de 

i jämförelse med pojkar inte har lika explosiva intressen. Pojkar leker mer i grupp än vad 

flickor gör. En pojke som inte gör detta blir därför mer synlig än en flicka som har samma 

beteende (a.a). 

 

Kunskapsöversikt 
I kunskapsöversikten så kommer funktionsnedsättning AS generellt beskrivas. Efter den be-

skrivningen så följer en redogörelse för forskning kring AS kopplat till arbete. Bland annat så 

beskrivs arbetsprogrammen Supported employment och TEACCH. Internationell forskning 

kring personer med AS tillgångar och svårigheter på arbetsplatser kommer att redovisas både 

genom internationell forskning men även utifrån svensk litteratur.  

Beskrivning av funktionsnedsättningen Aspergers syndrom  

Problem i sociala samspelet med andra människor 

Det har konstaterats att personer med AS har svårigheter att förstå och besvara andra männi-

skors känslor på ett lämpligt sett. De har bristande förmåga att dela känslor och uppfatta 

andras tankar. De förstår inte alltid personers agerande. Sociala interaktioner resulterar därför 

ofta i missförstånd. Personer med AS har sociala svårigheter som är mer komplex än vanlig 

blyghet och tillbakadragenhet (Attwood 1998/2000; Frith 1998; Howlin 2004). En konse-

kvens av deras svårighet att läsa de sociala koderna och förstå andra människor är att de säger 

vad de tänker utan att begrunda följderna. De är mycket ärliga och säger det som faller de in, 

vilket inte alltid uppfattas som ett beteende enligt norm (Howlin 2004). 

En annan faktor som problematiserar det sociala samspelet är oförmågan att tolka ansiktsut-

tryck och underförstådda syften (Howlin 2004; Tantam 1998). Det som försvårar ytterligare är 

att individerna själva påvisar en avsaknad av icke-verbal uttrycksförmåga. Vilket problemati-

serar andra personers förståelse av dem (Tantam 1998). 
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Personer med AS påvisar brister i det flexibla tänkandet. Rutiner gör deras vardag förutsäg-

bart. De tänker ofta enkelspårigt och agerar rutinbundet vilket innebär svårigheter att anpassa 

sig till förändringar. Vilket påverkar deras relationer till andra då sociala samspelet med andra 

människor aldrig går att förutsäga (Attwood 1998/2000; Howlin 2004; Tantam 1998). Jansson 

(2007) förklarar detta med en oförmåga att generalisera och se helheter. Kunskap och erfaren-

het för personer med AS är situationsbunden. Händelser kategoriseras i det sammanhang där 

det skedde. Kommer liknande information i ett nytt sammanhang skapar det problem. Exem-

pelvis om en person med AS möter en person på en fest så kan hon lära sig hur hon ska agera 

mot denna person i denna miljö. Möts de igen i en ny miljö så sker det inte av automatik hur 

hon ska agera. För en person utan AS så sker det med automatik på grund av generaliserings-

förmågan. För en person med AS så måste hon i denna nya miljö återigen försöka läsa in hur 

hon ska bete sig.  

Språk 

I ett samtal styrs en människas sociala beteende av dem konventioner som den delar med 

andra samtalsaktörer. Som tidigare nämnts uppträder personer med AS vanligtvis som om de 

är omedvetna om dessa (Tantam 1998). Utåt sett visar personer med diagnosen ett perfekt 

uttrycksfullt språk. De har dock som tidigare nämnts problem att tillämpa och förstå språket i 

sociala sammanhang. De har påvisat en bristande ordförståelse när det gäller ordens bokstav-

liga och underförstådda innerbörd (Attwood 1998/2000; Howlin 2004). 

Personer med AS har svårigheter att använda rätt ord vid rätt sammanhang. De kan använda 

uttryck i samtal med andra som uppfattas ålderdomliga och som sällan används i dialog med 

andra. Av den anledningen kan de uppfattas annorlunda (Howlin 2004).  Deras röst har vanli-

gen ett speciellt röstläge som saknar variationer i tonläge (Attwood 1998/2000; Howlin 2004). 

Begåvning 

Vanligen uppfattas en person med AS som intelligent. Förklaringen till det är att de ofta visar 

en hög kapacitet när det gäller ordförråd och fackkunskaper. Dock har de svårigheter när det 

gäller förståelse och problemlösning vilket sänker deras intellektuella kapacitet (Attwood 

1998/2000). Dessutom är de ofta uppslukade av något specialintresse. Specialintresset består 

vanligen av att samla föremål eller memorera fakta (Attwood 1998/2000; Tantam 1998). De 
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får stor kunskap inom ett specialområde som de gärna talar om. Detta kan ge intrycket att de 

är intelligenta (Attwood 1998/2000). 

Känsliga för sinnesintryck 

Det finns belägg för att personer med AS är känsliga för sinnestryck. Många är känsliga för 

speciella ljud som för individerna upplevs outhärdligt intensiva. Känsligheten kan även inklu-

dera vissa former av beröring. I mer sällsynta fall kan även känsligheten sträcka sig till sma-

ker, ljus, färger och lukter. Denna känslighet växer ofta bort men kan för vissa individer bli 

bestående hela livet (Attwood 1998/2000).  

Personer med Aspergers syndrom och deras arbete 

En svensk studie av Brar och Flyckt (2006) visar att personer med AS inte får tillräcklig hjälp 

inom vissa områden däribland arbete. Den kartläggning de har gjort av personer som utretts 

på en neuropsykiatrisk enhet i Stockholms län visar på omfattande behov av behandling och 

stöd. Det framgår att vissa personer med AS når framstående yrkespositioner trots sin funk-

tionsnedsättning. Dock framkom att behovet av anpassning och stöd när det gäller arbete och 

försörjning är övervägande för målgruppen. Många av de utredda rekommenderas till stöd hos 

arbetsförmedlingen rehab (en enhet hos arbetsförmedlingen) eller privata alternativ när det 

gäller arbete. I en svensk avhandling om att leva med AS behandlas arbete kortfattat. Denna 

studie beskriver individernas strävan att hitta ett fast arbete. Av de 20 personer som hade av-

slutat sin skolgång hade nästan hälften lönearbete som varierade mellan hel- och deltid. Studi-

en visar även på svårigheter för målgruppen att ta sig in på arbetsmarknaden. Oftast erbjuds 

de tillfälliga anställningar (Larsson-Abbad 2007). 

När det gäller vetenskapliga studier kring AS och arbete så har det varit lättare att hitta inter-

nationell forskning. I studier av målgruppen i England så har det framgått att få har ett vanligt 

lönearbete (Barnhill 2007; Howlin m.fl 2005; Nesbitt 2000).  

Många personer med AS har fullständig utbildning, trots detta kantas arbetserfarenheterna av 

besvikelser och hållbara anställningar är sällsynta hos målgruppen. Individer med AS får ofta 

arbeten som ligger under deras prestationsförmåga (Howlin 2004; Hurlbutt m.fl 2004; Lars-

son – Abbad 2007;  Nesbitt 2000). De får ofta lågavlönade arbeten på grund av deras sociala 

svårigheter (Howlin 2004; Hurlbutt m.fl 2004;  Nesbitt 2000). Detta har påverkat deras själv-

förtroende och i vissa fall varit orsaken till depression (Nesbitt 2000).  
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Supported employment – en stödmodell  

En stor del av den internationella forskningen utgår från modellen supported employment. En 

modell som utvecklades för personer som hade svårigheter att få anställning på den öppna 

arbetsmarknaden, främst lätt utvecklingsstörda eller personer med psykisk diagnos. Syftet 

med modellen är att möjliggöra för en person med svårigheter att uppnå en hållbar anställ-

ning.  Modellen utvecklades i USA och har funnits sedan 1980-talet. Utvärderingar av model-

len har visat på samhällsekonomiska vinster. Dessutom har många individer som genomfört 

programmet utvecklats personligen. Dess förtjänster är inte lika lätta att mäta, men deltagare 

har uttryckt ökad självständighet, självkänsla, ansvarskänsla och ökad social integration 

(Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 1999).   

Supported employment anpassad för personer med autism 

Det är relativt nyligen modellen anpassades för funktionshindrade personer med högre intel-

lektuell förmåga såsom exempelvis AS. I modellen som utvecklats för personer med autism så 

sker först en kartläggning av deltagaren. Kartläggningen innefattar individens svårigheter och 

tillgångar, tidigare utbildning och arbetserfarenheter. Efter kartläggningen så hittar coachen 

en lämplig praktikplats på den öppna arbetsmarknaden där stöttning av deltagaren sker. Stött-

ningen innebär att arbetsplatsen anpassas efter deltagarens individuella behov. I coachens 

arbetsuppgift ingår även att ge arbetsplatsen nödvändig information om deltagaren så arbets-

kraven hamnar på individens nivå. Stödet minskas sedan successivt (Barnhill 2007; Mawhood 

m.fl. 1999).  

Utvärdering av supported employment för personer med autism 

De utvärderingar som har gjorts av modellen visar ett positivt resultat. En stor del av delta-

garna uppnådde hållbar anställning på den öppna arbetsmarknaden med stöd av denna modell. 

En större utvärdering av modellen har gjorts i England vid två tillfällen. Modellen är effektiv 

på målgruppen. En stor del har lyckats komma ut i anställning. Arbetsplatserna som hittades 

passade personernas arbetsförmåga. De flesta arbeten som hittades var inom administration 

och data, vilket framkommer i båda utvärderingarna (Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 

1999). I den första utvärderingen som gjordes av Mawhood m.fl (1999) jämfördes deltagarna i 

programmet med en kontrollgrupp. 63% av deltagarna lyckades få arbete och ingen förlorade 

arbetet på grund av deras beteende eller andra faktorer som går att hänföra till arbetet. I kon-
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trollgruppen fick 25% anställning. Dessutom visade det sig att deltagarna i supported emplo-

yment hade bättre närvaro och högre lön. Deltagarna i kontrollgruppen var mer frustrerade 

över sina arbetsuppgifter och kände att de inte fick prestera efter sin fulla kapacitet. När det 

gäller självkänsla och utökade sociala relationer så framkom ingen större förbättring. När mo-

dellen funnits i åtta år gjordes ytterligare en utvärdering av Howlin m.fl (2005). Där visade 

det sig att 68% av deltagarna i programmet under 8 års tid uppnått anställning. I intervjuer av 

deltagarna framgick även omdömen som att de blivit säkrare och gladare. Tillskillnad från 

tidigare utvärdering så uttryckte vissa att de hade fått det lättare att möta människor och skaffa 

vänner. Ökad självständighet var andra resultat av anställningen. I Sverige finns det verksam-

heter som arbetar med anställningar för personer med AS, dock har inte jag funnit någon 

forskning på detta, därmed inte sagt att det inte finns.  

TEACCH-programmet  

TEACCH står för Treatment and Education of Autistic and related Communication handi-

capped Children. Modellen utvecklades för att underlätta för föräldrar och professionella be-

handlare att förstå autism och autismliknande tillstånd. Modellen utvecklades i mitten av 

1980-talet i USA. Modellen har successivt utvecklats och uppsättningar av olika interven-

tionsstrategier har utformats för skola, hem och inom den samhällsbaserade servicen. Från att 

inledningsvis omfatta små barn och deras familjer så har modellen utvidgads till att omfatta 

även vuxna personer. Jag kommer enbart att behandla TEACCH yrkesprogram. Syftet med 

detta program är att minska främlingskapet mellan personer med autism och samhället i stort. 

Med adekvat undervisning, träning och acceptans vill man med modellen anpassa personer 

med autism till samhället där de kan bidra med viktiga och kreativa tillskott (Mesibov m.fl 

2007). 

TEACCH har utformat två typer av arbetsprogram. I det första av programmet kallat The Ca-

rolina Leaving and Learning Center (CLLC) så kombineras boendeträning med yrkesträning 

på en lantgård där personal och klienter tillsammans utför arbetsuppgifterna som tillhör en 

lantgård. Utvärderingen av programmet har visat på goda resultat (a.a). Det påminner om sys-

selsättning via daglig verksamhet som vi har i Sverige. Eftersom denna uppsats riktar in sig på 

öppna arbetsmarknaden så fördjupar jag mig inte i denna modell. 

Den andra modellen påminner om supported employment. Att individen med hjälp av en 

jobbcoach erbjuds en anställning med förutsägbar arbetsmiljö där hon kan fungera så själv-
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ständigt som möjligt på en vanlig arbetsplats med arbetskollegor utan liknande funktionshin-

der. Ökad delaktighet hos individen samt ökad kunskap hos allmänheten om dessa personers 

färdigheter är vinster med modellen (Mesibov m.fl 2007). 

TEACCH tillämpar fyra olika modeller för anställning av jobbcoach. Gemensamt för alla är 

att bedöma individens färdigheter, identifiera passande arbetsplats med följande arbetsuppgif-

ter som är tillfredsställande för både arbetstagare och dess familj samt arbetsgivaren och till-

handahålla långsiktiga stödåtgärder. Jobbcoacherna tränar arbetstagaren i yrkesrelaterade fär-

digheter och finns tillgängliga på arbetsplatsen för att se till att arbetsuppgifterna fullgörs  

(a.a). 

De olika modellerna skiljer sig i fråga om stödbehovet hos arbetstagarna. I ”en till en model-

len” arbetar en coach per arbetstagare. Coachen är på plats under hela arbetsdagen (a.a). 

I ”mobila team modellen” utförs tjänster hos olika kunder. Arbetsplatsen är inte fastställd. Här 

åker en jobbcoach gemensamt med två-tre klienter mellan kunderna där tjänsten genomförs. 

Coachen är med och stöttar (a.a). 

Den tredje modellen kallas ”delat stöd på arbetsplatsen”. Här delar två till fyra arbetstagare på 

en coach. Arbetstagarna är anställda direkt under arbetsgivaren vanligen på bagerier, restau-

ranger, livsmedelsbutiker och lager. Arbetsuppgifterna är olika. Coachen är på arbetsplatsen 

vissa delar av dagen. Stödet anpassas efter den arbetstagare som har störst behov för stunden. 

Stödet från coachen blir därför oregelbundet (a.a). 

För de arbetstagare med minst stödbehov finns ”självständiga placeringar” där coachen förde-

lar sitt stöd på 10-15 arbetstagare. Individerna är utplacerade på olika företag som coachen 

åker emellan. Varje vecka får deltagare i detta program handledning av sin coach. Längden på 

handledningen anpassas till individens behov (a.a). 

Jobbcoachens främsta uppgift är att hjälpa arbetstagaren inom funktionsområden som kom-

munikation och förklara sociala regler för att undvika missförstånd.  Även i denna modell 

görs en kontinuerlig bedömning av individens beteende och färdigheter. I den utvärdering 

som gjordes av programmet framgick att över 90 procent av arbetstagarna hade kvar sin an-

ställning efter ett år. Coacherna ser till individernas hela livssituation. För att fungera på arbe-

tet måste även andra dimensioner i deras liv fungera (a.a).  
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Framgångsrikt stöd för lyckad anställning  

Howlin (2004) har beskrivit några faktorer som har visat sig framgångsrika för en person med 

AS. Jag väljer att presentera de vanligaste förekommande. Det är viktigt att informera arbets-

givaren om funktionshindret och de svårigheter som är väsentligt för att arbetsuppgifterna ska 

kunna utföras lyckosamt innebär att arbetsgivarens krav hamnar på rätt nivå. Arbetsgivaren 

ska inte bara informeras om svårigheten som en person med AS har utan även fördelarna med 

att anställa en person med AS ska också belysas.  

Det är viktigt att arbetskraven tydliggörs för en person med AS. På grund av kommunika-

tionssvårigheten är det viktigt att tydlig instruktion av arbetsuppgifter ges. Det kan vara vik-

tigt att få instruktioner nerskrivna och att någon visar personen hur uppgiften genomförs prak-

tiskt (Howlin 2004). 

Eftersom personer med diagnosen har svårt att känna av andra tankar om deras arbetspresta-

tion är det viktigt att en rak och tydlig dialog förs om deras prestation. Finns det några öns-

kemål om förbättring så måste det uttalas för individen. En person med AS kan inte läsa av 

andra personers missgillande (a.a).  

