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Abstract 

The purpose of this study was to highlight the type of actions that can facilitate people with 

Asperger syndrome to get and keep a job in the regular labour market. Four interviews 

were done with people who have been diagnosed with Asperger syndrome and who got a 

job in the regular labour market. The study shows that efforts from society and friends at 

work have played a role when they had got their jobs and when they managed to keep it. 

The study shows that these efforts have strengthened their self-image and confidence. The 

study also shows that adaptations in the work, the ability to control over social contacts and the 

importance of having a job may have contributed to the respondents stayed in the workplace. The 

study also shows that counseling has played a role in the investigated people’s career development 

and helped them to find a job. The study draws no general conclusions when the result concerns 

four peoples own views.  However, the above factors have played a role for the respondents. The 

result cannot be interpreted to apply to all persons who have Asperger syndrome, it is important to 

see the individual behind the diagnosis. 
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AS-bra arbetskraft 

En studie om personer med Aspergers syndrom och arbete 

Maria Edlund & Anna Åslund 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa vilken typ av insatser som kan underlätta för personer 

med Aspergers syndrom att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  

Fyra intervjuer genomfördes med personer som har diagnosen Aspergers syndrom och som 

har ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Studien visar att insatser från samhället 

och från arbetskamrater i kombination med en egen drivkraft har haft betydelse när de 

respondenterna fått sitt arbete och när de klarat av att behålla det. Insatserna har stärkt 

självbild och självförtroende. Studien visar även att anpassningar i arbetet, möjlighet att 

själv styra över sociala kontakter samt betydelsen av att ha ett arbete kan ha bidragit till att 

respondenterna stannat kvar på sin arbetsplats. Studien visar också att studie- och 

yrkesvägledning har haft betydelse för respondenternas karriärutveckling samt hjälpt dem 

till arbete. Studien drar inga generella slutsatser då resultatet avser fyra personers egna 

uppfattningar. Dock konstateras att ovanstående faktorer har haft betydelse för 

respondenterna. Slutsatserna kan heller inte tolkas att gälla alla personer som har Aspergers 

syndrom, det är viktigt att se individen bakom diagnosen. 

 

Nyckel ord; Aspergers syndrom, arbete, vägledning, stöd, anpassning, KASAM 
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Inledning   

Många människor med Aspergers syndrom har svårt att komma ut i arbetslivet.  Det beror 

sällan på bristande kunskap eller vilja, utan istället på svårigheter med de sociala 

färdigheter som krävs idag på en arbetsplats. I lågkonjunkturens tider riskerar människor 

med funktionshinder att hamna ännu längre från arbetsmarknaden. Att inte ta tillvara den 

speciella kompetens som personer med Aspergers syndrom har, vore ett misstag av 

samhället. Det går inte att generalisera egenskaper hos personer som har Aspergers 

syndrom, men många har ändå gemensamt att de har en intuitiv förståelse för logiska 

system och en förmåga att mycket intensivt fokusera på särskilda intresseområden. Med 

tanke på den framtida arbetskraftsbristen borde det vara av intresse att ta tillvara på den 

resurs som personer med Aspergers syndrom är.  

Val av problemområde  

Vetskapen om att personer med funktionsnedsättningar har svårt att få arbete kombinerat 

med vår kunskap om betydelsen att få vara delaktig i samhället genom ett arbete, väckte 

vårt intresse inom detta område.  

 

I en färsk undersökning gjord av Regionförbundet Örebro (seminarium 090525) visade det 

sig att ca 80 % av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Örebro län, 

saknar arbete. Detta är alarmerande siffror och ett problem för samhälle och individ. Vi ser 

det som viktigt att lyfta fram de personer som trots allt lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden. Kanske finns det något att lära från deras berättelser? 

 

Enligt oss kan det få enorma konsekvenser för individen att stå utanför arbetsmarknaden, 

men även för samhället som inte tar tillvara deras resurser. Individen kan drabbas av 

utanförskap och det kan få negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Därför anser vi att 

det är viktigt att försöka identifiera faktorer som kan bidra till att personer med Aspergers 

syndrom lyckas få, men även också lyckas behålla ett arbete.  

 

Riksdagen anvisar i enlighet med regeringens budgetproposition 55,2 miljarder kronor för 

arbetsmarknadspolitiken år 2009. Regeringen vill stärka arbetslinjen och de menar att alla 

som vill och kan ska arbeta utifrån individuella förutsättningar. Man vill satsa på dem som 

befinner sig långt från arbetsmarknaden och sätter därför matchningsfunktioner i fokus. För 

att arbetsgivare i större utsträckning ska anställa personer med behov av särskilt stöd höjs 

det ekonomiska bidraget för t.ex. arbetshjälpmedel och personliga stödinsatser
1
. Finns det 

kunskap och förståelse för vilken kompetens personer med t.ex. Aspergers syndrom har? 

Vilka faktorer spelar in när svårigheter kan vändas till framgång i arbetslivet för dessa 

personer? 

                                                      

1 http://www.regeringen.se/sb/d/2623/a/14446 090510 

http://www.regeringen.se/sb/d/2623/a/14446
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Vi anser att ämnet är viktigt, intressant och högst aktuellt i dessa lågkonjunkturens tider, då 

personer med funktionsnedsättningar riskerar att komma ännu längre bort från en plats i 

arbetslivet. En inblick i vad som kan vara till hjälp för personer med Aspergers syndrom 

när det gäller att få och behålla ett arbete anser vi att många målgrupper kan dra nytta av; 

arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetskonsulenter, jobbcoacher, 

arbetsterapeuter, politiker och arbetsgivare.  

Förförståelse 

För oss är det en självklarhet att alla människor ska ha samma möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden. En funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för att arbeta. Med 

hjälp, stöd och förståelse borde även människor med funktionsnedsättning kunna få en plats 

i arbetslivet. Arbetsplatsens utformande kan vara av betydelse, men även främjande till 

lärande i arbetet och möjligheter att känna yrkesstolthet, flexibilitet och individuella 

arbetstider är av vikt (Sjöberg, 2002). Det är inte bara arbetsgivarens mentala 

föreställningar och bristande kunskap som kan förhindra personer med Aspergers syndrom 

att få ett arbete. Individen själv kan själv stå för mycket att attitydförändringen genom att ta 

saken i egna händer. (Sjöberg, 2002).  

 

I massmedia har vi uppmärksammat att allt fler företag insett fördelarna med att anställa 

personer med Aspergers syndrom
2
. Vi har sett flera nya företag som konsultativt 

tillhandahåller dessa personer för olika specialuppdrag. Företagen marknadsför sig genom 

att erbjuda en spetskompetens som personer med Aspergers syndrom kan äga
3
.  

 

Vi tror att de flesta håller med om att det är viktigt att gruppen vi skriver om får möjlighet 

att komma in på arbetsmarknaden. Trots det så tror vi att många ser hindren hos gruppen 

snarare än att se till möjligheterna. Kanske finns det negativa föreställningar om vad 

Aspergers syndrom är? Okunskap om funktionsnedsättningen kan bidra till en negativ syn. 

Enligt Sjöberg (2002) talas det ofta om att det inte är rationellt av arbetsgivare att på grund 

av okunskap avvisa en arbetssökande, som egentligen skulle vara kompetent att utföra ett 

visst arbete. 

 

Kön, ålder och utbildningsnivå kan alla vara faktorer som har betydelse för att få ett arbete. 

(Sjöberg, 2002). Vi antar att det finns fler faktorer som kan bidra till att personer med 

Aspergers syndrom får ett arbete och lyckas behålla det. Bl.a. tror vi att individanpassade 

insatser kan underlätta för personer med Aspergers syndrom att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Tillgång till studie- och yrkesvägledning och att tillgodose individuella 

behov tror vi också kan bidra till att personen finner och behåller ett arbete. 

 

 

                                                      

2 http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article42353.ece 090512 

3 http://www.leftisright.se/ 090519 

http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article42353.ece
http://www.leftisright.se/
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Som vägledare berörs vi på många sätt av forskningsresultatet. Kanske kommer vi att 

vägleda personer som har Aspergers syndrom? Förståelse och kunskap kring deras situation 

i arbetslivet torde vara av stor vikt. Likaså kunskap om vad som kan behövas för att 

”lyckas”. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken typ av insatser som kan underlätta för personer 

med Aspergers syndrom att få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Forskningsfrågor 

 

1. Vilken betydelse har insatser från andra personer och från samhället för att personer 

med Aspergers syndrom ska få och behålla ett arbete? 

2. Vad mer kan bidra till att personer med Aspergers syndrom behåller ett arbete? 

3. Vilken betydelse har studie- och yrkesvägledning för personer med Aspergers 

syndrom när det gäller deras karriärutveckling? 

Avgränsningar 

Arbetet avgränsas genom att endast omfatta personer med diagnosen Aspergers syndrom. 

Vi avgränsar oss vidare genom att endast undersöka personer som har arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden och som har varit anställda i minst 6 månader. 

Kunskapssyn och människosyn 

Enligt oss har personer med Aspergers syndrom självklart samma rätt som alla andra till en 

chans på arbetsmarknaden. Att få möjlighet att ingå i en arbetsgemenskap kan betyda en 

hel del för den här gruppen tror vi. Vi tror att det är viktigt att de får känna sig behövda och 

accepterade på sin arbetsplats. Samtidigt som det är vår grundsyn att arbete är bra för 

individen och för att förhindra utanförskap, inser vi också att det är inte alltid som arbete är 

bra för den enskilde individen. Arbetsuppgifter och arbetsmiljö som inte är anpassade till 

individen kan kanske istället förvärra situationen. Sjöberg (2002) frågar sig hur 

arbetsplatser kan utvecklas så att funktionshindrades resurser och kompetens tas tillvara. Vi 

tror att personer med Aspergers syndrom kan behöva personligt och socialt stöd för att 

arbetet och relationerna på arbetsplatsen ska fungera. Vi vill dock påpeka att ”personer med 

Aspergers syndrom” inte är en homogen grupp utan kan ha olika förutsättningar att få ett 

arbete. Vi anser att det är viktigt att se individen bakom diagnosen. 
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Begrepp 

Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom räknas som ett funktionshinder inom autismspektrat. Det innebär att 

personer med Aspergers syndrom har många karakteristiska egenskaper gemensamt med 

”kärnsyndromet” autism utan att uppfylla samtliga kriterier för syndromet (Gillberg & 

Peeters, 2002). Barnläkaren Hans Asperger studerade på 1940-talet en grupp barn som 

hade sociala, kommunikativa och beteendemässiga problem. Han beskrev barnen som 

normal-, väl- eller överbegåvade och att barnen hade speciella intressemönster (Gillberg, 

1999).  

 

För att få diagnosen Aspergers syndrom krävs att personen uppfyller vissa kriterier. I dag 

tillämpas olika diagnoskriterier i Sverige där två huvudkriterier är gemensamma
4
:  

 

1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel. 

2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. 

Christoffer Gillberg som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs 

universitet har utvecklat några diagnoskriterier för Aspergers syndrom. Enligt Gillberg 

(1999) kan man kortfattat sammanfatta Aspergers syndrom med följande egenskaper: 

 

 Stora svårigheter i ömsesidig social interaktion och relativ likgiltighet eller brist på 

insikt i fråga om funktionshindret. 

 Extremt monomana intressen. 

 Tvångsmässiga och stereotypa handlingar och/eller rörelsemönster. 

 Avvikelser i semantik/pragmatik, med svårigheter att hantera normal ömsesidighet i 

verbal interaktion med andra människor och ofta dessutom försenad 

språkutveckling, bristande konkret språkförståelse, pedantiskt språk, avvikande 

tal/röstkvalitet. 

 Avvikelser i icke-verbal kommunikation, som gester, miner och kroppsspråk. 

 Klumpig motorik. 

 

I en artikel från medlemstidningen Ögonblick (2008) som ges ut av Riksföreningen Autism 

har man skrivit om styrkor som många personer med Aspergers syndrom har: 

 Punktlighet  

 Ärlighet  

 Pålitlighet  

 Detaljseende  

                                                      

4http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/ 090401 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/
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 Bra minne  

 Gillar ofta jobb som ingen annan gillar (rutinjobb)  

 Enspårighet (förmåga att fokusera på en enda uppgift)  

 Slösar ej bort tid på småprat och skvaller" 

Fortsättningsvis kommer Aspergers syndrom nämnas med förkortningen AS. 