Internationell forskning om personer med Aspergers syndrom svårigheter i arbetslivet 

Internationell forskning visar att personer med AS har sociala svårigheter i samspel med andra 

som blir problematiskt på arbetet (Mawhood m.fl 1999; Nesbitt 2000). Att inte förstå de soci-

ala reglerna kan innebära överträdelser i form av att stå för nära, ställa för personliga frågor 

till sina arbetskamrater. Detta är beteende som inte alltid accepteras (Howlin 2004).  Personer 

med diagnosen är vanligen medvetna om de sociala koderna men de har svårt att applicera 

kunskapen i praktiken (Hillier m.fl 2007; Howlin 2004). Den sociala förmågan har betydelse 

för anställning. Personer med AS ser normala ut och pratar normalt samtidigt som de för en 

ständig kamp för att passa in i sociala sammanhang (Barnhill 2007).  

Kommunikationssvårigheter och att förstå instruktioner är den mest märkbara svårigheten på 

an arbetsplats för målgruppen. Personer med AS hittar strategier som gör att de kan hantera 

arbetet. Ett exempel är att skicka all post som A-post för att slippa misstag att ett brev kom-

mer för sent. Dessa strategier kan anses som opassande arbetsmönster. Deras oförmåga att 

klara av förändringar kan också uppfattas som ett opassande arbetsmönster (a.a). 
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Hurlbutt m.fl (2004) kvalitativa studie visar på negativa arbetslivserfarenheter hos personer 

med AS. Individerna beskrev de sociala svårigheterna i att försöka förstå deras kollegor och 

de negativa konsekvenserna av att vara ärlig. De önskade en rakare konversation. Arbetet 

skapade ofta stress och oro.  

I utvärderingen av supported employment har det visats att deltagarna i vissa fall har visat på 

bekymmer. Koncentrationssvårigheter och att hantera flera saker samtidigt har påvisats. 

Dessutom har återigen de sociala svårigheterna förstärkts. Kommunikationssvårigheter och 

olämpligt beteende har konstaterats. Ett fåtal har visat låg produktivitet samt oro och proble-

matik att hantera förändringar (Howlin m.fl 2005).  

Internationell forskning av personer med Aspergers syndrom tillgångar i arbetslivet 

Funktionshindret innebär svårigheter för personer med AS på arbetsplatser. Denna problema-

tik vägs dock upp av deras skicklighet inom vissa områden. Ofta är de mycket framstående 

inom språk, mattematik, data och deras förmåga att memorera fakta. Dessutom uppvisar de 

ofta punktlighet, uppmärksamhet på detaljer, ärlighet och envishet, vilket är positiva egenska-

per på arbetet (Mawhood m.fl. 1999). Få personer med AS småpratar med arbetskollegorna på 

arbetstid, vilket gör de mer effektiva (Hurlbutt m.fl 2004). Attwood (1998) beskriver egen-

skaperna stark moralkodex och starkt rättvisepatos som framgångsfaktorer för personer med 

AS.  

Arbetsmarknadsåtgärder i Sverige 

Det har varit svårt att finna någon vetenskaplig svensk litteratur i ämnet. Därför har jag valt 

att kortfattat beskriva de särskilda insatser vi har i Sverige för personer med funktionshinder. I 

Sverige finns olika former av särskilda åtgärder för arbetshandikapp. Det finns två former av 

subventionerad anställning, lönebidragsanställning och offentlig skyddad anställning. Övrigt 

stöd är särskilt uppföljningsstöd (SIUS), där individen inledningsvis får hjälp av en stödper-

son på arbetsplatsen. Vidare kan stöd till hjälpmedel ges vid behov. Dessutom kan bidrag till 

ett arbetsbiträde ges när individer har behov av särskilt stöd (Larsson 2006). För funktions-

hindrade finns det även möjlighet att få anställning inom Samhall. Där tillhör man ett arbets-

lag och arbetsuppgifterna är anpassade efter individens förutsättningar (Arbetsförmedlingens 

hemsida 2007-11-25). 
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Svensk litteratur om personer med Aspergers syndrom svårigheter i arbetslivet 

Det enda jag funnit i svensk forskning om ämnet är en svensk avhandling om att leva med AS 

däribland arbete kortfattat behandlades. Den bristfälliga svenska forskningen kring AS och 

arbete bidrog till att jag trots eventuell källkritiska motiv valde att använda självbiografier och 

boken Autism, Asperger syndrom & arbete. 25 berättelser av Andersson och Zandén 2005 

som är utgiven av Riksföreningen Autism för att beskriva personer med AS tillgångar och 

svagheter på ett arbete.  

Liksom i den internationella forskningen så är det ofta de sociala kraven som finns på arbets-

platser som ställer till bekymmer för en person med AS på en arbetsplats. Personer med AS 

oförmåga att läsa av det outsagda som kroppsspråk, miner och undermeningar skapar ofta 

missförstånd. Personer med diagnosen får problem att förstå arbetskamraterna och arbetskam-

raterna har svårigheter att förstå dem vilket framkallar problemsituationer (Andersson mfl. 

2003; Larsson-Abbad 2007; Norrö 2006). Personer med diagnosen upplevs raka och okänsli-

ga. Vidare har de svårt att använda vita lögner. Det innebär problem på arbetsplatsen då raka 

och ärliga personer inte alltid ses som ultimata arbetskamraten (Andersson m.fl 2003; Norrö 

2006). 

Problem med det sociala samspelet innebär att fikaraster och tjänsteresor blir väldigt energi-

krävande för personer med AS. Vissa försöker helt undvika situationer av detta slag. Detta 

kan uppfattas som ett annorlunda beteende på en arbetsplats. Får personerna med diagnosen 

tillfällighet att prata om sitt specialintresse kan de prata i oändlighet. Detta kan tära på arbets-

kamrater (Andersson m.fl 2003).  

Svårigheter med förändringar och stresskänslighet är andra faktorer som personer med AS 

uttrycker som problematiskt på arbetsplatser. Ofta vill de inte bli avbrutna utan måste avsluta 

det de genomför (Andersson m.fl. 2003; Brattberg 2000; Gerland 2007).  

Brattberg (2000) beskriver även problem med att bli intellektuellt understimulerad. Arbets-

förmågan är stor vid en anpassad arbetsplats där arbetsmiljön inte består av störningsmoment 

som ljud och rörelser. 
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Svensk litteratur om personer med Aspergers syndrom tillgångar i arbetslivet 

Att informera arbetsgivaren om funktionshindret är en förutsättning för att anpassa arbetsmil-

jön. Då kan positiva egenskaper som noggrannhet och deras förmåga att se detaljer bli de 

främsta vilket bidrar till positiva arbetserfarenheter (Andersson m.fl 2003).   

Uthållighet, tålamod, passa tider och att alltid utföra det man blir tillsagd är andra positiva 

egenskaper som ses som positivt på arbetsmarknaden (Andersson m.fl 2003; Gerland 2007). 

Personer med AS är vanligtvis väldigt effektiva och energiska på sina arbetsplatser (Jansson 

2007). 

Min studie i forskningsfältet 

Som fastställts i denna kunskapsöversikt så finns det internationellt sett mer vetenskaplig 

forskning att tillgå om personer med AS kopplat till arbete. Patricia Howlin är professor i 

England och mycket framstående då det gäller forskning om AS. Den mesta forskningen finns 

i England och utgår från supported employment. I Sverige så publicerade Larsson-Abbad 

(2007) en kvalitativ studie om hur det är att leva med diagnosen AS. Hon behandlade kortfat-

tat temat arbetsmarknad. I övrigt är det enbart självbiografier som behandlar ämnet.  

Denna studie genomförs av liknande karaktär som Hurlbutt m.fl (2004). De har gjort en kvali-

tativ studie där personer med AS intervjuas om deras arbetslivserfarenheter och deras rekom-

mendationer av stöd som behövs för att uppnå en lyckad anställning. De motiverar sin studie 

med att arbetsmarknaden inte blivit tillräckligt utforskad för just denna målgrupp.  I linje med 

denna studie genomförs denna uppsats. Dock ska personer med AS tillgångar få större ut-

rymme i denna studie. Dessutom görs denna studie enbart av kvinnor med diagnosen. Jag 

anser att genom att kartlägga personer med AS upplevelser av arbetet så får man en viktig 

grund för att utforma verksamheter och åtgärder som ökar anställningsbarheten hos målgrup-

pen.  
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Val av teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I denna studie belyses kvinnor med AS upplevelser av arbetsmarknaden. Som verktyg att ana-

lysera deras upplevelser så beskrivs begreppet stöd enligt Hedin (1994) som beskrivit sex hu-

vudformer av stöd på sin studie av långtidssjukskrivna. Normaliseringsprincipen med Tiel-

mans (2003) prestationstillägg beskrivs också. Utöver detta beskrivs begreppen inklusion, 

assimilation och marginalisering. Genom att beskriva distinktionen mellan begreppen kan 

deras erfarenheter analyseras utifrån om stödet/bristen på stöd har inkluderade, assimilerade 

eller marginaliserade effekter. Här används Tielman (2003) och kompletteras med Svedberg 

(1995) och Blomberg (2006) . 

Motivet till att jag valt dessa teoretiska utgångspunkter och begrepp är att dem har en naturlig 

förbindelse till mitt forskningsämne. De blir ett bra verktyg för att göra en tydlig analys av ip 

arbetslivserfarenheter. Dessutom har jag studerat avhandlingar och uppsatser som lyckosamt 

använt sig av dessa utgångspunkter som analysredskap.  

Definition av stöd  

Hedin (1994) har gjort en studie av långtidssjukskrivna män och kvinnor på arbetsplatser. 

Som verktyg i sin analys har hon studerat olika definitioner av stöd och utformat sex huvud-

former av socialt stöd som kan appliceras både på och utanför arbetsplatsen. Individerna i min 

studie ska få beskriva sina upplevelser av deras arbetserfarenheter och vilket stöd de upplever 

att de på grund av sin diagnos kan behöva inför och under ett arbete på öppna arbetsmarkna-

den. Följande huvudformer har Hedin (1994) beskrivit: 

 

 Konkret och praktiskt stöd 

Hjälp och handledning med arbetsuppgifter är exempel på stöd som klassificeras till detta 

fack. Även materiell hjälp i form av hjälpmedel som underlättar arbetet kategoriseras hit. 

Stödets funktion fyller rollen av att underlätta vardagssituationer och lösa praktiska pro-

blem (Hedin 1994). Syftet med detta stöd är att arbetsuppgifterna ska fullgöras. I analysen 
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av konkret och praktiskt stöd på en arbetsplats så ser man till produktionsfaktorer samt 

personliga egenskaper (Larsson 2006).  

 

 Instrumentellt stöd  

Agerande som problemlösning, förändra arbetsuppgifter, byta arbetsenhet är exempel på 

instrumentellt stöd. Larsson (2006) beskriver att detta stöd är inriktat till förändringar i ar-

betsprocessen som ska underlätta arbetet. Han beskriver bland annat ett exempel där per-

soner med svårigheter att räkna trots allt kunde utföra en paketeringsuppgift där man ge-

nom andra metoder än just räkna kunde förstå att lådan var färdigpackad (Larsson 2006). 

Det informella stödet behöver inte ske enbart på arbetsplatsen. Stödet kan även inkludera 

stöd till yttre omständigheter och företeelser utanför arbetsplatsen. Exempelvis att få ett 

stödboende är exempel på instrumentellt stöd (Hedin 1994).  

 

 Kognitivt stöd 

Innehåller stöd i form av rekommendationer och råd från arbetskollegor, chefer eller andra 

om hur man bör göra i arbetssituationen. Råd hur man ska göra vid olika handlingsalterna-

tiv (Hedin 1994).  

 

 Feedback 

Kan ibland kategoriseras som kognitivt stöd. Feedback är ett annat ord för återkoppling 

och innebär en form av bekräftelse på agerande i situationer. Kan innehålla kritik både po-

sitiv eller negativ på arbetssätt, uppförande eller attityder. Här tillkommer dock en bekräf-

telse på individens uppfattning av situationen (Hedin 1994).  

 

 Emotionellt stöd  

Personer i en problemsituation kan ha behov att ventilera känslor. Det emotionella stödet 

innehåller engagemang, sympati, omsorg, tröst och uppmuntran och ger energi att gå vida-

re (Hedin 1994). På de flesta arbetsplatser förekommer det att känslor ventileras. Hur det 

uttrycks styrs av arbetsplatsens kultur (Larsson 2006). 
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 Nätverksstöd 

Deltagande i arbetsnätverkets gemenskap och aktiviteter (Hedin 1994). 

Stödet i sin aktiva form samt dess funktion är komplicerat. Hur man analyserar stöd på en 

arbetsplats med dessa huvudformer som verktyg är inte helt enkelt. I analysen kan man inte 

enbart se till stödet utan även andra budskap och element måste inkluderas i analysen av stöd-

situationen. (Hedin 1994). I analysen av stöd på arbetsplatsen ser man till två faktorer. Vad 

som skapar behov av stöd och hur behovet tillgodoses (Larsson 2006). 

Normaliseringsprincipen med Tielmans prestationstillägg 

Normaliseringsprincipen formulerades av Nirje. Den utformades främst för att förbättra insti-

tutionsvården för personer med utvecklingsstörning. Grundtanken var att dessa personer i 

egenskap av samhällsmedborgare skulle erbjudas leva i normala levnadsmönster. Normalise-

ringsprincipen beskriver att förutsättningar ska skapas för utvecklingsstörda för att uppnå en 

normal tillvaro på följande punkter; dygnsrytm, veckorytm, årsrytm, livscykel, självbestäm-

manderätt, boendemiljö, ekonomi, social miljö och sexuellt liv (Nirje 2003). 

Personer med AS skiljer sig en hel del från personer med utvecklingsstörning. Personer med 

utvecklingsstörning som principen utvecklades för är i behov av större praktisk omsorg än 

personer med AS. Tielman (2003) har kompletterat Nirjes princip så den blir tillämpningsbar i 

arbetslivssammanhang. Hon utvecklade principen i bakgrund till hur man betraktas som han-

dikappad på en arbetsplats.  

I alla normaliseringsprincipens beståndsdelar så beskrivs att förutsättningar ska skapas för de 

utvecklingsstörda så att de kan assimileras in i samhället och leva ett normalt liv i gemenskap 

med andra (Nirje, 2003). Tielman (2003) ser en brist i att enbart definiera normalisering som 

assimilation in i normala levnadsmönster när det gäller att applicera det på arbetslivssamman-

hang. 

Genom stöd kan funktionshindrade få ett normalt levnadsmönster på arbetsmarknaden. Dock 

visar Tielmans (2003) rapport att det är just stödet i sig som identifierar annorlundaskapet på 

arbetsplatsen. Detta kan förstås genom att se till prestationsförklaringen. En funktionshindrad 

individ kan förbättra sin prestation på en arbetsplats genom stöd. Dock kan individen fortfa-
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rande ses som annorlunda eftersom andras betraktande av prestationen tillkommer. En funk-

tionshindrad individ på en arbetsplats betraktas efter bedömd prestationsnivå samt förklaring-

en till prestationsnivån. Ett stöd kan möjliggöra en person med funktionshinders prestations-

nivå på arbetsplatsen. Förklaringen till prestationen blir inte den anställdes förmåga att utföra 

prestationen, utan man ser istället stödet som den primära förklaringen. Stödet identifierar ett 

annorlundaskap i jämförelse med andra arbetskamrater.  

Tielman (2003) problematiserar normaliseringsprincipen genom att påpeka att normalisering 

inte nödvändigtvis behöver ske genom stöd. Normalisering kan även uppnås genom föränd-

ringar i betraktandet av normalt eller inte. Begreppet kan vidgas vilket förändrar uppfattning-

en av normalt. På en arbetsplats finns normer för vad som är normal prestation och normal 

prestationsmiljö. En fullständig normalisering av en person på en arbetsplats kan inte ske med 

extra stöd för det tillhör inte den normala prestationsmiljön. Eftersom stödet legitimerar skill-

naden till arbetskamraterna så blir det just stödet som skapar synen på personen som annor-

lunda. Stödet bekräftar funktionshindret. Fullständig normalisering kan uppnås när en person 

med funktionshinder uppfyller prestationskraven utan stöd. Ett annat alternativ är att stödet 

blir tillgängligt för alla för att inte ge en stämpling av annorlundaskap. För att anses normal på 

en arbetsplats så krävs kort att man presterar som andra och att förklaringen till prestationen i 

andras ögon uppfattas som normal (Tielman, 2003).  