Karriärutveckling 

Med karriärutveckling menar vi individens befintliga och framtida meriter och erfarenheter av såväl 

utbildning som arbete. 

 

Vägledning 

Med vägledning menar vi vägledning till studier och/eller yrken. 

Bakgrund 

Resultat av litteratursökning 

Vi har sökt litteratur på Internet, på söksidan Google. Sökord som vi har använt är bl. a 

”Aspergers syndrom”, ”arbetsmarknad”, ”stöd” och ”neuropsykologiska funktionshinder”. 

Vidare har vi använt sökord som ”kasam” och ”arbetets betydelse”. På sidan 

www.uppsatser.nu har vi hittat en del uppsatser relaterade till vårt ämne, vi har studerat 

dess referenser för att få tips på litteratur. Vi har också sökt böcker på biblioteket och på 

www.adlibris.se. En del boktips har vi fått från personer som är väl insatta i vårt ämne. 

Teorianknytning 

KASAM 

Enligt Antonovsky (1991) är människors välbefinnande beroende av känslan av 

sammanhang, som grundar sig på hur individen upplever sitt liv utifrån hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Vi tror att arbete kan bidra till välbefinnande för personer 

med AS och därför är det intressant att titta närmare på hur de upplever begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbetsliv. 

 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individer upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. Om individen upplever information som ordnad, 

sammanhängande och strukturerad snarare än som oordnad, slumpmässig, oväntad och 

oförklarlig. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han 

eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara eller när de kommer som 

överraskningar, går att ordna och förklara. (Antonovsky, 1991). 

http://www.uppsatser.nu/
http://www.adlibris.se/
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Hanterbarhet handlar om att individen upplever att det står resurser till förfogande för att 

möta krav som ställs. Om en hög känsla av hanterbarhet finns kommer individen inte att 

känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att livet är orättvist. (Antonovsky, 

1991). 

 

Meningsfullhet handlar om att känna sig delaktig och att se mening i såväl livsavgörande 

händelser som i vardagssituationer. (Antonovsky, 1991). 

 

Antonovsky (1991) säger att känslan av meningsfullhet i arbetet betyder att man känner 

glädje och stolthet i arbetet och en frihet att själv bestämma över sin situation.  Han menar 

vidare att om det finns glädje och stolthet i arbetet så kommer det, oavsett om man frivilligt 

har valt att göra det man gör eller bara hamnat där, att finnas en känsla av att ”det är mitt” 

och att ”jag vill göra det som jag gör”.  

 

Vad skapar glädje och stolthet i arbetet? Antonovsky (1991) menar att vissa brukar säga att 

arbete framförallt handlar om självförverkligande. Han själv anser att den sociala 

värderingen är viktigare för de allra flesta. För det första gäller det den sociala värderingen 

av den verksamhet man är engagerad i. En sådan värdering uttrycks i de resurser, som t.ex. 

belöning och prestige, som samhället ger kollektivet. Ju mer individen upplever att den 

sociala värderingen av ens arbete motsvarar ens egna kriterier på rättvisa, desto större är 

chansen att man känner att ”detta är mitt”. 

 

Antonovsky (1991) menar att den arbetare som känner att han har möjlighet att välja sina 

arbetsuppgifter och sin arbetstakt sannolikt också upplever arbetet som meningsfullt. Att ha 

inflytande över vad man gör menar Antonovsky får individen att vilja investera energi i det. 

 

Överbelastning på jobbet kan inkräkta på känslan av hanterbarhet. Kan någon annan ta över 

om man mår dåligt och kan man räkna med att andra ställer upp om man misslyckas? 

Arbete som är anpassat efter individens förmåga och som tillhandahåller sociala och 

organisatoriska resurser, som skapar både tillfällig överbelastning och tillfälliga 

möjligheter att dra sig tillbaka och lagra energi, kommer att stärka känslan av hanterbarhet. 

(Antonovsky, 1991). 

 

När det sällan eller aldrig krävs att vi använder våra förmågor eller utnyttjar vår kapacitet, 

menar Antonovsky (1991) att vi inte kan få någon tilltro till att världen är hanterbar. 
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Litteratur och Forskningsanknytning 

Det nya arbetslivet 

Allvin m.fl. (2006) menar att det under de senaste åren har hänt något i arbetslivet. Företag, 

organisationer, myndigheter och institutioner tvingas omstrukturera sina verksamheter för 

att anpassa sig till omvärldens förändring. Tidigare allmängiltiga och varaktiga regler för 

hur arbete utformas och organiseras omvandlas eller upplöses. Detta ställer högre krav på 

individen anser Allvin m.fl. (2006), då människor själva måste ta allt större ansvar för det 

egna arbetet genom att själv planera, organisera och genomföra det.  

 

Allvin m.fl. (2006) menar att förändringen av arbetslivet innebär att sociala nätverk, socialt 

kapital och social kompetens blir allt viktigare för att kunna skaffa sig ett jobb och kunna 

utföra det.  Enligt Allvin m.fl. (2006) kan mycket av tidigare gemensamma förutsättningar 

försvinna ur arbetslivet och i stället för ett kollektivt tänkande blir arbetet ett personligt 

projekt för enskilda individer. 

 

I takt med att arbetet avregleras blir villkoren mindre formella för hur individer integreras i 

arbetet enligt Allvin m.fl. (2006). De menar att dessa nya förutsättningar i arbetslivet ställer 

högre krav på att individer samarbetar. Det räcker inte längre att bara göra sitt jobb, utan 

sociala relationer måste byggas upp för att det ”nya arbetslivet” ska fungera. Denna nya 

ordning menar Allvin m.fl. (2006) kan ställa till konflikter på arbetsplatsen om individerna 

t.ex. inte arbetar under samma villkor. 

 

Enligt Allvin m.fl. (2006) kan det avreglerade och flexibla arbetslivet ge upphov till ökade 

sociala krav som kan skapa konflikter i arbetslivet. De menar vidare att dessa flexibla 

villkor inte bara gör individens relationer till andra människor komplicerade, utan att de 

även utelämnar individerna till sig själva. Detta kan få konsekvenser för hur individen ser 

på sig själv och hur individen ser på sina möjligheter att hitta sin plats i samhället (Allvin 

m.fl. 2006). 