På vissa arbetsplatser bedöms inte bara arbetsprestationen utifrån de formella arbetsbeskriv-

ningarna. I bedömningen kan även umgänge med arbetskamrater på fritiden ingå. Även hand-

lingar som att hjälpa kollegor i deras arbete kan ingå i bedömningen av en arbetsprestation 

(Tielman 2003).  

Prestationer som värderas på arbetsplatsen 

Tielman (2003) har i sin rapport av funktionshindrade på arbetsplatsen kartlagt olika presta-

tioner som värderas på arbetsplatsen. Jag har valt ut dem som jag tycker har betydelse för min 

studie av personer med AS arbetslivserfarenheter.   

 

 Hur man sköter de formella arbetsuppgifterna:  

På en arbetsplats värderas prestationen först och främst om man genomför de uppgifter 

man är tilldelad. Dessutom görs bedömningen utifrån vilken kvalité man genomför sina 
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arbetsuppgifter med. Bedömningen kan göras utifrån produktiviteten och noggrannheten. 

Samt vilken kompetens man har inom sitt område.  

 

 Allsidigheten att utföra arbetsuppgifter 

Som anställd kan man bedömas utifrån flexibiliteten och mångsidigheten att utföra arbets-

uppgifterna.  

 

 Tidsanpassning och möjlighet att arbeta obekväma arbetstider 

Att komma i tid och ha möjlighet att arbeta obekväma arbetstider är en solidaritetsfaktor 

gentemot sina arbetskamrater. 

 

 Informellt umgänge  

I regel blir man bättre mottagen av sina arbetskamrater om man uppfattas social och trev-

lig. Ibland så ses social kompetens som en förutsättning för att anställning ska bli aktuellt. 

Samarbete och sprida positiv stämning är betydelsefullt. 

Beskrivning av begreppen assimilation och inklusion  

Begreppen marginalisering, assimilation och inklusion är begrepp som beskriver processer för 

utanförskap och tillhörighet (Tielman 2003). I min analys av personer med AS upplevelse av 

arbetsmarknaden blir dessa begrepp värdefulla för att beskriva hur själva integrationen på 

arbetsplatsen inträffat eller inte. Jag får verktyg att analysera deras erfarenheter utifrån om 

stödet/bristen på stöd har inkluderade, assimilerade eller marginaliserade effekter. 

Integrering handlar om att personer ska bli delaktiga i samhället, exempelvis funktionshindra-

de. När man applicerar begreppet integrering så implicerar man att det är individerna snarare 

än samhället som behöver förändras. För att integrering ska uppnås så krävs därför en kraft 

utifrån. Fokus hamnar därav på en integrering på ett fysiskt plan (Blomberg 2006).  

Tielman (2003) beskriver i sin studie av funktionshindrade på arbetsplatser vikten av att skilja 

mellan olika former av integration. Bland annat beskrivs begreppet assimilation. För att assi-

milation ska kunna genomföras förutsätts att personen som ska motta åtgärderna ses som av-
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vikande från funktionsnormerna och därmed har ett stödbehov. Funktionshindret förhindrar 

för individen att prestera enligt det som krävs av henne på arbetsplatsen. Assimilation innebär 

att integrering sker på arbetsplatsen genom ett extra stöd. Stödet är en förutsättning för att 

individen ska kunna prestera enligt arbetsplatsens krav av henne. Exempel på åtgärder som 

kan ses som assimilerande integrering är hjälpmedel och rehabilitering av individen. Vid as-

similation tillkommer alltid andra personers betraktande på prestationen. Förklaringen till att 

individen presterar enligt prestationsnormen är stödet. Anpassningarna som görs vid assimila-

tion kan därför innebära att arbetskamraterna bedömer denna individ som annorlunda. Även 

individen själv kan känna sig annorlunda eftersom hon har ett stöd som skiljer henne från 

hennes arbetskamrater. Både individen själv och dess kollegor är medvetna om att hon inte 

skulle passa in utan det extra stödet (Tielman 2003). 

Tielman (2003) beskriver även inklusion som är en annan form av integrering. Inklusion inne-

fattar tillskillnad från integrering inte enbart en fysisk integrering utan även en förändring av 

perspektiv (Blomberg 2006). Inklusion innebär att individen utan extra anpassningar kvalifi-

cerar sig till arbetsplatsens rådande struktur. Individen blir inkluderad. Inklusion kan uppnås 

genom att stöd blir tillgängligt för alla på en arbetsplats, då uppfattas inte stödet som annor-

lunda (Tielman 2003).  

Begreppet marginalisering 

För att beskriva en grupps eller individs status på arbetsmarknaden kan man ta stöd av be-

greppet marginalisering. På arbetsmarknaden kan man vara förankrad eller utslagen. Att vara 

marginaliserad innebär ett tillstånd däremellan. En marginaliseringsprocess är inte ett perma-

nent tillstånd utan en förflyttning mellan förankring till en osäker ställning. Marginalitet där-

emot är ett tillstånd (Svedberg 1995). 

Vikten av utbildning och kvalificerad erfarenhet är faktorer som har betydelse för förankring 

på arbetsmarknaden. Flexibilitet och samarbetsförmåga är andra viktiga faktorer (a.a).  

Vid perioder av stor arbetslöshet kan vissa små bekymmer definieras som problem som ger 

legitimitet för marginalisering från arbetsmarknaden (a.a). 
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Koppling mellan begreppen assimilation, inklusion och marginalisering 

När Tielman (2003) beskriver marginalisering så beskriver hon en marginalisering på arbets-

platsen. Det finns en koppling mellan begreppet assimilation och marginalisering. Den funk-

tionshindrade personen passar in på arbetsplatsen genom olika former av stöd. Stödet blir för-

utsättningen för integration samtidigt som det signalerar annorlundaskap. Vid assimilation 

finns en risk för marginalisering. Tillskillnad från inklusion som alltid innebär normalisering 

(Tielman 2003).  

Hur teorierna ska användas i min analys 

Det finns ett samband mellan de teorier som används för verktyg av analysen. Tielmans 

(2003) modell där det görs en påbyggnad av normaliseringsprincipen blir ett användbart verk-

tyg för att analysera personer med AS upplevelse av prestationen på arbetsplatsen. Med He-

dins (1994) beskrivning av stödet sex huvudformer på och utanför arbetsplatsen kan jag ana-

lysera vilket typ av stöd som personer med AS upplever som ett lämpligt stöd för de på ar-

betsmarknaden. Genom att beskriva distinktionen mellan begreppen inklusion, assimilation 

och marginalisering kan jag vidare analysera deras erfarenheter utifrån om stödet/bristen på 

stöd har inkluderade, assimilerade eller marginaliserade effekter.  

 

Metod 
Denna studie är inspirerad av den fenomenologiska ansats, där den levda erfarenheten, den 

subjektiva upplevelsen blir utgångspunkten (Alvesson m.fl 1994). Syftet med denna studie var 

att få en bild av hur personer med AS upplever sina arbetserfarenheter. Vilka svårigheter och 

tillgångar de upplevt samt vilket stöd som skulle kunna underlätta för de på arbetsmarknaden. 

För att få kunskap om mänskliga egenskaper som upplevelser och erfarenheter lämpar sig 

kvalitativ metod (Malterud 1998). 

Jag valde att intervjua fyra personer med AS angående deras arbetslivserfarenheter. Min åsikt 

är att man måste se på arbetsmarknaden som personer med AS beskriver den för att lyckas få 

ut målgruppen på arbetsmarknaden. För att få fram deras syn så anser jag att intervjuer är det 

bästa alternativet. Intervjuer ger en djupare inblick än en kvantitativ metod som en enkätstu-

die. Dessutom är personer med AS ofta mycket språkligt begåvade (Attwood 1998/2000; 
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Howlin 2004). De har en god förmåga att sätta ord på deras svårigheter vilket kan vara en 

tillgång vid intervjuer.  

Val av litteratur 

För att samla in data så genomfördes inledningsvis en litteraturgenomgång. Främst användes 

internationella databaser Social services abstract samt Academic search premier. Artiklar sök-

tes även i den svenska databasen artikelsök. Resultatet utifrån artikelsök var mestadels artiklar 

från föreningar och organisationer som valdes bort på grund av ett källkritiskt motiv. Littera-

tur söktes även i Libris och Google scholar.  

De sökord som användes är: Aspergers syndrom, autism, daglig verksamhet och arbete. Vid 

sökning av internationell litteratur så användes orden: Asperger syndrom kombinerat med 

employment. Har även använt orden autism och supported employment. Tips från personer 

med god kunskap på området har nyttjats. Jag har även fått idéer från en C-uppsats där dem 

skrivit om kognitiva funktionshinder kopplat till arbetsmarknaden. 

Personer med AS kopplat till arbetsmarknad är ett nytt forskningsämne och det finns nästan 

enbart att tillgå internationell forskning. Detta bidrog till att jag inte upplevt någon större av-

gränsningsproblematik. Forskningsartiklar om program där man arbetar med personer med 

AS beteende för att lyckas på arbetsmarknaden valdes bort. En artikel om arbetsgivarens erfa-

renheter av anställda med AS valdes också bort. Däremot kompletterades den internationella 

forskningen med självbiografier från Sverige samt en bok från Riksföreningen Autism där 

personer med diagnosen skildrar sina arbetslivserfarenheter. Det som kännetecknar författarna 

till självbiografierna är att de alla har en god kännedom om sin funktionsnedsättning.  

Urval och tillvägagångssätt 

Jag valde att intervjua fyra kvinnor med AS som tidigare haft anställning på den öppna ar-

betsmarknaden men idag har LSS-beslut och därigenom fått tillgång till daglig verksamhet. 

Intervjupersoner fick jag kontakt med via daglig verksamhet i Uppsala kommun. Motivet till 

urvalskriterierna var att dessa personer haft erfarenheter av öppna arbetsmarknaden, men med 

tanke på att de övergått till daglig verksamhet så har dem förmodligen upplevt svårigheter och 

har tankar om vilket stödbehov som finns. Eventuellt ger urvalet lite svag kunskap när det 

gäller vilka egenskaper som de upplevt som en fördel på arbetsmarknaden. Men bara för att 
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de har misslyckande på arbetsmarknaden bakom sig så innebär det ju inte att de inte kan sätta 

ord på sina tillgångar på arbetsmarknaden. Uppsala kommun valde ut fyra personer utifrån 

urvalskriteriumet. Att det lyckades bli just fyra kvinnor föll sig bara slumpmässigt, vilket jag i 

efterhand ser som lyckat då studier på kvinnor och AS är bristfälliga.  

En begränsning till fyra respondenter bedömdes som rimlig för att få tillräckligt med data som 

skulle kunna bearbetas och analyseras inom ramen för en C-uppsats.  

En arbetshandledare på daglig verksamhet tog kontakt med de aktuella ip och informerade om 

syftet med intervjun och frågade om de var intresserade. Hon bestämde tillsammans med in-

dividerna plats och tid för intervju. Personer med AS uppskattar rutiner och ogillar föränd-

ringar. Intervjun gjordes därför i en miljö som de bestämde.  

Därefter fick jag dessa personers mejladress och skickade ett informationsbrev samt en inter-

vjuguide till dem. (Båda finns med i uppsatsen som bilaga). Två av intervjuerna genomfördes 

i Uppsala kommuns lokaler. En intervju gjordes på ett café och den fjärde intervjun genom-

fördes i intervjupersonens hemmiljö. Alla intervjuer bandades med en mp3-spelare.  

Bearbetning och analys 

Intervjuerna bearbetades genom transkribering. Resultatet analyserades utifrån teoristyrd ana-

lys som Malterud (2000) beskriver. Ett deduktivt perspektiv har använts vilket innebär att 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och begrepp fylls med nya beskrivningar. Analysen ana-

lyserades vidare i fyra faser enligt Malterud (2000). Det hela inleddes med genomläsning av 

de transkriberade intervjuerna för att skaffa sig ett helhetsintryck. Nästa steg var att finna me-

ningsbärande enheter vars innehåll i tredje steget abstraherades. De meningsbärande enheter-

na markerades ut för hand på utskrifter av dem transkriberande intervjuerna. Jag använde oli-

ka färgpennor för olika enheter. Slutligen sammanfattades transkriberingen utifrån teman. 

Etiska reflektioner 

Inledningsvis var mitt syfte att enbart att fokusera på svårigheterna på en arbetsplats för en 

person med AS. I dialog med min handledare väcktes även mitt intresse för att förmedla deras 

tillgångar. Vilket jag i efterhand ur ett etiskt perspektiv är glad över. Ett etiskt dilemma är att 

formulerar frågor utan att kränka eller påverka intervjupersonernas självbild negativt. Genom 

att även fokusera på individernas tillgångar kunde detta eventuellt motverkas. Intervjun avslu-
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tades med denna del så de kunde lämna intervjun med en positiv känsla fast de mestadels pra-

tat om för de ett känslomässigt svårt ämne.  

Alla människor vill förmedla sin berättelse, och vid en intervjusituation händer det att samta-

let vidgas och innefattar saker som inte rör ämnet (Crafoord 1994).  Detta upplevde jag som 

problematiskt då det visade sig att arbetslivserfarenheterna var ett känslomässigt ämne för 

dem. Under intervjuerna lämnade de gärna situationen på arbetsplatsen och fokuserade på 

konsekvenserna av deras negativa arbetslivserfarenheter. De beskrev då självskadande bete-

ende, ätstörningar och utbrändhet. Denna känslomässiga information kan inte enbart skyndas 

förbi även om det inte tillhör ramarna för studien. Istället valde jag att innefatta detta i min 

studie då det kan ses som en konsekvens av deras svårigheter på arbetsmarknaden och ett be-

vis på stödbehov.  

Vad det gäller beskrivningen av intervjupersonerna. För att de inte ska bli utpekade så ändra-

des namn, arbetsorter samt arbetsplatser till liknande. Dessutom fanns en stor tveksamhet till 

att genomföra en av intervjuerna i cafémiljö då intervjun hanterade känsliga ämnen. Däremot 

hade individen en stark önskan om detta, vilket tillgodosågs. 

Uppsatsens validitet och reliabilitet 

I kvalitativ forskning handlar validitet om den metod man använder undersöker det som är 

tänkt att man ska undersöka (Kvale 1997). Malterud (1998) beskriver validitet med att ifråga-

sätta kunskapens giltighet.  

För att uppnå god validitet, så ska det finnas en överensstämmelse mellan frågorna och pro-

blemen som är formulerade på den teoretiska nivån med hur mätningarna genomförs (Esaias-

son m.fl 2004). Jag har genomgående försökt vara noggrann med att poängtera att det inte är 

personer med AS tillgångar, svagheter och stödbehov på arbetsplatser i sig jag mäter. Utan det 

som mäts är upplevelsen av dessa faktorer. Den forskningsmetod som valts är därför lämpad 

för denna studie. Däremot ska man vara medveten om att alla intervjuer är unika och så här i 

efterhand så kan jag känna att under vissa intervjuer så flöt vi in och diskuterade situationen 

för personer med AS generellt och pratade inte enbart om individens egna upplevelser.  

Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel (Esaiasson m.fl 

2004). I databearbetningen kan det ha hänt att information som inte enbart var individens upp-

levelser utan handlade om deras åsikt om AS personer generellt hanterades. Detta har negati-
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va konsekvenser på reliabiliteten. En god reliabilitet försökte uppnås i denna uppsats genom 

att vid färdig transkriberad intervju lyssna igenom ljudinspelningen ytterligare en gång för att 

kontrollera att den stämde.  

Trots att jag anser att kvalitativ metod i form av individuella intervjuer är bäst lämpad i denna 

studie så kan metoden ifrågasättas. Kan en rättvis mätning av upplevelsen av tillgång genom-

föras i tanke på det urval jag gjorde? Eftersom de personer jag intervjuade hade LSS-beslut på 

daglig verksamhet så har de haft problem på arbetsmarknaden. Det borde påverka deras upp-

levelse av deras tillgångar och hur de förmedlar det. Eventuellt fanns det brister i min inter-

vjuteknik som gjorde att förmedlandet av deras tillgångar på arbetsplatsen inte fick så stort 

utrymme i intervjun. Om jag hade intervjuat personer med AS som har anställning på den 

öppna arbetsmarknaden hade möjligtvis deras tillgångar blivit tydligare. 

Begreppsuppfattning är individuell. Synen på en tillgång kan hos andra uppfattas som svaghet 

vilket blir problematiskt i analysen. Den intervju som genomfördes på ett café blev mindre 

bra. I en miljö bland många cafégäster var det svårare att följa intervjuguiden vilket haft bety-

delse för resultatet. 

Generaliserbarhet 

Det är en omöjlighet att återskapa en dialog mellan två människor i ett exakt likadant sam-

manhang. Kunskapen från en dialog kan därför inte överföras till en annan kontext, därför är 

det svårt att använda begreppet generaliserbarhet i kvalitativ forskning (Sohlberg 2002).  

Det är svårt att dra några slutsatser utifrån en kvalitativ studie som en C-uppsats med fyra ip. 

Alla personer är individer trots att de har en funktionsnedsättning. Även om det finns liknelser 

att urskilja mellan deras tillgångar och svårigheter så kan man inte generalisera och ta dessa 

för givet av den enkla anledningen att de har en funktionsnedsättning gemensamt. Den främs-

ta vinsten med en studie av detta slag är att inte att generalisera resultatet utan att uppmärk-

samma svårigheter och tillgångar som visats hos målgruppen för att motverka ett misslyckan-

de. Också påvisa ett eventuellt stödbehov hos målgruppen som kan väcka intresse för en stör-

re studie.  

 



31 

Resultat 
I början av resultatdelen så beskrivs ip. Efter detta så kommer de svårigheter som ip upplevt 

redogöras under ett antal rubriker. Detta följs av en redogörelse för konsekvenserna av bristen 

på stöd. Bristen på stöd har resulterat i att ip konstruerat egna strategier vilket beskrivs. Sedan 

följer en beskrivning av stödbehovet. Resultatet avslutas med en beskrivning av vilka till-

gångar en person med AS har att bidra med på en arbetsplats.  

Beskrivning av intervjupersonerna 

De personer som intervjuats är alla kvinnor med AS som har erfarenheter av den öppna ar-

betsmarknaden. I dagsläget har de alla LSS-beslut daglig verksamhet. De får sjukersättning av 

försäkringskassan vilket gör att de klarar sig ekonomiskt, samt en mindre habiliteringsersätt-

ning av kommunen. Gemensamt för ip är att ingen har haft en anställning på den öppna ar-

betsmarknaden sedan de diagnostiserades. Som en grund för resultatdelen så kommer här en 

kortare beskrivning av kvinnorna.  

Gunn 

Gunn är 57 år, hon är gift och har en vuxen dotter. Gunn är den av dem intervjuade som har 

mest erfarenhet av den öppna arbetsmarknaden. Gunn utbildade sig till sekreterare i Stock-

holm. Hon har alltid haft svårt att få arbete.   

Alltid när jag skriver en ansökan och det kan se bra ut med rätt utbildning och erfarenhet så alltid när dem träf-
far mig så gillar de mig inte. Och det har jag alltid tolkat som att jag inte har någon charm, men jag visste inte 
vad jag skulle göra åt det. Det finns ju inga charmkurser så jag kan få jobb. 

Gunn arbetade efter sin utbildning som sekreterare i Stockholm men personliga skäl fick hen-

ne att flytta till Umeå där hon började arbeta som sekreterare på ett statligt företag. Hon triv-

des inte där och anställningen blev kortvarig. Efter det blev hon anställd som sekreterare på 

Umeå Universitet. Där arbetade hon i närmare 20 år. Hon kämpade hårt som sekreterare trots 

detta blev hennes arbetsgivare aldrig riktigt nöjd. Hon ansågs inte tillräckligt service minded. 

Under hennes tid på Umeå universitet blev hon omplacerad flera gånger.  

Hon har kämpat väldigt hårt för att behålla sina anställningar men hon tycker själv att hon haft 

några bra år på arbetsmarknaden. Arbetskarriären slutade med att hon fick genomgå en utred-

ning på rekommendationer av arbetsgivaren. Utredningen visade att hon hade AS. Hon fick 
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diagnosen sent i livet och har sedan dess inte haft någon anställning. När hon förlorade jobbet 

så förlorade hon även känslan av att vara en duktig människa.  

Mona 

Mona 46 år är gift och har tre barn i tonåren. Både hennes make och hennes två söner är dia-

gnostiserad med AS. Mona tycker själv att hon inte har någon erfarenhet av den öppna ar-

betsmarknaden. Hon fick sin diagnos för cirka fem år sedan.  

När hon var ung så jobbade hon extra på sin fars tobaksaffär. Det trivdes hon jättebra med. 

Utöver det så har hon kortare erfarenheter som barnflicka och lokalvårdare. Problemet har 

inte varit att få arbete utan att inte bli uttråkad. Den längsta anställningen hon haft är på 10 

månader som reseförsäljare på en resebyrå. Denna tid upplevde hon som mycket jobbig men 

hon klarade inte av att säga upp sig. Den erfarenheten slutade med att hon lades in på sjukhus 

och det tog flera år för Mona att återhämta sig.  

Efter detta har hon gått naturterapeutiska utbildningar samt kurser i akupunktur. Detta blev 

hennes specialintresse. Hon var sjukskriven men fick beviljat från försäkringskassan att ta 

emot provkunder. Mona blev mer och mer intresserad och kunderna tog alltmer tid för henne. 

Kunderna påverkade hela hennes liv. Hon blev manisk och det gick inte längre att fortsätta.  

Agnes 

Agnes är 33 år och har alldeles nyligen beviljats daglig verksamhet. Hon fick sin diagnos år 

2000. Hon har läst enstaka kurser på universitet utan några svårigheter. Agnes problem är inte 

att få jobb utan att behålla dem. Hennes erfarenheter på arbetsmarknaden har ofta slutat i 

misslyckanden som har varit känslomässigt svåra. Hon har arbetat en del som vårdbiträde 

inom vården men konstaterar att vårdyrket inte är någonting för henne. Hon har även haft 

kortare anställningar som telefon- och tidningsförsäljare. Hon har aldrig haft en längre an-

ställning än ett år.  

Julia 

Julia som är 28 år har en gedigen utbildning. Hon har en museologexamen på 60 poäng samt 

en fil. kand examen med konst som huvudämne. Julia har aldrig fått användning för sin ut-

bildning i arbetslivet. Hon hade dock en praktik under sin utbildning på ett museum. 



33 

Innan hon fick sin diagnos 2005 har hon sommarvikarierat som djurskötare/trädgårdsskötare 

inom Östhammars kommun. Hon har haft svårt att få arbete och bara haft kortare anställning-

ar som lokalvårdare. Hennes arbetserfarenheter har kantats av missförstånd mellan henne och 

hennes kollegor och arbetsgivare. Hon beskriver inte många positiva upplevelser från den 

öppna arbetsmarknaden och den senaste anställning som lokalvårdare beskriver hon som fruk-

tansvärd jobbig för henne känslomässigt.  

Missförstånd på grund av otydliga arbetsuppgifter 

Agnes, Gunn och Julia beskriver exempel från sina arbetslivserfarenheter där det uppstått 

missförstånd övervägande på grund av otydliga instruktioner. Alla beskriver vikten av att få 

tydliga instruktioner även Mona. Vid otydliga instruktioner upplever hon frustration över att 

inte veta vad som krävs av henne.  

Agnes beskriver ett exempel där hon vårdade en dam med diabetes. Hon hade fått instruktion 

om att ge damen mat på vissa bestämda tidpunkter. När damen vägrade så gick hon frustrerat 

hem utan att informera någon om detta. Arbetsgivaren tyckte det var självklart att Agnes skul-

le ha kontaktat distriktssköterskan när damen matvägrade. Det hade de inte tydligt informerat 

Agnes om. Hon gjorde det hon blev tillsagd men ingen hade sagt vad hon skulle göra vid en 

sådan situation. Det slutade med att hon inte fick vårda damen något mer.  

För Agnes och Julia så fyller tydliga arbetsuppgifter även en funktion av att få något gjort. De 

har svårt att själva se vad som behövs göras och blir utan tydliga arbetsuppgifter initiativfatti-

ga. Julia säger:  

Jag måste ha väldigt tydliga instruktioner om vad jag ska göra. Man kan inte säga till mig bara: ja du ser väl 

vad som ska göras för jag ser inte vad som ska göras. 

Oskrivna regler 

Gunn beskriver svårigheten med oskrivna regler. Hon önskar dem var nerskrivna. För andra är 

det självklart att förstå oskrivna regler därför upplever hon att andra uppfattar henne konstig 

när hon opponerar sig mot dessa.  

Även Julia berättar om arbetslivserfarenheter där det var mycket hon inte förstod att hon inte 

fick göra. Under hennes praktik på museum bröt hon mot oskrivna regler som att stå och läsa 

vid museidisken. Ingen hade talat om för henne att det kunde uppfattas oartigt om det kom en 
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besökare. Hon satte sig även på golvet och läste böcker. Ingen hade uttalat sagt att man inte 

fick det utan Julia tyckte det var bekvämt att sitta på golvet.  

Svårt att hantera kritik 

Tre av de intervjuade nämner att de är känsliga för kritik. Alla tre tar åt sig väldigt mycket när 

de gör något fel. Gunn hade känslan när hon arbetade att ingen fick bli missnöjd för då var det 

alltid hennes fel. Agnes förklarar det så här:  

Jag tror att det har att göra med att man inte vet riktigt hur folk funkar och hur olika sammanhang funkar utan 
man måste hela tiden iaktta omvärlden och vara på helspänn och hela tiden reagera på deras reaktioner. Och då 
är jag väldigt uppmärksam och överkänslig. Vid minsta lilla negativa reaktion så förstärks det väldigt på mig.  

Stresskänslighet 

Både Julia och Gunn beskriver erfarenheter av att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Julia 

kände att hon inte klarade av att städa ett visst område enligt utsatt tid då hon skulle behöva 

arbeta över sin egen kropps förmåga. Gunn jämför stressen med sina kollegor:  

Allting har varit stressigt för mig men det har blivit stressigare och stressigare och det blev ju hårdare och hår-
dare krav hela tiden. Om de andra kanske jobba typ 75% av sin förmåga så hade de marginal. Jag jobbade 
redan på 100% på gränsen av min förmåga och när det nu blev högre krav då klarade jag det inte. 

Gunn blev tankspridd och tappade koncentrationen när hon blev stressad. Stressen berodde 

delvis på tidspressen men även pressen utifrån. Oron över att ständigt bli utskälld.  

Problematiska chefrelationer 

Alla fyra som jag intervjuat bär med sig negativa bilder av sina chefer. Agnes beskriver till 

och med en rädsla för arbetsgivare. Framförallt Gunn beskriver hur i synnerhet hennes ärlig-

het kan ha betydelse för hennes relation till chefen.  

Jag har sagt saker som andra tyckt också men dem har varit smartare än mig och inte sagt något för dem har 
vetat att cheferna inte vill höra det där. Om en chef ska ha en Aspergare så får han finna sig i att den inte kom-
mer ljuga utan den kommer säga sanningen och då får man inte ta det som ett majestätsbrott utan tåla det.  

Rättvisa är något som Gunn tror är speciellt viktigt för personer med AS. Det har också haft 

betydelse för hennes negativa syn på en chef. Hon fick exempelvis inte arbeta deltid och kun-

de inte få någon motivering till det medan hennes efterträdare beviljades det. Det hade hon 

svårt att acceptera. Hennes starka rättvisetänkande har också komplicerat för henne att vara 
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flexibel. När hon arbetade som sekreterare på Umeå universitet och hade en del kontakt med 

studenterna så hade de inledningsvis inga besökstider på eftermiddagarna. Har vi stängt så är 

det stängt tänkte Gunn. Hon berättar hur det hände att studenter stod och bankade på dörren 

för att få tag på henne. Hon öppnade aldrig. Öppnade hon åt en student så kände hon att hon 

var tvungen att öppna för alla.  

Personer med AS rakhet och starka rättvisetänkande beskriver även Julia ett konkret exempel 

på. Under hennes sista anställning som lokalvårdare så rättade hon sin arbetsledare som sa fel 

namn på hennes kollega. Detta uppfattade arbetsledaren som att Julia var uppkäftig men det 

enda hon ville var att det inte skulle stå fel namn på hennes kollega.  

Svårigheter att förstå anledning till avskedningar 

Alla utom Mona har på grund av missnöje varit tvungna att lämna arbetsplatser. Mona straf-

fade istället ut sig själv. Mona blev lätt uttråkad av arbetsuppgifterna och slutade självmant. 

Vid ett tillfälle så var hon tvungen att sluta pga ätstörningar.  

Julia och Gunn redogör för deras oförmåga att förstå arbetsgivarens anledning till att de blev 

avskedade. De saknade en tydlighet och rakhet hos arbetsledarna. Gunn har svårt att acceptera 

att hon inte var tillräckligt säljande som motiv för att inte fick vara kvar som sekreterare. Dels 

för att hon uppgett det vid anställningsintervjun samt att hon inte kunde förstå varför man som 

sekreterare skulle vara säljande. Hon tyckte själv att hon var tillmötesgående för att vara sek-

reterare. Hon skickade papper som folk behövde och svarade på deras frågor. Hon funderade 

mycket över anledningarna till varför hon fick gå. Hon önskade mer konstruktiv kritik i en-

skilda exempel.  

Det och det var inte bra det borde du ha gjort annorlunda. Istället för att man kommer och säger du är inte 
tillräckligt service minded. Du är inte tillräckligt välkomnande. Jag vill ju inte få kritik för vilken person jag är 
utan jag tycker det är oförskämt att kritisera folks personligheter utan det jag skulle vilja ha kritik för varje 
enskilt ärende. Då kan man ju lära sig.  

När Julia fick besked att hon inte fick vara kvar som lokalvårdare så sökte hon förgäves till en 

anledning. Hon visste inte vad hon gjort för fel. Då arbetsledarna enbart hänvisade till den 

högre chefen som inte ville lämna besked förrän nästa dag. Det slutade med att hennes pappa 

fick prata med chefen som hänvisade till situationer som Julia kunde ge en förklaring till vil-

ket hon inte fått tillfälle till då hon inte tydligt nog fått situationerna klart för sig.   
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Det är inte bara personer med AS som kan ha svårigheter att förstå sina arbetskollegor eller 

chefer utan svårigheter kan även uppstå åt andra hållet. Julia beskriver hur hon upplevde: 

Varför fick dem det till att jag var elak hela tiden när jag liksom bara försökte rätta någon eller om jag bara 

försökte säga men det gör väl ingenting det är väl ingen fara. 

Förmågan att vara ”service minded” 

Gunn har i stort sett under hela sin yrkeskarriär fått höra att hon inte är tillräckligt ”service 

minded” och inte ser tillräckligt välkomnande ut. Hon hade bland annat svårt att bemöta per-

sonerna som väntade på hennes protokoll. Hon var ärlig och sa att hon inte kan ta alla ärenden 

först och att hon inte skulle hinna få det klart så snabbt som önskades. Hon ställer sig frågan-

de om man ska ljuga eller hur ska man göra när man vet att det kommer bli missnöjda med det 

man säger?  

Jag kanske inte vill anpassa mig helt. För jag kanske inte tycker att idealet är att vara den där välanpassade 
människan som är som en kameleont som hela tiden ändrar sig efter omgivningens förväntningar och aldrig 
säger vad den tycker och så.  

Gunn arbetade som sekreterare på institution och hon upplevde svårigheter när de övergick till 

att bli mer en serviceenhet. Om någon efterfrågade kompetens så skulle man ge den. Man 

skulle inte som Gunn ansåg hänvisa till annan enhet som hade bättre kompetens av det som 

efterfrågades. Hon kände även en viss irritation över att hon som sekreterare skulle vara till 

hands till andra. Hon hade ju sina egna arbetsuppgifter att utföra, vilket var tillräckligt. 