 

De nya förändrade kraven i arbetslivet ger även upphov till en rad olika påfrestningar enligt 

Allvin m.fl. (2006). Otydliga gränser och återkommande förändringar innebär att 

människor kanske arbetar mer än de annars skulle göra. Avregleringen av de formella och 

informella regelverk som tidigare fanns innebär att människor blir mer osäkra på vad som 

krävs av dem (Allvin m.fl. 2006). 

 

Det nya arbetslivet ger även upphov till sociala påfrestningar enligt Allvin m.fl. (2006) då 

arbetet inte bara är kopplat till arbetet utan till personen själv. Människor ska inte bara 

relatera till varandra genom sina funktioner utan måste även i större utsträckning relatera 

till varandra. Detta menar Allvin m.fl. (2006) kan öka sociala påfrestningar även utanför 

arbetslivet då gränserna mellan det privata och arbetslivet blir otydligare. 
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De gränslösa arbetsvillkoren kan även vara påfrestande då vissa upplever villkoren som 

otydliga och kravfyllda. Detta kan innebära att individer kan känna sig osäkra och 

utelämnade (Allvin m.fl. 2006).  

Supported Employment 

”Supported employment” (Andersson & Zandén, 2003) är en metodik som syftar till att 

göra vanliga arbeten tillgängliga för personer med funktionshinder. Grundprincipen är att 

inte värdera om en person kan arbeta eller inte utan utgångspunkten är att alla kan utföra ett 

arbete om de får rätt stöd. I England har man med stor framgång prövat modellen för 

personer med AS  

 

Modellen har sitt ursprung i USA och Canada och karaktäriseras av följande tankegångar: 

1) först arbete, sedan träning 2) job-coach/co-worker 3) naturligt stöd 4) ett ”typiskt” 

arbete. 

Först arbete, sedan träning 

I framför allt USA, Canada och Norge har man strävat efter att komma bort från 

särpräglade, skyddade verkstäder och dagcenter och arbeten ”på låtsas”. Istället för att 

personer med olika funktionsnedsättningar först tränas för att möjligen en dag kunna arbeta 

på den reguljära arbetsmarknaden, har man istället försökt att snabbt hjälpa dessa personer 

till ett ”riktigt” jobb på en ”riktig” arbetsplats. På arbetsplatsen har sedan påbörjats en 

träning för uppgiften, alltså först arbete sedan träning (Jeppsson Grassman m.fl. 2003).  

Job-coach/co-worker 

Benämningen job-coach står för en person som initialt hjälper den som behöver stöd att nå 

och få arbete. Ett svenskt ord för detta kan vara arbetskonsulent. Job-coachen ser också till 

att någon av de erfarna arbetstagarna på arbetsplatsen tar rollen som co-worker. Dennes 

uppgift är att lotsa den funktionshindrade inte bara in i arbetsuppgifterna utan också in i 

arbetsgemenskapen. Job-coachen ger under en övergångsperiod stöd till såväl personen 

med funktionsnedsättning och till den som är co-worker (Jeppsson Grassman m.fl. 2003). 

Naturligt stöd 

I den naturliga samvaron på en arbetsplats visar man bl.a. hänsyn och en vilja att hjälpa 

varandra (Jeppsson Grassman m.fl. 2003). Jeppsson menar att ett naturligt stöd borde 

inkludera assistans, relationer eller interaktioner som tillåter en person att känna sig säker, 

att bli kvar och att avancera i ett arbete. Han menar vidare att tanken är att co-worker stödet 

ska minska i takt med att det naturliga stödet ökar.  

Typiskt arbete 

Ett ”typiskt arbete” kännetecknas av rättigheter och skyldigheter och en vanlig lön. Ett 

arbete som måste utföras, om inte av personen med funktionsnedsättning, så av någon 

annan. (Jeppsson Grassman m.fl. 2003). 
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Stödets betydelse 

Antonson (2002) har bedrivit forskning på stödets betydelse att med inslag av supported 

employment försöka bryta utsatthet och hjälpa unga personer med funktionshinder att nå, 

att få och att kunna behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 21 personer med 

olika funktionshinder har fått berätta om sina erfarenheter före och efter supported 

employment stödet.  

 

Att nå ett arbete är att rustas för reguljärt arbete, menas att ”stå vid porten” till en 

arbetsplats och se på sig själv som någon som kan klara av ett visst arbete. Att kommit så 

långt har med hela personens bakgrund att göra, där motivation, inställning och 

intresseinriktning, liksom utbildning och kvalifikationer spelar roll. Arbetsträning kan vara 

ett exempel på förberedelser till inträde på arbetsmarknaden. (Antonson m.fl. 2003). 

 

Att få ett arbete innebär att personen blir anställd av en arbetsgivare. Nu arbetstränar inte 

personen längre utan arbetsprövar. Detta sker ofta med lönebidrag vilket är tänkt att 

successivt minska. Arbetet som personen utför ska vara en uppgift som måste utföras på 

arbetsplatsen. (Antonson m.fl. 2003). 

 

Att behålla ett arbete betyder att personen med funktionsnedsättningen fortfarande vill och 

anser sig kunna arbeta och att arbetsgivaren värnar om sin arbetstagare. Arbetsprövningens 

tid är över och inget lönebidrag utbetalas längre. Nu är tjänsten en tillsvidareanställning, 

det finns befattningsbeskrivning och en titel. (Antonson m.fl. 2003). 

 

Antonson (2002) konstaterar att stödet kunde hjälpa den enskilde med funktionshinder att 

ta sig in på arbetsmarknaden. Dock inte för alla i studien. Beroende på funktionshinder så 

kunde studien peka på olika faktorer som var avgörande för att nå framgång i arbetslivet. 

Förutom supported employment stödet var anhörigas stöd betydelsefullt. Den 

arbetssökandes vilja och ambition spelade också en stor roll, även personens uppträdande 

och lojalitet gentemot företaget. En annan betydelsefull faktor var att kunna göra sig tydlig 

utifrån sin funktionsnedsättning. Även att kunna peka på svårigheter och involvera 

arbetskamrater i sin situation och att göra dessa till hjälpare. Val av arbetsplats och 

arbetskonsulentens stöd vid introduktionen visade sig också betydelsefullt. Stödet verkade 

komma bäst till sin rätt när det gavs till personer med lindrig utvecklingsstörning och när 

det gavs i omedelbar anslutning till avslutandet av gymnasiestudier (Antonson, 2002). 

 

Flera framgångsrika faktorer kunde kopplas till personens förhållningssätt (Antonson, 

2002): 

 

 Att individen kunde lita på sin omgivning, för att t.ex. kunna ta emot hjälp. 

 Att funktionsnedsättningen synliggjordes 

 Att man gjorde sig själv och omgivningen betydelsefull och behövd på 

arbetsplatsen samt att man gjorde arbetskamrater till socialt viktiga personer. 

 Att arbetsplatskoden snabbt lärdes in. 
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 Visade intresse och ork. 

 Snart visade kompetens avseende arbetet 

 Visade sig duktig på något utanför arbetet 

 

Faktorer som kunde kopplas till omgivningens sätt att möta personen med funktionshinder: 

 

 Att man fick adekvat stöd, t.ex. utifrån kunskap om funktionshindret och utifrån en 

helhetsbild. 

 Att samma arbetskonsulent gav stöd 

 Att alla formella stödjare runt personen kämpade mot samma mål och där någon 

hade det samordnande ansvaret. 

 Arbetet man siktade mot var högt värderat från början. 

 Att övriga på arbetsplatsen var inriktade på att göra goda saker. 

 Stöd från anhöriga och vänner. 

 Informellt och formellt nätverk av hjälpare/underlättare. 

 

I studien (Antonson, 2002) konstaterades att det fanns en gemensam nämnare för dem, som 

trots stöd, åter råkat in i arbetslöshet. Det gemensamma var att stödet hade upphört snart 

efter att de fått arbete. När förhållandena för individen förändrades och nya problem 

uppstod hade stödet återigen behövts. Det visade sig att när arbetskonsulentens stöd 

upphörde fanns det ingen som fortsatte att specifikt värna om personen med 

funktionsnedsättning. De som mist sina arbeten kunde inte ge exempel på något konkret 

kontinuerligt stöd från någon av sina arbetskamrater. 

 

I studien ”Personer med Asperger Syndrom och deras upplevelser kring arbete” från 

Örebro Universitet, har Dahlgren och Karlsson (2008) försökt beskriva 21 

funktionshindrade personers upplevelser angående erhållna stödinsatser från samhället. De 

intervjuade i studien upplevde det samhällerliga stödet som de fått både positivt och 

negativt. Det framkom att en viss kunskap om AS saknades och att stödinsatser varit 

missriktade i vissa fall. De intervjuade menade att det ibland kunde saknas förståelse hos 

t.ex. försäkringskassan och arbetsförmedlingen, kring de svårigheter som kunde uppstå. De 

intervjuade saknade stöd vid t.ex. CV-skrivande och arbetsgivarkontakter. Vidare framkom 

att de intervjuade hade önskat praktikplatser vilket skulle kunna leda till ett ”riktigt” arbete. 

Någon i studien fick prova att studera på universitet vilket sågs som väldigt positivt. 

 

Funktionsnedsättningar och arbete 

Arbetet spelar en central roll i våra liv. Det kan vara en väg till gemenskap, lika värde och 

delaktighet i samhället. Arbete kan också ha stor betydelse för den egna självuppfattningen. 

Att ha ett arbete är att vara delaktig i vuxenlivet, ett arbete är meningsskapande och ger 

tillvaron en struktur (Sjöberg, 2002). Personer med olika slag av funktionshinder har 

likadana sociala behov av arbete som icke funktionshindrade. Att ha och att kunna behålla 
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ett arbete innebär också att ha en social roll som front mot stämplingseffekter och 

segregeringsrisker (Jeppsson Grassman m.fl. 2003). 

 

Under 1800-talets första hälft var många funktionshindrade integrerade på 

arbetsmarknaden. Under 1900-talet avskildes dessa personer från den övriga 

arbetsmarknaden på ett sätt som tidigare inte varit fallet. Sedan 1900-talet har det dock 

funnits en strävan i Sverige att integrera personer med funktionshinder i samhället. Trots 

detta säger Olsson (Sjöberg, 2002) att personer med funktionshinder har svårigheter att 

etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Enligt Antonson (2002) är det svårt för en 

person med funktionshinder att nå ut på den reguljära arbetsmarknaden, med en ökad 

utsatthet och med risk för utanförskap som oönskade följder. 

 

År 2015 kommer ca 2 miljoner människor i Sverige vara 65 år eller äldre. Under de 

kommande åren kommer antalet personer i arbetsför ålder att minska och det kommer att få 

stora samhällsekonomiska konsekvenser. Det kommer att bli arbetskraftsbrist inom många 

yrkesområden. Detta menar Lindberg är ett starkt argument för att intensifiera arbetet att få 

in grupper som idag är utestängda från arbetsmarknaden, t.ex. funktionshindrade (Sjöberg, 

2002). 

 

Vi konstaterar att det är svårt att få fram statistik när det gäller sysselsättningssituationen 

för personer med AS. SCB:s rapport Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden – 

4:e kvartalet 2006, innehåller en tabell över sysselsatta och ej sysselsatta. 

Funktionshindrena är uppdelade i olika kategorier, varav en benämns 

”Damp/ADHD/Asperger”. I tabellen finns inga uppgifter för den aktuella gruppen. 

 

Göranson (Sjöberg, 2002) säger att när det gäller personer som har funktionshinder och 

som har nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten dubbelt så hög som bland dem med full 

arbetsförmåga. Vidare menar han att arbetsförmågan är av avgörande betydelse för 

personer med funktionshinder, liksom för alla människor när det gäller att få ett arbete. 

Arbetsförmågan står dock i relation till det arbete som ska utföras. Det handlar om 

matchning, att hitta det jobb där förmågan stämmer överens med arbetets krav menar 

Göranson (Sjöberg, 2002). Regionförbundets undersökning (seminarium 090525) visar 

också på hög arbetslöshet när det gäller gruppen personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 

I Arbetsliv och funktionshinder (Sjöberg, 2002) konstaterar Göranson att det är för 

personer med funktionshinder som för befolkningen i allmänhet, hög ålder, låg utbildning 

och kvinnligt kön förbättrar inte möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Vidare 

sägs att det är svårt att säga om vissa typer av funktionshinder underlättar eller försvårar.  