Mona och Agnes däremot har inga svårigheter med kundbemötande. Agnes ser sig själv som 

social och trevlig med kunder. När hon arbetade som tidningsförsäljare under två veckor så 

blev hon deras främsta försäljare. Hon beskriver att hon får någon slags energi utav att träffa 

människor. Mona beskriver hur hon gillar att se att det rör sig och att människor kommer och 

går. Kortare kundmöten om hon arbetar själv som när hon arbetade i tobaksaffären uppskatta-

de hon. Men vid återkommande möten med en människa så uppkommer även svårigheter. Då 

menar hon att hennes knepiga idéer kommer fram och hon känner att det blir en kil i relatio-

nen. Hon blir ofta väldigt uttråkat i samtal med människor och har svårt att sitta kvar och har 

social fobi. Hon beskriver det så här:  

Jag kan inte rå för att jag inte blir intresserad av det man pratar om. Det är inte något spännande från min sida. 
Själva ämnet är som att titta på barnprogram när man är vuxen.  
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Konsekvenserna av bristen på stöd  

Mona beskriver hennes avsaknad av tydliga arbetsuppgifter på den resebyrå som hon arbetade 

på. Hon visste inte vad som krävdes av henne. Vilket hon upplevde som jobbigt. Hon kunde 

inte förstå när hon skulle sluta arbeta. Konsekvenserna av otydliga arbetsuppgifter och lite 

stöd från sina arbetskollegor var att hon kunde sitta kvar på arbetet i 11 timmar. Hon kände 

sig låst och var tvungen att bli klar. Hon kunde inte gå hem med något ofärdigt på arbetet.  

Just denna problematik att lämna jobbet när man går därifrån är något som både Mona, Gunn 

och Agnes beskriver. Gunn satt ofta över för att hinna med alla sina arbetsuppgifter och under 

en viss period så åkte hon till jobbet även söndagar. Agnes beskriver att hon tänkte på indivi-

derna som hon vårdade även hemma. 

Mona beskriver sin svårighet att avsluta sitt arbete genom ett citat när hon tog emot provkun-

der som naturterapeut. En viss kund stannade i fem timmar för att hon hade svårt att be henne 

gå. 

Jag kan inte vårda människor. Jag kan inte klara av att säga nu måste du gå nu är vi färdiga. Det är bra nu. 
Hejdå! 

Både Agnes och Gunn redogör för svårigheter att bli störda och inte klara av alla intryck som 

blir. Gunn är framförallt ljudkänslig. Hon beskriver hur hon bad sin chef som sekreterare att 

få en ringklocka som studievägledarna hade så hon kunde ha dörren stängd och slippa bli 

störd av aktiviteten utanför i korridoren. Detta nekades hon. Hon hade svårt att arbeta effektivt 

när hon blev avbruten av besök och telefonsamtal. Hon tappade koncentrationen och uppgif-

terna ökade.  

Julia hade sina föräldrar som stöttade. Gunn fick en kurator och psykolog som betalades av 

arbetsplatsen men i övrigt har stödet hos de intervjuade varit bristfälligt. Julia beskriver att en 

kollega tröstade henne vid en jobbig situation men att hon i övrigt inte hade så mycket 

gemensamt med sina kollegor.  

Ingen har uttalat beskrivit något umgänge eller behov av umgänge med arbetskollegor utanför 

arbetet. Gunn fick beskedet att hon inte fick förlängd anställning så pratade hon med sina kol-

legor som gav henne stöd. Hon fick också vid ett visst tillfälle göra alternativa arbetsuppgifter 

i form av arkiveringsarbete. Hon kämpade hårt för att få behålla sin anställning. Hon ställde 



38 

till och med upp på en flyttning utöver arbetstid men inget hjälpte. Mona hade ingen att venti-

lera sin jobbiga arbetssituation med.  

Tre av fyra ip har arbetslivserfarenheter som resulterat i tragik. Mona hatade att gå till arbetet 

men klarade inte av att sluta på egen hand utan det gick så långt att hon omedvetet matvägra-

de och hon blev inlagd på sjukhus. Julia senaste arbetslivserfarenhet som lokalvårdare slutade 

i att hon skar sig i handlederna. Kritiken från hennes arbetsledare blev för mycket och hon 

tyckte deras kritik var obefogad och grundade sig i missförstånd. Gunn var tillslut tvungen att 

kontakta personalavdelningen och blev sjukskriven på grund av utbrändhet. Dessutom så be-

skriver Agnes sina arbetsmisslyckande: 

Jag kände det som ett stort personligt misslyckande. Jag har ju aldrig liksom lyckats med någonting just vad 
gäller jobb och sysselsättning. Det var liksom ett ytterligare bevis på att jag var en dålig människa på något sätt.  

Utformandet av egna strategier 

Alla som jag intervjuat har utformat egna strategier för att underlätta arbetet. Julia gillar inte 

att arbeta själv och lyssnar på musik eller ljudböcker när hon städade för att minska känslan 

av ångest och ensamhet.  

Gunn arbetade 80% och anpassade arbetsveckan så hon arbetade fyra dagar i veckan istället 

för sex timmar om dagen. Då minskades hennes övertidstimmar. 

Agnes är den som tydligaste skildrar sina strategier och berättar att hon har en kunskapsbank 

där hon lagrar iakttagelser av hur folk beter sig och hennes egna misslyckanden. Hon lär sig 

av tidigare erfarenheter hur hon ska agera vid olika situationer. I möten med människor så 

spelar hon ofta normal. Det har blivit ett naturligt agerande som döljer att hon är annorlunda.  

Jag har iakttagit folk väldigt mycket och sett hur de reagerar i olika sammanhang och då vet jag hur jag ska bete 
mig på ett ungefär. Så sätter jag min egen prägel på det lite grann för då märks det inte så tydligt att man imite-
rar.  

Mona har lätt att bli uttråkad och använder därför sin fantasi en form av drömvärld. Förskönar 

tillvaron så den inte ska bli tråkig.  

Stödbehovet 

Mona beskriver vikten av att ha någon som inledningsvis hjälper henne att sortera alla hennes 

idéer och hitta en lämplig arbetsplats. Agnes vill ha någon person som stöttar henne som gär-
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na besöker arbetsplatsen emellanåt som åtminstone är med inledningsvis vid första mötet med 

arbetsgivaren. Den här funktionen beskriver Agnes att personen ska ha: 

Kontaktpersonen ska vara någon som känner mig och kan mina svårigheter lite grann och känner till hur Asper-
ger människor funkar liksom. En person som känner till problematiken och kan förklara om inte jag kan förklara 
för arbetsgivaren.  

Som tidigare nämnts i resultatdelen beskriver alla ip behov av tydliga arbetsuppgifter. Julia 

och Gunn beskriver vikten av feedback vid felaktigt utförda arbetsuppgifter och en rakare 

konversation från framförallt arbetsgivaren.  

Ingen av kvinnorna har haft någon anställning på den öppna arbetsmarknaden efter de dia-

gnostiserades. Dock hävdar de alla att det är viktigt för en arbetsgivare att bli medvetna och 

tydligt informerade om deras funktionshinder och deras svårigheter som de har.  

Mona beskriver sitt behov av tydligt schema. Att hon exempelvis behöver ha uppskrivet när 

hon ska ta den där promenaden, men att hon skäms lite för det när hon kommer ut på en ar-

betsplats.  

Gunn beskriver vikten av att anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna efter svårigheterna. 

Hon ville ha kontorsdörren stängd. Hon kände sig som ett djur i bur. Gunn beskriver hur hon 

satte upp en lapp på dörren där det stod stängt pga av drag. Detta för att hon blev störd av allt 

ljud utifrån korridoren och det var en socialt accepterad anledning. Gunn tycker alltid det är 

hon som fått anpassat sig och att hon tycker att arbetsgivaren har en mer rigid inställning till 

psykiska besvär.  

Man säger ju inte till rullstolsburna. Ja, men nu får du anpassa dig. Här har vi ingen hiss du får kravla dig upp 
för trapporna.  

Både Julia och Gunn är tydliga med att informationen till arbetsgivaren måste vara mycket 

tydlig. Julia framhäver vikten av att även informera om deras tillgångar så funktionshindret 

inte blandas ihop med lindrig utvecklingsstörning. En del människor tror att människor med 

AS klarar lite och därför blir kraven för låga för de. Alla ip beskriver behov av arbetsplatser 

där de känner utmaning och känsla av meningsfullhet.  

Gunn och Julia beskriver också risken att bli uppfattad som en kuf på arbetsplatsen genom att 

informera om funktionshindret. Julia säger: 
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Jag tycker att det är bättre att folk vet att man har Aspergers syndrom än att man bara är någon underlig kurio-

sitet som jobbar där. Att det liksom är mycket bättre att dem går och tänker jaha det är för att hon har Asperger 

än att dem liksom funderar men vad gör hon? 

Tillgångar att bidra med på en arbetsplats 

Personer med AS har många fördelar som de kan vara ett viktigt bidrag på en arbetsplats. Det 

som kännetecknat de fyra personer som jag har intervjuat är dåligt självförtroende vilket inne-

burit att de varit väldigt sparsamma med att förmedla deras tillgångar. Att bli berömda på ar-

betsplatsen hör inte till vanligheten hos ip. Mona däremot har fått mycket beröm och menar 

att arbetet känns mer meningsfullt då. 

Noggrannhet är en egenskap som är gemensamt för alla fyra som de nämner som en tillgång 

på arbetsplatsen.  

Mona beskriver sig själv som snäll och Agnes och Julia fördjupar det genom att förklara att de 

inte springer runt och skvallrar på arbetsplatsen utan är måna om en god stämning.  

Julia, Mona och Gunn beskriver exempel på plikttrogenhet. Mona beskriver hur hon arbetade 

kvar på resebyrån trots att hon blev magrare och magrare ända fram till hon lades in på sjuk-

hus. Gunn berättar om när hon skulle förbereda ett sammanträde och hur hon kämpade på 

trots att hon fick gå och kräkas emellanåt. Tillslut så somnade hon i ett vilorum. Hon kom inte 

hem förrän midnatt då var hon klar med allting. Gunn och Mona har dessutom arbetat en hel 

del övertid för att göra klart sina uppgifter. Julia förklarar:   

Säger man åt oss att göra en grej så tar vi inte en paus och gör något annat istället. Utan vi gör det vi blir till-
sagda helt enkelt.  

Agnes och Julia nämner båda att de har sinne för detaljer och är bra på korrekturläsning. De 

har vidare inget problem att göra upprepande saker. De är uthålliga och kan sitta i flera tim-

mar med detta.  

 

Analys 
I denna del kommer studiens resultat analyseras. När man analyserar stöd så måste andra ele-

ment tillföras som exempelvis vad som skapar behov av stöd (Hedin 1994). I detta avsnitt 

kommer därför resultatet analyseras utifrån olika faktorer som påvisats i resultatet främst 



41 

stödbehovsfaktorer som svårigheter och tillgångar. Varje element kommer först analyseras 

utifrån tidigare forskning. Efter att behovet kartlagts utifrån tidigare forskning så kommer en 

stödanalys göras utifrån teoretiska utgångspunkter och begrepp.  Analysen knyts ihop med en 

sammanfattning utifrån både litteratur och teoretiska utgångspunkter och begrepp. 

Sociala svårigheter  

Analys utifrån tidigare forskning 

Enligt kunskapsöversikten så har det framgått att personer med AS har problem i samspelet 

med andra människor. Forskning har visat på sociala svårigheter som inte är vanlig tillbaka-

dragenhet (Attwood 1998/2000; Frith 1998; Howlin 2004). Gunn har under hela sitt verk-

samma arbetsliv fått höra att hon inte är tillräckligt säljande. Hon har haft svårigheter att få 

arbete på grund av bristande charm. Även Julia har haft svårigheter att få arbete. De andra har 

inte upplevt några större sociala svårigheter. Agnes ser sig själv som social och kundbemö-

tande. Hon har utformat en strategi där hon iakttar hur folk beter sig och lagrar det i en kun-

skapsbank. För att sedan i möten med människor använda denna kunskapsbank och spela 

normal. Att förstå att personer med AS utvecklar en sådan strategi kan förklaras med deras 

oförmåga att generalisera. Kunskap och erfarenhet för personer med AS är situationsbundet. 

När de möter en person som de träffat tidigare i en ny miljö så är det inte naturligt för de hur 

de ska agera (Jansson 2007).  

Mona har inga problem med kortare kundmöten. Dock får hon problem när det uppstår en 

relation med andra människor då blir hon uttråkad och i stora sällskap får hon social fobi. Ju-

lia föredrar att arbeta med någon. Personerna själva uppfattar inte några större sociala svårig-

heter. Däremot så upplever Gunn att hennes arbetsgivare kände detta. Julia beskriver hur hon 

uppfattades som elak av sina kollegor.  

Fikaraster och tjänsteresor har i litteraturen beskrivits som väldigt energikrävande för mål-

gruppen på grund av bristande socialt samspel (Andersson mfl 2003). Ingen av ip har berättat 

om något umgänge med kollegor utöver arbetstid, men samtidigt har inte heller bristande be-

hov av deltagande i arbetsumgänges gemenskap påvisats. Agnes beskriver att hon får energi 

av att umgås med människor. Gemensamt med Julia hävdar en vilja att uppnå god stämning 

på arbetsplatsen. Snällhet är en annan positiv egenskap hos personer med AS som framgått i 

denna studie. Det har inte belyst i tidigare forskning.  



42 

Analys utifrån teori 

Tielman (2003) har kartlagt olika prestationer som värderas på arbetsplatsen. Informellt um-

gänge är något som har betydelse för hur man värderas på arbetsplatsen. Att vara omtyckt av 

sina kollegor är en viktig faktor. Social kompetens kan också vara avgörande för om anställ-

ning ska bli aktuellt.  

Att känna deltagande i arbetsumgängets gemenskap och aktiviteter är en stödform som Hedin 

(1994) titulerar nätverksstöd. I bedömningen en arbetsprestation kan umgänge med arbets-

kamrater på fritiden ingå. Även handlingar som att hjälpa kollegor i deras arbete kan ingå i 

bedömningen (Tielman 2003). Gunn kände viss irritation över att ständigt vara till hands för 

andra. Hon hade ju tillräckligt med sina egna arbetsuppgifter. Skulle man enbart se till tidiga-

re forskning så skulle eventuellt nätverksstöd snarare ses som mer energikrävande än en stöd-

form för personer med AS. Detta har inte påvisats i denna studie. Däremot har heller inget 

stort behov av nätverksstöd visats men man kan inte helt utesluta stödformen. Problemet kan 

eventuellt vara att personer med AS inte förstår att det är bra med nätverksstöd. Trots att ip 

inte upplever några större problem när det gäller informellt umgänge så beskriver två ip en 

upplevelse av att deras kollegor eventuellt känner så, vilket skapar problem på arbetsplatsen. 

Missförstånd och stresskänslighet  

Analys utifrån tidigare forskning 

Personer med AS svårigheter att läsa av andra människor slutar ofta med missförstånd. (Att-

wood 1998/2000; Frith 1998; Howlin 2004). En annan faktor till att missförstånd uppstår är 

deras oförmåga att läsa av det outsagda (Andersson m.fl 2003; Howlin 2004; Larsson-Abbad 

2007; Norrö 2006; Tantam 1998).  Vilket överensstämmer med denna studie. Tre ip skildrar 

exempel från arbetslivet där det uppstått missförstånd. Vilket de förklarar genom otydliga 

arbetsuppgifter.  

Missförstånd kan komplicera utförandet av arbetsuppgifter. Tydliga arbetsuppgifter är viktigt 

för personer med AS (Howlin (2004). Denna problematik framgår i denna studie där Gunn 

och Julia brutit mot oskrivna regler som de inte visste existerade. Vilket har gjort att utföran-

det av arbetsuppgifterna ibland har brustit.  
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Svensk litteratur beskriver stresskänslighet hos personer med AS (Andersson m.fl 2003; 

Brattberg 2000; Gerland 2007). Både Julia och Gunn har upplevt att de inte hunnit med sina 

arbetsuppgifter på utsatt tid. Julia upplevde som lokalvårdare att arbetsgivaren tvingade henne 

att arbeta över sin kropps förmåga. Gunn upplevde arbetsgivarens krav på produktivitet. Hon 

upplevde stress och kände att hon fick arbeta på full kapacitet medan hennes kollegor arbeta-

de på 75% av sin förmåga. Hon fick ofta arbeta över. Låg produktivitet har visats hos ett fåtal 

personer med AS som deltog i utvärderingen av supported employment (Howlin m.fl 2005). 

Jansson (2007) hävdar tvärtemot att personer med AS är effektiva. Många personer med AS 

är känsliga för sinnesintryck vilket skapar koncentrationssvårigheter (Attwood 1998/2000; 

Howlin m.fl 2005). Vilket i denna studie visades sig vara en faktor till lägre produktivitet för 

Gunn.  

Analys utifrån teori 

Hedin (1994) kategoriserar instruktion av arbetsuppgifter och hjälpmedel som konkret och 

praktiskt stöd. Det är en stödform som personer med AS är i stort behov av och som alla ip 

poängterat.  

Missförstånd komplicerar för personer med AS att utföra arbetsuppgifter felfritt. Hur man 

sköter de formella arbetsuppgifterna är en prestation som har betydelse för hur man värderas 

på arbetsplatsen. Produktivitet och noggrannhet har betydelse (Tielman 2003).  

Plikttrogenhet och noggrannhet 

Analys utifrån tidigare forskning 

Att vara plikttrogen och passa tider är vanligt hos personer med AS (Andersson m.fl 2003; 

Gerland 2007). Tre ip beskriver exempel från deras arbetsliv som visar på plikttrogenhet. De 

arbetade över och vid sjukdom. Julia menar att personer med AS utför det de blir tillsagda. 

Hon är dessutom noga med att passa tider.  

Personer med AS vill gärna slutföra det de håller på med utan att bli avbruten (Andersson m.fl 

2003; Brattberg 2000; Gerland 2007). Mona arbetade ofta över på resebyrån. Hon hade svårt 

att slutföra det hon påbörjat för hon visste inte vad som krävdes av henne. Även Gunn arbeta-

de över. Uthållighet är vanligt förekommande hos personer med AS (Andersson m.fl 2003; 
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Gerland 2007). Agnes och Julia är uthålliga och kan sitta i flera timmar med arbetsuppgifter 

som är av samma slag.  

Att vara noggrann är något som alla fyra anser att de är. Vilket även Andersson m.fl (2003) 

skildrar som en positiv egenskap hos personer med AS.  Förmåga att se detaljer är en positiv 

kvalitet (Andersson m.fl 2003; Mawhood m.fl 1999). Denna förmåga beskriver både Agnes 

och Julia och bidrar positivt till deras noggrannhet.  

Analys utifrån teori 

Plikttrogenhet är en betydande faktor hur man värderas på arbetsplatsen, om man över huvud-

taget genomför det man blir tillsagd. Tidspassning och möjlighet att arbeta obekväma arbets-

tider är andra element som värdesätts. Liksom noggrannhet (Tielman, 2003). 

Tidspassning och plikttrogenhet är inget problem för målgruppen men för att kunna genomfö-

ra det man bli tillsagd så krävs tydliga instruktioner vilket Hedin (1994) benämner konkret 

och praktiskt stöd. Otydliga instruktioner har visat på passivitet hos ip och felaktigt utförda 

arbetsuppgifter. Julia och Gunn beskriver hur de brutit mot oskrivna regler som ingen sagt till 

de för i andras ögon är dem så självklara. 

Avsaknad av rak dialog  

Analys utifrån tidigare forskning 

I denna studie har Julia och Gunn beskrivit svårigheter att läsa av andra, vilket har bidragit till 

att de fått kritik och blivit avskedande utan att egentligen veta varför. Howlin (2004) poängte-

rar just vikten av att föra en rak och tydlig dialog med personer med AS. De har svårt att kän-

na av tankar och känslor utan finns önskemål om förbättring så måste det uttalas.  

Personer med AS oförmåga att läsa av andra har i denna studie främst visat sig i relationen till 

chefen. Gunn och Julia har gett exempel där de haft svårt att förstå chefens beslut. Agnes har 

beskrivit en rädsla för arbetsgivare. I tidigare forskning framgår inget om att personer med AS 

har svårigheter att ta emot kritik. Detta har dock visat sig i denna studie. Detta förklarar Ag-

nes med svårigheten av att läsa av människor. Tantam (1998) beskriver att personer med AS 

har en avsaknad av icke-verbal uttrycksförmåga vilket kan innebära svårigheter för andra att 

förstå dem.  
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Möjligtvis är det så att deras ärlighet är en annan faktor som komplicerar chefsrelationen. Vil-

ket framförallt Gunn gav exempel på. Både i Sverige och internationellt så har det visat sig att 

målgruppens ärlighet har fått negativa konsekvenser för dem på arbetet (Andersson m.fl 2003; 

Hurlbutt m.fl 2004;  Larsson-Abbad 2007; Norrö 2006). Ärlighet kan även ses som en positiv 

egenskap på arbetet (Mawhood m.fl 1999).  

Attwood (1998) poängterar personer med AS rättvisepatos som en tillgång. Gunn och Julia 

skildrar tyvärr deras vilja till rättvisa som negativt och obekvämt hos arbetsgivarna. Julia upp-

fattades vid ett tillfälle som uppkäftig. Howlin (2004) konstaterar att deras ärlighet försvårar 

för dem att bli socialt accepterade. Ärligheten kan uppfattas som bristande social kompetens. 

Analys utifrån teori 

För att främja en rak dialog och motverka missförstånd är det viktigt med feedback. Det är ett 

annat ord för återkoppling och innebär en form av bekräftelse på agerande i situationer. Där 

individen själv även får bekräfta situationen (Hedin 1994). Gunn och Julia beskriver vikten av 

feedback vid felaktigt utförda arbetsuppgifter samt en rak dialog med arbetsgivaren. Att få 

kritik både positiv och negativ vid enskilda händelser är något som efterfrågas. Att få en all-

män bedömning som inte tillräckligt ”service minded” underlättar inte för personer med AS. 

De behöver konkreta fall där de agerat felaktigt för att ta lärdom av det. De behöver få möj-

lighet att själva få uttala sig för att inte bli missförstådda. Julia beskriver hur hon uppfattades 

elak och tillrättavisande när hon inte alls menade så. Hade hon själv fått ge en återkoppling på 

situationen så hade missförstånd undvikts. Beröm är en form av feedback. Att bekräfta perso-

ner med AS när de gjort något positivt är viktigt, då denna studie visade att beröm är de sällan 

förunnat.  

Oflexibilitet  

Analys utifrån tidigare forskning 

Forskning har visat att arbetsuppgifter med olika alternativ ska undvikas för målgruppen 

(Howlin 2004). Rutiner gör vardagen förutsägbar för personer med AS (Attwood 1998/2000; 

Howlin 2004; Tantam 1998). Svensk litteratur har beskrivit svårigheter att hantera föränd-

ringar. (Andersson m.fl 2003; Brattberg 2000; Gerland 2007). 



46 

Gunn omplacerades vid ett flertal tillfällen och fick anpassa sig. Hon beskriver svårigheter när 

institutionerna förändrades till att bli en serviceenhet och ledmotivet blev att behaga studen-

terna. Efterfrågades en viss kunskap så skulle den ges även fast man visste att en annan insti-

tution hade spetskunskapen inom detta. Tidigare hänvisades studenterna vidare till rätt institu-

tion att inte göra detta var en svår förändring för Gunn.  

Personer med AS har påvisat att de har svårt att hantera flera saker samtidigt (Howlin mfl. 

2005). Gunn beskriver hur hon bad om hjälpmedel för att slippa bli störd av besök och tele-

fonsamtal när hon utförde sina arbetsuppgifter som sekreterare.  

Analys utifrån teori 

Det starka rättvistänkande har försvårat för Gunn att vara flexibel. Hon följde reglerna om 

besökstid så strikt att hon inte öppnade när det bankade på hennes dörr. En allsidighet att utfö-

ra arbetsuppgifter anses som positivt hos en arbetsgivare. Flexibilitet är en viktig faktor för 

hur man upplevs som anställd (Tielman 2003).  

Omplaceringar och förändringar av arbetsuppgifter benämner Hedin (1994) som instrumen-

tellt stöd. Detta fick Gunn erfara. I tanke på personer med AS svårigheter för omplaceringar 

eventuellt inte att rekommendera. Att förändra arbetsuppgifter som är bättre anpassade kan 

vara en alternativ stödinsats och fungerade en kortare period för Gunn. Att anpassa arbetsutfö-

rande och arbetsuppgifter så inte så stora krav på flexibilitet ställs på individen är nödvändigt.  

Stöd med jobbcoach  

Analys utifrån tidigare forskning 

Om man lägger samman stödbehoven som beskrivits så hamnar man väldigt nära de program 

för målgruppen som finns utformade idag, Supported employment och TEACCH modeller för 

anställning med jobbcoach, som visat på goda anställningsresultat av målgruppen (Howlin 

m.fl 2005; Mawhood m.fl 1999; Mesibov m.fl 2007). I Sverige har vi SIUS-stöd som liknar 

jobbcoach (Larsson 2006). På grund av personer med AS oförmåga att läsa av personer så 

uppstår osäkerhet ganska ofta. En jobbcoach eller någon arbetskamrat att rådfråga vid osäker-

het fyller då en funktion. 
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Analys utifrån teori 

Mona behöver stöd med att strukturera hennes idéer och hjälp att hitta en lämplig arbetsplats. 

Agnes beskriver vikten av att ha en stödperson som kan göra uppföljning men främst vara 

med i inledningsskedet i kontakten med arbetsgivaren. Hedin (1994) beskriver en stödform 

som hon kallar kognitivt stöd som innehåller stöd i form av rekommendationer av kollegor 

hur man ska agera vid olika handlingsalternativ. Dessa behov kan uppfyllas av en jobbcoach. 

Information till arbetsgivaren om funktionshindret  

Analys utifrån tidigare forskning  

Personer med AS upplevs normala och får ständigt föra en kamp för att passa in i sociala 

sammanhang (Barnhill 2007). Alla personer som intervjuats i denna studie baseras på arbets-

livserfarenheter då dem inte var diagnostiserade med AS. Att informera arbetsgivaren om 

funktionshindret är en framgångsfaktor i anställning av personer med AS (Howlin 2004). Ef-

ter deras negativa arbetsupplevelser då arbetsgivaren var omedvetande om deras svårigheter 

så hävdar alla ip att det är viktigt att arbetsgivaren blir informerad om funktionshindret.  

Personer med AS har många positiva sidor som till fördel kan användas på arbetsmarknaden. 

Litteraturen poängterar att det är viktigt att arbetsgivaren även informeras om fördelarna med 

att anställa en person med AS (Howlin 2004). De intervjuade hade svårt att skildra sina till-

gångar, förmodligen på grund av sina negativa arbetslivserfarenheter.  

Analys utifrån teori 

Normaliseringsprincipen innebär att en funktionshindrad person anpassas genom att samhället 

skapar nya förutsättningar (Nirje 2003). Genom stöd kan en funktionshindrad person uppnå 

ett normalt levnadsmönster på arbetsmarknaden. Förutsättningen är att arbetsgivaren är med-

veten om funktionshindret så att arbetsplatsen kan anpassas. Ett stöd kan bidra till att en per-

son med AS ökar sin prestation på arbetsplatsen. När andra betraktar prestationen kan dock 

personen ses som annorlunda eftersom man även ser till förklaringen till prestationen. För-

klaringen till prestationen blir stödet vilket skiljer individen från dess kollegor (Tielman 

2003).  
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Att informera om funktionshindret är dock inte helt riskfritt menar Gunn och Julia som i anda 

med Tielman (2003) resonemang lägger till andras betraktande på dem som annorlunda. Julia 

uttrycker däremot att det är bättre att kollegor tycker hon har ett annorlunda beteende på 

grund av funktionsnedsättningen än att de bara tycker hon är en underlig person. 

Konsekvenser av negativa arbetslivserfarenheter 

Analys utifrån tidigare forskning 

Nesbitt (2000) beskriver hur negativa arbetslivserfarenheter fått konsekvenser genom försäm-

rat självförtroende och depression. Arbetet har även visat sig skapa oro och stress för personer 

med AS (Hurlbutt 2004). Alla ip i denna studie har beskrivit hur deras misslyckande på ar-

betsmarknaden har påverkat de negativt. Julia blev självskadande, Gunn fick utbrändhetsteck-

en och Mona blev inlagd på sjukhus på grund av ätstörningar. Även Agnes beskriver hur hon 

kände sig som en dålig människa.  

Analys utifrån teori 

Personer i svåra situationer kan ha behov av att ventilera känslor. Ett emotionellt stöd som 

innehåller engagemang, sympati, omsorg, tröst och uppmuntran som kan underlätta. Alla har 

beskrivit att jobbet var känslomässigt svårt för dem. Agnes hade svårt att släppa jobbet när 

hon gick hem. De upplevelser som beskrivits av ip så har det stödet varit bristande. Julia har 

haft sina föräldrar att ventilera med. Gunn fick samtalsstöd från jobbet i form av psykolog och 

kurator. Julia och Gunn beskriver ett visst emotionellt stöd av arbetskollegorna vid svåra situ-

ationer. Mona däremot hade ingen att ventilera sin svåra arbetssituation med. Emotionellt stöd 

i form av beröm beskriver Mona ökade meningsfullheten att utföra arbetet. Denna studie visar 

därmed att det finns behov av emotionellt stöd. 

Stödbehov vid arbete 

Analys utifrån tidigare forskning 

Både i Sverige och internationellt så har det visat sig att personer med AS har svårigheter på 

arbetsmarknaden (Barnhill 2007; Brar m.fl 2006; Howlin m.fl 2005; Nesbitt 2000). Hållbara 

anställningar är sällsynta hos målgruppen och arbeten som ligger under deras kapacitet är van-
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ligt förekommande (Howlin 2004; Hurlbutt m.fl 2004; Larsson-Abbad 2007; Nesbitt 2000). 

Detta styrks även i denna studie. Gunn är den enda som haft en anställning på längre än ett år. 

Men även den anställningen kantades av problem. Gunn arbetade med det som hon var utbil-

dad till. Två andra har haft arbete som inte kräver någon formell utbildning som exempelvis 

lokalvårdare. Stödbehovet som har visats för målgruppen i tidigare forskning och främst ge-

nom forskning av supported employment (Brar m.fl 2006; Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 

1999) har visats även i denna studie. Personer med AS har kapaciteten att lyckas med rätt stöd 

(Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 1999; Mesibov 2007). Att hitta en stödform för dessa in-

divider att lyckas på arbetsmarknaden kan ge vinster i form av personlighetsutveckling hos 

individerna men även samhällsekonomiska vinster (Howlin m.fl: Mawhood m.fl 1999). I Sve-

rige finns arbetsmarkandsåtgärder men ingen åtgärd är anpassad just för denna målgrupp 

(Larsson 2006). 

Det är även viktigt att anpassningen görs efter individernas kompetens. Känsla av utmaning 

och meningsfullhet på arbetet har uttryckts av alla ip. Deltagarna i supported employment 

kände större tillfredsställe med arbetsuppgifterna än en kontrollgrupp där det fanns frustration 

pga understimulation (Mawhood m.fl 1999). Även Brattberg (2000) skildrar problematiken 

med att bli understimulerad och att arbetsförmågan är stor vid en anpassad arbetsplats utan liv 

och rörelse. Varken Mona eller Agnes har något emot arbetsplatser där det är liv och rörelser.  

Analys utifrån teori 

Att integrera en person med funktionshinder utan extra anpassningar kallas inklusion (Tiel-

man 2003). I resultatet går det att utläsa att ip alla har ett behov av stöd i form av en anpassad 

arbetsplats när dem beskriver sina behov. Tydliga arbetsuppgifter, schema och ostörd arbets-

plats är ett fåtal exempel som ip visat ha behov av. Stödet skiljer dem gentemot dem andra 

anställda. Stödet är en förutsättningen för att de ska kunna uppnå en anpassad och fungerad 

arbetsplats. Alla har behövt anpassa den tidigare arbetsplatsen för att få en hållbar anställning. 

Om man beskriver för arbetsgivaren om personens svårigheter och tillgångar så kan man an-

passa arbetsplatsen för individen vilket blir en förutsättning för att lyckas.  

Gunn känner dock att hon alltid fått anpassa sig då arbetsgivaren inte har accepterat hennes 

behov av stöd. Hon uttrycker en okunskap hos arbetsgivare gällande psykiska besvär och me-

nar att en rullstolsburen person aldrig skulle nekas hjälpmedel för att kunna röra sig obehind-

rat. Gunn skulle med hjälp av en extra anpassning som en besöksknapp kunnat arbeta ostört 
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vilket hade underlättat hennes arbetssituation. Telefon- och besökstider är exempel på andra 

stödåtgärder. Assimilation innebär att ett stöd av någon form är förutsättning för att känna 

tillhörighet till arbetsplatsstrukturen (Tielman 2003). Hjälpmedlen skulle kunnat ha en assimi-

lerande effekt för att hon skulle hinna göra dem uppgifter som krävdes av henne.  