 

Sjöberg (2002) menar att det är många faktorer som tillsammans skapar villkoren på 

arbetsmarknaden för människor med funktionshinder. Det kan handla om personliga 

egenskaper, arbetsgivarnas förhållningssätt, om arbetsorganisation och om olika insatser 

för att kompensera funktionshinder. 
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Aspergers syndrom och arbete 

I Andersson och Zandén (2003) berättar 25 personer som har AS om sitt arbetsliv. Många 

av berättelserna vittnar om svårigheterna att behålla ett arbete. En del personer ställer för 

höga krav på sig själva och sliter ut sig mentalt. För en del försvinner intresse och 

motivation för jobbet efter en tid. Man löser ofta de problem som uppstår genom att säga 

upp sig. Många önskar sig ett arbete med tydliga mål och där de får arbeta under eget 

ansvar. För att hålla intresset vid liv bör arbetet även vara omväxlande och stimulerande för 

vissa. En av personerna i boken, Gunnel menar att det ofta är bagateller som gör att 

personer med AS får sluta sitt jobb. T ex sociala krav, som de inte ens vet finns, som inte 

har uppfyllts. Berättelserna vittnar om att det är viktigt att personerna med AS får arbeten 

som de trivs med. Samhället bör se till vad personerna kan och tycker om att göra. I boken 

(Andersson & Zandén, 2003) säger Ulrika att hon tycker att arbetsförmedlare och liknande 

inte ska utgå från vilket arbete personen anses klara, utan ta reda på vad han eller hon vill 

jobba med och hur de som arbetsförmedlare kan göra för att det ska fungera.  

 

”Samhället och omgivningen skall respektera människorna som de är, inte försöka göra om dem” 

(Andersson & Zandén 2003:37) 

 

Dan berättar i boken (Andersson & Zandén, 2003) att han inte tycker att arbetsmarknaden 

är gjord för personer med AS. Han tycker också att man ska vara tydlig mot myndigheter 

om att AS är ett funktionshinder, det kan vara enda möjligheten till ett skäligt liv för 

många. Jacob (Andersson & Zandén, 2003) tycker att samhället borde ta vara på olika 

personers specialintressen i större utsträckning. Vidare tycker han att mötet med olika 

myndigheter borde vara med individanpassat. Markus (Andersson & Zandén, 2003) anser 

att för att fler personer med AS ska få tillgång till arbete ska det i högstadiet göras en 

kartläggning av styrkor och svagheter. Denna kartläggning kan sedan ligga till grund för 

framtida yrkesval och val av arbetsuppgifter. Han tycker att det ska finnas någon som har 

både goda kunskaper i studie- och yrkesvägledning och kunskaper om AS, så anpassad 

hjälp kan ges till arbete eller studier.  

 

För att få ut fler personer med AS i arbeten som de trivs med tycker NN(Andersson & 

Zandén, 2003) att man ska arbeta för att få allmänheten att inse att AS bara är ett annat sätt 

att vara; något som medför både för- och nackdelar. I vissa yrken kan AS vara väldigt 

användbart och det gäller att få arbetsgivare att eftertrakta dessa egenskaper  

 

Studien ”Personer med Aspergers Syndrom och deras upplevelser kring arbete” av 

Dahlgren och Karlsson (2008), beskriver hur personer med AS upplever det att ha ett arbete 

respektive att gå på dagverksamhet/sysselsättning samt att de har försökt fånga personernas 

upplevelser angående erhållna stödinsatser från samhället. Studien visar vad arbetet betyder 

för personer med AS. Arbetet gör att personerna känner sig delaktiga i samhället och att 

man bidrar med något i stället för att vara en belastning. Förutom ekonomiska aspekter 

menar personerna i studien att de utvecklas och blir mer sociala när de arbetar. Personerna i 

studien vill vara delaktiga i samhället och arbeta för att undvika utanförskap och för att bli 
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accepterade. Studien visar på att de intervjuade känner att arbete ger dem en högre status i 

samhället.  

 

En annan viktig aspekt som framkom i Dahlgrens och Karlssons (2008) studie var att 

personerna upplevde sig som mer sociala och att de fick lättare att umgås med folk i 

allmänhet. Studien visar på att arbete styrker individens självkänsla och självförtroende och 

därmed ger en högre livskvalitet. De intervjuade tyckte det kunde vara jobbigt att arbeta i 

team vilket man kanske var tvungen att göra för att bli accepterad. Flera av de intervjuade 

upplevde fikaraster och andra personalaktiviteter som jobbiga. De intervjuade upplevde 

situationen på arbetsplatsen som mer lätthanterlig om det inte ställdes några sådana sociala 

krav. 

 

Attwood (2000) menar att vissa yrken kräver en stor social kompetens vilket kan försvåra 

arbetslivet för personer med AS. De sociala svårigheterna behöver inte ligga i själva 

yrkesutövandet utan kan visa sig mer i situationer när personal samlas på t.ex. raster. 

Attwood (2000) menar att dessa sociala kulturer kan vara svårt för personer med AS att 

hantera. 

 

Arbetsmiljön upplevdes hos de intervjuade i Dahlgrens och Karlssons (2008) studie som 

viktig, då olika störande aspekter kunde vara väldigt tröttande och energikrävande. Detta 

skulle kunna påverka deras förmåga att fokusera på arbetet. De önskade sig därför en lugn 

arbetsmiljö där det finns möjlighet till eget arbetsrum eller avskärmning på arbetsplatsen. 

Att välja om man skulle jobba heltid, deltid, för- eller eftermiddag var också en önskan som 

de intervjuade hade för att arbetslivet skulle fungera bra (Dahlgren & Karlsson, 2008). 

 

Arbetsuppgifterna ska vara intressanta, meningsfulla, varierande och ge en kontinuerlig 

utveckling menar de intervjuade i studien (Dahlgren & Karlsson, 2008). Det framkom att 

de ville ha arbetsuppgifter som de tyckte att de var bra på för självkänslans skull. De 

intervjuade ansåg att arbetet inte skulle vara för stressigt. Vidare ville de intervjuade helst 

ha självständiga arbetsuppgifter för att själva få kontroll över arbetets fortskridande och för 

att slippa sociala svårigheter (Dahlgren & Karlsson, 2008). 

 

Den goda arbetsplatsen 

Göranson (Sjöberg, 2002) skriver att av sysselsatta med funktionshinder och nedsatt 

arbetsförmåga behöver tre av fyra något slag av hjälp eller anpassning för att kunna arbeta. 

Hon hänvisar till SCB:s Arbetskraftsundersökning år 2000 som visade att anpassning av 

arbetstid, arbetstempo eller arbetsuppgifter klart dominerar över behoven av hjälpmedel, 

anpassad lokal, transport till och från arbetsplatsen eller personligt biträde. 

 

Göranson (Sjöberg, 2002) menar att även om arbetsgivarna anser sig ha vidtagit åtgärder, 

såsom arbetsorganisatorisk anpassning och fysiska anpassningar, tycks önskemålen om 

arbetsuppgifter som stämmer överens med förmågan fortfarande kvarstå ur de 

funktionshindrades perspektiv. Hon menar att arbetsgivare behöver formulera 

arbetsuppgifter som stämmer med förmågan hos dem med nedsatt arbetsförmåga. 
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Abrahamsson (Sjöberg, 2002) ställer sig frågan om det går att skapa goda arbetsplatser i 

den tid då arbetslivet i övrigt kännetecknas av ökande stress och ohälsa i kombination med 

minskade möjligheter för den enskilde att kontrollera och påverka sin situation? Han menar 

vidare att man inte får glömma bort betydelsen av kommunikation, information och socialt 

bemötande för att människor med funktionshinder ska fungera i arbetslivet. Arbetsplatsens 

fysiska utformning och tillgänglighet är viktigt, men blir ganska fruktlösa om man inte 

främjar möjligheter till lärande i arbetet och möjlighet att känna yrkesstolthet. Han menar 

vidare att uppmärksamhet bör riktas mot hur flexibilitet och individuella arbetstider kan 

utnyttjas. 

 

Tielman (Sjöberg, 2002) belyser frågan om man ska sträva efter att få människor som 

passar för arbete (kvantitativt inriktade åtgärder) eller arbete som passar för människorna. 

Risken med enbart kvantitativt inriktade åtgärder är att man behåller en arbetsorganisation 

som i grunden inte passar för dem som ska integreras i arbetslivet. Det i sin tur leder till att 

det alltid kommer att behöver extra stöd för dem som ska integreras. Motsatsen skulle vara 

att inget utöver det ”normala” behöver göras för att även de ska passa in. Det extra stödet 

som ges till funktionshindrade kan bidra till att de på ett negativt sätt framställs som 

annorlunda än sina arbetskamrater.  

 

Tielman (Sjöberg, 2002) menar vidare att fysisk och social integration inte alltid går hand i 

hand. Hon säger att forskning i stor utsträckning bygger på antagandet att social integration 

automatiskt uppstår genom att man gör en funktionshindrad person fysiskt och formellt 

kvalificerad för sina arbetsuppgifter. Att enbart integreras fysiskt och formellt behöver 

dock inte innebära att den anställde upplever sig som arbetande på samma villkor som 

andra. Att få känna tillhörighet på ett mer informellt plan är ofta minst lika viktigt som den 

fysiska anpassningen. 

 

Anpassningar för personer med AS 

AS är ett funktionshinder, det innebär att personen har en massa kompetens i sig som inte 

kommer till sin rätt pga. hans eller hennes AS. Uppgiften är alltså att reducera hindren så 

allt det fina i personen kan komma till användning. När någon har ett fysiskt 

funktionshinder kompenserar man på det aktuella området så det blir möjligt att uträtta 

sådant som annars inte skulle vara möjligt. På samma sätt kan man göra vid 

funktionshinder som AS (Norrö, 2007). 

 

Norrö (2007) som själv har AS, räknar upp följande faktorer som underlättar på 

arbetsplatsen för en person med AS: 

 

 Arbeta i en lämplig arbetsmiljö 

 Få tillgång till all information som andra får, på ett språk som han/hon förstår. 

 Instruktioner som är linjärt strukturerade, gärna i punktform och på ett språk som 

han/hon förstår. 
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 Instruktionerna ska finnas tillhands för att kunna gå tillbaka och titta på. Enbart 

muntliga instruktioner är inte nog, gärna skrivet eller i form av bilder. 

 Introduktion av informerad mentor på arbetsplatsen. 

 

Norrö (2007) menar att det är helt avgörande om en person med AS får adekvat hjälp. Hon 

menar vidare att kunskapen om den specifika hjälp som behövs för att fungera på ett arbete 

inte ingår i utbildningar för t ex studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare. Det är ett 

av skälen till varför hon har skrivit en bok som handlar om detta. 

Vägledningens betydelse  

Alla människor behöver stimulans och uppmuntran från andra människor när man vill 

utforska yrkeslivets möjligheter. Burton och Wedemeyer 1991 (Amundson, 1998), menar 

att man som arbetssökande bl.a. har till uppgift att hitta områden på arbetsmarknaden där 

ens starka sidor passar bäst in för att undvika att man misslyckas. För det behövs hjälp med 

att utvärdera sina starka och svaga sidor och att utarbeta en strategi utifrån den 

utvärderingen. Amundson (1998) menar att det kan finnas poänger med att engagera den 

sökandes närmaste nätverk i utforskandet kring den sökandes starka och svaga sidor. 

 

Peavy (1998) menar att det moderna samhället har formats till ett ”gör-det-själv-samhälle” 

där människorna är hänvisade till sig själva för att skapa sig en identitet, utvecklas och att 

anpassas till samhället. Förutsättningarna för att man ska skapa sig en identitet och kunna 

göra val i framtiden kräver att individen har vetskap om det egna jaget och kan förstå sina 

handlingar. Han menar vidare att det inte är speciellt ofta som vägledare får tillfälle att 

påverka samhällsordningen som styrs av politiker och andra aktörer i samhället. 

Vägledarna arbetar i stället direkt med individer som har det svårt och arbetet består i att 

stötta och utforma vägar till självständighet och delaktighet i samhället (Peavy, 1998).  