Normalisering kan också ske genom förändring i betraktandet av vad som är normalt eller 

inte. För att personer med AS ska kunna inkluderas på arbetsplatsen så gäller det att deras 

kollegor uppfattar deras stöd som förklaras deras arbetsprestationen som normal (Tielman 

2003). Mona har upplevt att det är genant att utrycka sitt behov av ett arbetsschema just i tan-

ke på hur arbetsgivaren ska uppfatta det.  

Eventuellt skulle dessa förslag på stödformer även kunna ha inkluderande effekt. Blir stödet 

tillgängligt för alla anställda så förhindras en stämpling av annorlundaskap (Tielman 2003). 

Besöksknapp, schema, telefon- och besökstider skulle kunna ges till alla anställda och då få 

en inkluderande effekt. Handledning och tydliga arbetsuppgifter kan alla ha behov av på en 

arbetsplats och kan därför fylla funktionen av en inklusiv åtgärd för att få personer mer integ-

rerade på en arbetsplats. Personer med AS kan alltså integreras på en arbetsplats genom olika 

typer av integration som exempelvis assimilation och inklusion.  

Bristen på stöd har en marginaliserande effekt 

En förutsättning för att assimilerade och inkluderade integrering ska genomföras är att en per-

son ska ses som avvikande från funktionsnormen samt hur andra ser på stödet och mottagaren 

av stödet (Tielman 2003). Gunn nekades besöksknapp. Förmodligen för att hennes arbetsgiva-

re inte tyckte hon var avvikande från funktionsnormerna. Hennes svårigheter var ju dolda. 

Utifrån de intervjuades arbetslivserfarenheter kan man inte analysera om assimilerade och 

inkluderande åtgärder hade marginaliserande effekt. Ip funktionshinder var inte bekräftat un-

der deras tid på öppna arbetsmarknaden och då accepterades inte deras svårigheter.  

Bristen på stöd har bidragit till samtligas marginalisering. Gunn upplevdes som märklig inte 

på grund av stödet, för det fanns inte där. Utan hennes oförmåga att förstå och opponera sig 

mot oskrivna regler gjorde att andra såg henne som annorlunda och marginaliserades. Man 

kan konstatera att de på grund av deras svårigheter och bristen av stöd inte bara marginalise-

rades från arbetsplatsen utan även marginaliserades från den öppna arbetsmarknaden. En 

marginaliserinsgprocess är ett tillstånd mellan att vara förankrad eller utslagen. Vid perioder 
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av stor arbetslöshet kan vissa små bekymmer definieras som problem som ger legitimitet till 

marginalisering från arbetsmarknaden (Svedberg 1995). Ett stöd hade eventuellt fortfarande 

inneburit en syn på dem som annorlunda men det hade i alla fall gett dem en ärlig chans till att 

undvika marginalisering.  

Egna strategier  

Analys utifrån tidigare forskning 

I bristen på stöd så har alla ip utan att egentligen själva vara medvetna om det beskrivit utfor-

mandet av egna strategier för att kunna hantera arbetet. Det förekommer att personer med AS 

hittar strategier för att klara av arbetet (Howlin 2004).  

Analys utifrån teori 

De har själva utformat vad Hedin (1994) nämner som instrumentellt stöd, där agerande som 

problemlösning kategoriseras. Strategierna är utformande för att ge dem en arbetsmiljö där 

dem kan klara av att utföra sina arbetsuppgifter samtidigt som strategierna är socialt accepte-

rade av andra. Så de inte upplevs som annorlunda. Man kan analysera det så att de hittade 

egna inklusiva åtgärder för att dem skulle känna tillhörighet till den befintliga arbetsplats-

strukturen. Ta exempelvis Gunn som blev störd av att ha dörren öppen. Hon kunde ha den 

stängd om hon motiverade med drag. Då ansågs det socialt accepterat. Hon anpassade även 

arbetsveckan så hon var ledig en dag. Vilket minskade hennes övertidstimmar.  

Sammanfattning utifrån litteratur och teoretiska utgångspunkter och be-
grepp 

Studien och tidigare forskning har visat på tillgångar hos personer med AS som noggrannhet, 

plikttrogenhet, passa tider och förmåga att se detaljer (Andersson m.fl 2003; Mawhood m.fl 

1999). Tillskillnad från tidigare forskning så visade denna studie på en positiv egenskap som 

snällhet.  

Svårigheterna har dock fått större utrymme i ip arbetslivserfarenheter. Sociala svårigheter har 

påvisats men inte i så stor utsträckning som tidigare forskning. Missförstånd på grund av 

oförmåga att läsa av personer har resulterat i att utförandet av arbetsuppgifter brustit. Stress-

känslighet, låg produktivitet, oflexibilitet och känslighet för störningsmoment i omgivningen 
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är andra faktorer som har haft betydelse för personer med AS arbetsprestation (Andersson 

m.fl 2003; Brattberg 2000; Gerland 2007; Howlin m.fl 2005). Det går att urskilda både i den-

na studie och i forskningen. Kritikkänslighet har visats i denna studie. En rak dialog är också 

något som personer med AS eftersträvar. 

Personer med AS är måna om att sköta de formella arbetsuppgifterna. De är noggranna och 

plikttrogna, vilket är viktigt för hur man bedöms på arbetsplatsen (Andersson m.fl 2003).  

Missförstånd kan dock innebära att arbetsutförandet ibland brister (Howlin 2004). Bristande 

arbetsbeskrivningar och låg produktivitet kan därför komplicera. Även social kompetens är 

viktigt för hur man bedöms på arbetsplatsen (Tielman 2003). Personer med AS har visat sig 

vara ärliga vilket inte alltid uppskattas på arbetsplatsen (Andersson m.fl 2003; Hurlbutt m.fl 

2004; Gerland 2007). Detta kan vara en förklaring till att ip upplever negativa arbetslivserfa-

renheter.  

De negativa arbetslivserfarenheterna som resulterat i kortvariga anställningar visar liksom 

tidigare forskning att det finns ett stödbehov hos målgruppen. Bristen på stöd har marginalise-

rat personer med AS på arbetsplatsen men även från arbetsmarknaden. Integrering av personer 

med AS på en arbetsplats kan exempelvis ske genom assimilation, integrering i form av extra 

anpassningar eller inklusion, integrering utan extra anpassningar (Tielman 2003). För att detta 

skall bli möjligt måste arbetsgivaren informeras om funktionshindret och se ett stödbehov. 

Vid bristen på stöd har personer med AS utformat egna strategier (Howlin 2004). Detta är ett 

exempel på en assimilativ åtgärd för att kunna genomföra arbetet på ett sätt som inte anses 

annorlunda av arbetskamraterna.  

Hedin (1994) beskriver att konkret och praktiskt stöd innehåller beskrivning av arbetsuppgif-

ter vilket har visat sig vara den viktigaste stödformen för målgruppen. Hur man uttrycker sig 

när man instruerar och korrigerar personer med AS är viktigt så dem inte uppfattar det som 

kritik. Deras oförmåga att läsa underförstådda syften innebär att man måste vara väldigt rak 

och tydlig. Feedback som beskrivs av Hedin (1994) där individerna själva ges tillfälle att ge 

återkoppling kan undvika att individerna misstolkas av arbetsgivare. Hedin (1994) beskriver 

även kognitivt stöd som innehåller råd från kollegor. Råd från arbetskamrater är viktigt. Ip 

beskriver behov av någon slags jobbcoach som skulle kunna ge kognitivt stöd. Jobbcoach 

beskrivs både i supported employment och TEACCH-modellen. Dessutom liknar det vi i Sve-

rige kallar SIUS-stöd.  
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På grund av svårigheterna som påvisats så finns behov av att anpassa arbetsuppgifter. Instru-

mentellt stöd innebär anpassning av arbetsplats och arbetsuppgifter (Hedin 1994). Det är nöd-

vändigt. Arbetsuppgifterna ska även anpassas efter tillgångarna. På grund av de sociala svå-

righeterna som upplevs hos personer med AS så skulle stöd i form av emotionellt stöd samt 

nätverksstöd kunna upplevas energikrävande. Det har dock inte bekräftats i denna studie. 

Däremot har en känslighet för kritik påvisats vilket snarare visar på en avsaknad av nätverks- 

och emotionellt stöd.  

 

Diskussion 

Resultat- och teoridiskussion 
Syftet med denna studie är att kartlägga kvinnor med AS tillgångar och svårigheter på en ar-

betsplats samt stödbehovet. Både i tidigare forskning och i denna studie har det visat sig att 

personer med AS har svårigheter som komplicerar för de på arbetsmarknaden. Att personer 

med AS ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden är en strävan hos både individer 

med diagnosen samt samhället (Howlin 2004). Samtidigt har personer med AS många till-

gångar som visats i tidigare forskning men även i denna studie. Forskning visar att det finns 

modeller med jobbcoach som varit framgångsrika vid anställning av målgruppen (Howlin m.fl 

2005; Mawhood m.fl 1999; Mesibov m.fl 2007).  Med rätt stöd så borde därför en anställning 

vara möjlig.  

Svårigheter 

I denna studie har svårigheter på grund av missförstånd och svårigheter att hantera kritik varit 

det mest uttalande. Bakgrunden till detta är förmodligen personer med AS oförmåga att läsa 

av andra människor (Howlin 2004; Tantam 1998). Obehaget att hantera kritik har jag inte 

funnit i någon tidigare forskning. Andra bekymmer som har visat sig hos två av fyra intervju-

ade är att förstå oskrivna regler, stresskänslighet och problem på grund av deras starka rättvise 

och ärlighetsförmåga. Dessutom har två visat koncentrationssvårigheter på grund av stör-

ningsmoment i omgivningen. En ip har påvisat oflexibilitet. Detta finns sedan tidigare kartlagt 

i tidigare forskning (Andersson m.fl 2003; Brattberg 2000; Howlin 2004; Hurlbutt m.fl 2004; 

Larsson- Abbad 2007; Norrö 2006). Bland annat Howlin (2004) poängterar att personer med 

AS har sociala svårigheter. Denna studie har enbart visat detta i oförmågan att läsa av männi-
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skor. Annat umgänge med arbetskamraterna har inte visat sig varit något större problem. En 

av de intervjuade har blivit kritiserade för att inte vara tillräckligt ”serviceminded”. De andra 

har snarare visat på det motsatta. De föredrar kundmöten och en gillar inte att arbeta ensam.  

Ingen svårighet som skildrats i litteraturen eller i denna studie har varit gemensam för alla ip. 

Alla personer är individer. Även om de har AS så innebär det inte att de har en rad olika svå-

righeter. Ip har uppvisat likvärdiga tillgångar och svårigheter. Dock kan man inte ta tillgång-

arna och svårigheterna för givet av den enkla anledningen att de har en funktionsnedsättning 

gemensamt. Att generalisera svårigheter och tillgångar är därför lite förrädiskt. Dock kan svå-

righeter som uppvisats för personer med AS uppmärksammas, men man ska inte ta de för 

givet. Det jag kan konstatera är att alla har ett stödbehov som behöver kartläggas.  

Stödbehov 

Denna studie har visat att miljön har stor betydelse för att kvinnor med AS ska lyckas på ar-

betsplatsen. Liksom normaliseringsprincipen menar så måste förutsättningar skapas för att 

personen ska anpassas (Nirje 2003). En förutsättning är därför att funktionsnedsättningen be-

lyses. 

Denna studie har visat ett stort behov av konkret och praktiskt stöd. Till det stödet kategorise-

ras tydliga arbetsuppgifter, vilket även Howlin (2004) konstaterat.  Alla ip poängterade vikten 

av tydliga arbetsuppgifter. Personer med AS kan utåt sett ge signaler om att de inte är i behov 

av tydliga arbetsuppgifter. Vilket innebär att instruktionerna blir kortfattade och resulterar i 

missförstånd och misslyckanden. Tydliga arbetsuppgifter ger även riktlinjer för personer med 

AS om vad som krävs av dem, vilket kan undvika utbrändhet. I annat fall kan deras plikttro-

genhet leda till att de arbetar över sin förmåga. Dessutom kan otydliga arbetsuppgifter resulte-

ra i osäkerhet som bidrar till svag initiativförmåga. På grund av oförmågan att läsa av männi-

skor är behovet av feedback stort. När uppgifter har utförts så är det viktigt att sammanfatta 

vad som har varit bra och dåligt och hur man kan utföra det nästa gång. Personer med AS kan 

inte läsa av missgillande. Det är viktigt att individen själv får ge en återkoppling så inte ar-

betsgivaren i sin tur missförstår individen.  

Den sociala samvaron på en arbetsplats beskrivs som energikrävande för personer med AS 

(Andersson m.fl 2003). Även om intervjupersonerna inte uttryckt något större behov av um-

gänge med sina arbetskamrater så vill jag ändå utifrån studien visa på att det finns ett behov 
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även fast det inte är stort. En får energi av andra människor och en annan vill absolut inte ar-

beta själv. Med tanke på att det i tidigare forskning framkommit att personer med AS har svå-

righeter i det sociala samspelet så är det möjligt att anta att de inte har något behov emotio-

nellt stöd. Utifrån denna studie så vill jag dock mena att det finns ett behov av det. Få av de 

har haft tillgång till emotionellt stöd. Två av de intervjuade beskriver dock vid känslomässigt 

jobbiga situationer att de ventilerade med sina kollegor som gav dem stöd. Jag tror att perso-

ner med AS har mycket känslor som de håller inne. De känner sig missförstådda på arbets-

platsen och tar åt sig väldigt vid kritik. När det emotionella stödet blir bristfälligt så byggs de 

svåra känslorna på. Möjligtvis är det orsaken till att personliga konsekvenserna för de blir så 

stora vid arbetsmisslyckanden. Kanske kan självskadebeteende och utbrändhet undvikas vid 

ett förbättrat emotionellt stöd.  

De stödformer som Hedin (1994) beskrivit har personer med AS alltså behov av. Konkret och 

praktiskt stöd innehåller instruktion av arbetsuppgifter och hjälpmedel. Kognitivt stöd och 

feedback påminner om varandra och är råd från arbetskollegor vid olika handlingsalternativ 

och utvärdering av arbetsutförande. Emotionellt stöd är en stödform där individen får ventile-

ra sina känslor. Nätverksstöd är deltagande i arbetsnätverkets gemenskap. Dock det femte 

stödet instrumentellt stöd som innebär förändringar av arbetsuppgifter och omplaceringar an-

vändas med försiktighet på personer med AS. Som bland annat Gerland (2007) hävdat och 

även som framgått i denna studie så har personer med AS svårigheter med förändringar. En 

stödinsats av detta slag kan då bara förvärra. Dock så har denna studie och även tidigare 

forskning visat behov av att anpassa arbetsuppgifterna. Det ingår i begreppet instrumentellt 

stöd och är nödvändigt.  

Denna studie har även visat behov av en person som kan hjälpa kvinnor med AS att hitta en 

lämplig arbetsplats samt informera arbetsgivaren om individens funktionshinder. Detta kan 

visa på behov av en jobbcoach enligt modellerna Supported employment eller TEACCH 

(Howlin m.fl 2005; Mawhood m.fl 1999; Mesibov m.fl 2007).   En sådan coach skulle även 

uppmärksamma att stödbehoven som beskrivits uppfylls. Enligt tidigare forskning är behovet 

av modeller av detta slag bekräftat. Även denna studie visar på stödbehov enligt dessa model-

ler.  

Dessutom har utvärdering av dessa modeller visat på goda resultat (Howlin m.fl 2005; Maw-

hood m.fl 1999). Det som är viktigt för en lyckad anställning som poängterats i tidigare forsk-



56 

ning och till viss del i denna studie är meningsfullhet och få arbeta efter deras kapacitet. Styr-

korna är därför viktiga att ta hänsyn till.  

Tillgångar 

Skulle man fråga en arbetsgivare så tror jag att egenskaper som tidspassning, plikttrogenhet 

och noggrannhet skulle komma bland viktiga egenskaper hos en anställd. Enligt denna studie 

har kvinnor med AS dessa tillgångar . Deras plikttrogenhet kan även gå över styr och resultera 

i utbrändhet. Även tidigare forskning har bekräftat dessa egenskaper (Andersson m.fl 2003; 

Mawhood m.fl 1999).  Förmåga att se detaljer och uthållighet att utföra upprepade moment är 

andra styrkor som bekräftas av Andersson m.fl (2003) och Mawhood m.fl (1999). Detta be-

kräftas även i denna studie.  

Snällhet är en positiv egenskap som påvisats i denna studie. Dessutom visade studien att 

kvinnor med AS är måna om god stämning på arbetsplatsen, men inget belägg finns för detta i 

tidigare forskning. Dock ska man vara medveten om att denna studie inte är den bästa i tanke 

på fokusering av tillgångar eftersom alla intervjuade har haft svårigheter på arbetsmarkanden. 

Detta faktum har ju givetvis betydelse i beskrivningen av deras tillgångar. Den starka rättvise 

och ärlighetspatos som påvisats av målgruppen har upplevts som negativt hos arbetsgivarna. 

Jag anser att det är en tillgång som borde accepteras mer ute på arbetsplatsen. Större fokus 

borde läggas på tillgångar hos personer med AS. Anpassas arbetsplatsen efter deras styrkor så 

borde misslyckanden undvikas.  

Att förändra verkligheten 

I Sverige finns det allmänriktade stödåtgärder för personer med funktionshinder (Larsson 

2006). Däremot saknas modeller specialanpassade för personer med exempelvis AS som har 

en god intellektuell förmåga, som supported employment samt TEACCH programmet med 

jobbcoach. Dessa har visat på positiva resultat och behovet av de har bekräftats. Att utveckla 

liknande modeller i Sverige anpassat just för målgruppen vore att föredra. 

Ett första steg att förbättra anställningsbarheten hos målgruppen är möjligtvis att öka kunska-

pen hos personal som arbetar med att få ut personer med funktionshinder på arbetsmarknaden. 

En person med AS upplevs som vilken annan person som helst, svårigheterna är dolda och 

upptäcks vanligen när misslyckandet är ett faktum. Att inte uppmärksamma eller ta svårighe-

terna samt tillgångarna på allvar kan resultera i negativa arbetslivserfarenheter och andra per-
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sonliga tragiska konsekvenser som depressioner (Nesbitt 2000). Denna studie har visat på 

självskadebeteende, ätstörningar, minskat självförtroende och utbrändhet. Ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv borde samhället vara angeläget att förhindra det.   

Bristen på stöd har marginaliserat personer med AS från arbetsmarkanden. Det stödbehov 

som har kartlagts i denna studie kan vara en bidragande faktor för en integrering av personer 

med AS på den öppna arbetsmarknaden. En integrering i form av stöd (assimilation) går att 

genomföra om arbetsgivare informeras om individens förtjänster och brister. Då kan arbets-

platsen anpassas. Dock är detta ingen garanti för att individen inte marginaliseras på arbets-

platsen. Dock är det en förutsättning för att individen inte ska marginaliseras helt från arbets-

marknaden. Det bästa vore om integrering kunde ske genom inklusion det vill säga utan extra 

anpassningar eller att stödet blir tillgängligt för alla på arbetsplatsen. Då blir inte stödet en 

förklaring till att personen ska ses annorlunda. 

Jag spekulerar i att många personer med AS, som har kompetens att bidra med på arbetsmark-

anden idag går utan arbete. Deras kompetens är en outnyttjad resurs som borde tas tillvara på. 

Denna studies syfte var att öka kunskapen om kvinnor med AS arbetslivserfarenheter i form 

av tillgångar, svagheter och stödbehov. Studier av detta slag är viktigt för att hitta former för 

integrering på arbetsmarknaden för målgruppen. Det är en förutsättning för att undvika att 

personer med AS marginaliseras från den öppna arbetsmarknaden. Det kan resultera i vinster 

både för individen men även samhällekonomiskt. 

Metoddiskussion 

Som jag tidigare nämnt så ser jag en fördel i att använda en kvalitativ studie i form av inter-

vjuer när det gäller att mäta personer med AS upplevelser av ett arbete. Däremot som tidigare 

diskuterats så kan man fråga sig om urvalet kan ge en rättvis bild av vilka tillgångar de upp-

levt. Att intervjua personer med diagnosen som har LSS-beslut på daglig verksamhet idag 

men har erfarenhet av arbete på den öppna arbetsmarknaden var ett medvetet val. Dessa per-

soner har ju med stor sannolikhet en negativ erfarenhet av arbetsmarknaden vilket säkert på-

verkar deras förmedling av vilka tillgångar de upplevt. Därför skulle det vara intressant att 

göra en studie med samma problemställning men ändra urvalet till personer med AS som är 

etablerade på arbetsmarknaden för att se om några skillnader i resultatet skulle påvisas. Utan 

att själv styra det så omfattade mitt urval enbart kvinnor. Forskning på kvinnor med AS är en 
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bristvara, därför är jag mycket nöjd med att det slumpade sig så. Det öppnar även nyfikenhet 

om resultatet skulle bli detsamma vid en liknande studie av enbart män.  

Funderingar finns även kring hur resultatet skulle ha blivit om jag istället valt att studera per-

soner med AS kopplat till arbete genom direktobservationer. Att som forskare själv befinna 

sig på arbetsplatsen för att se tillgångar och svagheter och stödbehov hos målgruppen. Då 

vore det dessutom möjligt att i samma studie få med arbetskamraters och arbetsgivares per-

spektiv.  

Jag har även i denna studie börjat undra över om personer med AS har svårare att etablera sig 

på arbetsmarknaden idag än tidigare. Jag spekulerar om ökad datorisering av arbetsmarknaden 

konkurrerar ut arbetsuppgifter som personer med AS är så duktiga på som att kontrollera sa-

ker och sinne för detaljer. Detta skulle vara intressant att belysa i forskning.    

 

 

 

 



59 

Referenslista 
American Psychiatric Association. (2002). MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-
TR. Danderyd: Pilgrim Press.  

Andersson, T., & Zandén, H. (2003). Autism, Asperger syndrom & arbete. 25 berättelser. 
Göteborg förlag. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvali-
tativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom. (S. Andersson övers.). Stockholm: Natur & Kul-
tur. (Originalarbete publicerat 1998).  

Barnhill, G. (2007). Outcomes in Adults with Asperger syndrome. Focus on Autism and other 
Developmental Disabilities, 22, 116-126. 

Blomberg, B. (2006). INKLUSION EN ILLUSION? Om delaktighet i samhället för vuxna per-
soner med utvecklingsstörning. (Department for social welfare Umeå university). Umeå: 
Umeå universitet. 

Brar, A., Flyckt, L. (2006). Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp. Lä-
kartidningen, 19, 1516-1522.  

Brattberg, G. (2000). Guide i helvetet. Personlig ordbok om livet med Aspergers syndrom. 
Stockholm: Värkstaden. 

Crafoord, C. (1994). Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Stockholm: Natur 
och kultur. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2004). Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Frith,U. (1998). Autism och Aspergers syndrom. U. Frith (Red.), Asperger och hans syndrom. 
(pp. 9-52).  Stockholm: Liber. 

Gerland, G. (2007). En riktig människa. Stockholm: Cura.  

Gillberg, C. (1997). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom normala, geniala, 
nördar? Stockholm: Cura.  

Gillberg, C., Cederlund, M., Lamberg, K. & Zeijlon, C. (2006). Brief report: ”The Autism 
Epidemic”. The Registrered Prevalence of Autism in a Swedish Urban Area. Journal of Au-
tism and Developmental Disorders, 36:3, 429-435. 

Gillberg, C., & Coleman, M. (2000). The biology of the autistic syndromes. 3 rd edition. Lon-
don: Mac Keith Press.  

 



60 

Gillberg, C. & Gillberg, I.C. (1989) Asperger syndrome – some epidemiological considera-
tions: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatri, 30 631-638. 

Gillberg, C., & Hellgren, L. (2004). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur och Kul-
tur. 

Hedin, U-C. (1994). Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom. Institutionen för socialt arbete. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 

Hillier, A., Fish, T., Cloppert, P., & Beversdorf, D. (2007). Outcomes of a Social and Voca-
tional Skills Support Group for Adolescent and Young Adults on the Autism Spectrum. Focus 
on Autism and other Developmental Disabilities, 22, 107-115 

Howlin, P., Alcock, J., & Burkin, C. (2005). An 8 year follow-up of a specialist supported 
employment service for high-ability adults with autism or Asperger syndrome. SAGE Publi-
cations and The National Autistic Society, 9, 533-549. 

Howlin, P. (2004). Autism and Asperger syndrome: Preparing for Adulthood. London: 
Routledge.  

Hurlbott, K., & Chalmers, L. (2004). Employment and Adults with Asperger syndrome. Fo-
cus on Autism and other Developmental Disabilities, 19, 215-222. 

Jansson, H. (2007). Jag och mina diagnoser. Stockholm: Cura.  

Kopp, S. (2004). Kön och autism – med fokus på flickor med någon form av autismspekt-
rumstörning. (H. Järvå övers.). autismforum.se 2007-11-23 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS 1993:387 

Larsson – Abbad, G. (2007). Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med Asper-
ger syndrom. (Linköping universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, No: 
395). Linköping: Linköpings universitet. 

Larsson, P-O. (2006). Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening. (Göteborgs univer-
sitet, Institutionen för socialt arbete). Göteborg: Göteborgs universitet.  

Malterud, K. (2000) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Mawhood, L., & Howlin, P. (1999). The outcome of a supported employment scheme for 
highfunctioning adults with autism or Asperger syndrome. SAGE Publications and The Na-
tional Autistic Society, 3, 229-254. 

Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E. (2007). TEACCH vid autismstörning hos barn och 
vuxna. (K. Larsson – Wentz övers.). Lund: Studentlitteratur (Originalarbete publicerat 2004). 



61 

 Nesbitt, S. (2000). Why and why not? Factors influencing employment for individuals with 
Asperger syndrome. Autism, 4, 357-369. 

Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.  

Norrö, G. (2006). Aspergers syndrom – har jag verkligen det? Stockholm: Intermedia Books. 

Socialstyrelsen (1997). Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, 1997. (Svensk version 
av ICD-10).  

Sohlberg, P. (2002). Kunskapens former – vetenskapsteori & forskningsmetod. Stockholm: 
Liber.  

Svedberg, L. (1995). Marginalitet: ett socialt dilemma. Lund: Studentlitteratur. 

Tantam, D. (1998). Autism och Aspergers syndrom. U. Frith (Red.), Aspergers syndrom i 
vuxen ålder. (pp. 188-234).  Stockholm: Liber 

Tielman, S. (2003). HANDIKAPPNING OCH NORMALISERING. Om integration och mar-
ginalisering av anställda med funktionshinder. (Centrum för handikappforskning vid Uppsala 
universitet, 2003:2). Uppsala: Universitetstryckeriet.  

Internet 

www.ams.se/admin/documents/faktablad/samhall2. (2007-11-25). Arbetsförmedlingens hem-
sida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Bilaga 1 

Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt DSM-IV-TR  

(American Psychiatric Association. MINI-D-IV; 2002) 

 
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två 

av följande sätt: 
1. Påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala bete-

enden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester 
som ett led i den sociala interaktionen. 

2. Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utveck-
lingsnivån. 

3. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med 
andra (t.ex. visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra 
på sådant som är av intresse) 

4. Brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 
B. Begränsade repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och       ak-

tiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 
1. Infattande fixering vid ett eller flera stereotypa mönster i beteende, intres-

sen som är abnorma intensitet eller fokusering 
2. Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 
3. Stereotypa och upprepande motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida hän-

derna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
4. Enträgen fascination inför delar av saker 

 
C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i 

arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 
D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. 

enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder.  
E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i ut-

vecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (ut-
över social interaktion) och nyfikenhet i barndomen. 

 

Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller 
schizofreni är inte uppfyllda.  
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Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt ICD-10  

(Socialstyrelsen 1997) 

 
A. Ingen kliniskt signifikant allmänförsening av språklig eller kognitiv utveck-

ling. 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 tidi-
gare. Förmåga att klara sig själv, adaptivt beteende och nyfikenhet på omgiv-
ningen under de första tre åren skall ligga på en nivå som överensstämmer 
med normal intellektuell utveckling. Den motoriska utvecklingen kan emel-
lertid vara något försenad och motorisk klumpighet är vanlig (dock inget 
nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade specialförmågor, ofta relatera-
de till onormala intressen och sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för 
diagnos.  

 
B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (samma kriterier som för 

autism). 

 
C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område 

eller begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och 
aktiviteter (samma kriterier som för autism; men det torde vara mindre van-
ligt att dessa innefattar motoriska manér eller att man sysselsätter sig med de-
lar av objekt eller leksakernas icke-funktionella delar).  

 
D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande utveck-

lingsstörningar: 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).   
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Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt Gillberg och Gillberg (1989) refere-
rad i Gillberg och Hellgren (2004) s. 205 

1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig kommunikation:  
(minst två av följande) 

a) Oförmåga till kontakt med jämnåriga 
b) Likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga 
c) Oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d) Socialt och emotionellt opassande beteende 
 

2. Monomana, snäva intressen:  
(minst ett av följande) 

a) Som utesluter alla andra sysselsättningar 
b) Som stereotypt upprepas 
c) Med inlärda fakta utan djupare mening 
 

3. Tvingande behov av att införa rutiner och intressen:  
(minst ett av följande) 

a) Som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b) Som påtvingas andra människor 
 

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 avvi-

kande. 
e) Bristande språkförståelse inkl missförstånd i fråga om ordens bokstav-

liga/underförstådda innebörd 
 

5. Problem i fråga 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 
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Hej   XXXXXXXX! 

Jag heter Maria Thuré och studerar till socionom på socialhögskolan i 
Stockholm. Jag läser nu min sista termin på utbildningen och ska skriva 
min C-uppsats om personer som har Aspergers diagnos och om deras 
upplevelser av den öppna arbetsmarknaden.  

Jag ska intervjua fyra personer med Aspergers diagnos och har erfarenhet 
av den öppna arbetsmarknaden men som i dagsläget har LSS-beslut dag-
lig verksamhet. DU är en av de som jag ska intervjua. Jag är mycket tack-
sam över att du ställer upp på en intervju.  

Intervjun kommer ta ungefär en timme. Jag kommer spela in intervjun. 
Ingen annan än jag kommer lyssna på inspelningen. Efter intervjun 
kommer jag att lyssna på bandet och ordagrant skriva ner vad som sagts. 
Då kommer inspelningen att förstöras. I uppsatsen så kommer jag inte 
använda ert riktiga namn. När jag skrivit klart uppsatsen så kommer jag 
att slänga det jag skrivit ner från intervjuerna.  

De frågor som kommer ställas under intervjun bifogar jag med detta 
brev.  

Har du några frågor inför intervjun eller skulle du av någon anled-
ning få förhinder var då god och kontakta mig. 

Vi ses som planerat på XXXXXX den XXXX kl. XX.XX 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Thuré 

Mobil XXXXX 

Mail: XXXXX 
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Intervjuguide 

1. Berätta om dig själv 

 

Berätta kortfattat om dig själv 

 

2. Arbetslivserfarenheter från den öpp-
na arbetsmarknaden 

 
 Vad har du haft för jobb på den 

”öppna arbetsmarknaden”? 

 
 Berätta om anställning-

en/anställningarna. 

 

5. Styrkor att bidra med 
på arbetsplatsen 

Vad tycker du att du är bra 
på, på en arbetsplats? 

Tycker du att du fick visa 
vad du var bra på när du 
var anställd? 

Var det någon som gav dig 
beröm eller pratade med 
dig om vad du var bra på, 
på arbetsplatsen? 

Finns det något jobb där du 
speciellt skulle få visa vad 
du är bra på? 

4. Stöd på arbetsplats 

Vad kan vara ett bra 
stöd för dig på en ar-
betsplats? 

Vad innebär det stödet? 

3.Svårigheterpå arbetsplatsen 

Var det något som kändes job-
bigt eller svårt under tidigare 
anställning/anställningar? 

 Om.. 

Kan du berätta om vad som var 
svårt och jobbigt? 

Hur upplevde du känslomässigt 
svårigheterna? 

Var det någon som pratade med 
dig om det som var jobbigt eller 
svårt?  

Är det något jobb som du abso-
lut inte skulle jobba med? Och 
varför? 