 

Enligt konstruktivistisk vägledning menar Peavy (1998) att man koncentrerar sig på de 

styrkor och förmågor en individ har för att övervinna hinder.  I det konstruktivistiska 

tankesättet är man medveten om och värdesätter skillnader hos individer i lika hög grad 

som likheter. Peavy (1998) menar att varje individ är: 

 

 Lik alla andra i vissa avseenden 

 Lik många andra i vissa avseenden 

 Lik inga andra i vissa avseenden 

Den konstruktivistiska vägledningen bygger på att det finns många olika verkligheter vilket 

är en ovärderlig utgångspunkt i vägledningsarbetet. Vägledaren ser och uppskattar 

skillnader som människor har (Peavy, 1998). 

                      
 Vi är unika när det gäller våra individuella ståndpunkter, fysiska kännetecken och 

 beteendemönster. Ingen har exakt samma erfarenhet som någon annan. Varje 

 livshistoria är unik i vissa avseenden (Peavy 1998:62) 
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Enligt Peavy (1998) existerar inte någon genomsnittsmänniska.  Han menar vidare att 

gruppering och kategorisering av människor riskerar att förvränga det unika och speciella 

hos individer.  

 

Autismforum skriver på sin hemsida om Tony Attwood och Carol Gray, två kända forskare 

inom autism och AS som menar att man borde omvärdera tankar kring diagnos och i stället 

lyfta fram de speciella egenskaper som personer med AS kan besitta
5
. Attwood och Gray 

frågar sig vilka förändringar som skulle kunna inträffa om man i stället fokuserar på styrkor 

hos personer med AS och fokuserar mindre på själva diagnosen. De menar vidare att det 

förmodligen inte skulle finnas några diagnosmanualer för AS om man valde att definiera 

AS utifrån styrkor som personerna kan tänkas ha. Attwood och Grey anser att det borde 

finnas en manual som kan beskriva vilka positiva egenskaper man kan se hos personer med 

AS. De har framställt en sådan manual som de kallar "Manual för upptäckter om 

människor" (Manual of Discoveries about people, MDP 1). Manualen fokuserar på 

färdigheter eller egenskaper som personer kan ha. Vidare menar de att man skulle kunna 

benämna personer med AS som ”aspie” i stället. ”Aspie” är en parallell benämning av AS 

som en person med AS har kommit på. (Manualen ”Aspie-kriterier” återfinns i sin helhet i 

bilaga 4)  

 

Nya tankesätt kan leda till upptäckter som gör gamla tankegångar förlegade. På liknande sätt 

skulle ett utbyte av term från Aspergers syndrom till aspie kunna medföra intressanta 

konsekvenser och möjligheter. Det skulle kunna resultera i att vi människor och hela samhället 

tog till vara chanser att dra nytta av aspies kulturella och kunskapsmässiga bidrag. 

(Autismforum)6  

 

Samhället har mycket att vinna på om personer med AS får en möjlighet att visa sina 

förmågor och att de får ett större erkännande. Specialintressen kan vara en bra 

utgångspunkt för personer med AS vid val av yrke.  Det är viktigt att AS speciella 

egenskaper som pålitlighet, pliktkänsla och många gånger gedigna specialkunskaper lyfts 

fram, när dessa personer ska välja sysselsättning (Attwood, 2000). 

                                                      

5 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kr

iterierna/index.html 090513 

6 
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kr
iterierna/index.html 090513    

 

 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kriterierna/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kriterierna/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kriterierna/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/aspie_kriterierna/index.html
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Metod 

Undersökningsstrategi 

Avsikten med studien var att undersöka några fåtal respondenters uppfattning kring vad 

som kan ha haft betydelse för dem när det gäller att få och behålla ett arbete. Studien har 

utförts genom ett kvalitativt förhållningssätt där vi intresserat oss för att studera enskilda 

personers uppfattning och tolkning av sin omgivning gällande att få och att behålla ett 

arbete. Studiens avsikt var att studera uppfattningar och upplevelser som de olika 

respondenterna har haft. 

Metoder och tekniker 

Kvalitativ undersökningsmetod 

Studien presenterar några intervjuer vilka genomfördes med hjälp av den kvalitativa 

metoden. Syftet med studien var att få kunskap om ett speciellt tema och förstå de 

intervjuades erfarenheter ur deras eget perspektiv. Enligt Kvale (1997) kan den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte vara att utveckla kunskap om speciella områden eller för att 

belysa mer generella fenomen.  

 

Antalet nödvändiga intervjupersoner är kopplat till vilket syfte man vill uppnå med 

intervjuerna enligt Kvale (1997). Eftersom syftet i den här studien var begränsat till att 

beskriva en specifik grupps erfarenheter kring arbetslivet, ansågs att kvalitativa intervjuer 

var att föredra. Studien innehåller intervjuer av fyra personer med AS som har fått och har 

lyckas behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Enligt Kvale (1997) ska man 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill veta. Några 

generaliseringar har inte gjorts men studien beskriver en bild av fyra personers väg till 

arbete och på arbetet. 

 

Enligt Kvale (1997) försöker den kvalitativa intervjun förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel. I intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin 

livsvärld. Med deras egna ord får man reda på deras uppfattningar om t.ex. drömmar och 

arbetssituation. Det stämmer bra in på det som studien vill åstadkomma. 
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Genomförandesteg 

En representant från Activa 
7
 hjälpte oss att komma i kontakt med två av de fyra 

respondenterna. När vi fick kontaktuppgifter från Activa skickade vi ett brev till de som var 

intresserade av att vara med i studien, se bilaga 1. I brevet presenterades kort syftet med 

studien samt respondenternas rättigheter. Vi bad personen själv föreslå tid och plats för 

intervjun. Innan intervjun skickade vi ut ett material till respondenterna där vi förberedde 

dem på de frågor som intervjun skulle baseras på, se bilaga 2. Den intervjumall som vi 

själva använde oss av var utökad med stödord för vår egen skull, se bilaga 3. Vi kontaktade 

ordföranden för Föreningen Attention i Örebro, som hjälpte oss att komma i kontakt med 

ännu en respondent. Den fjärde respondenten fick vi kontakt med via en förfrågan till 

företaget Left is Right 
8
. Vi skickade ett e-postmeddelande till cheferna där och efter några 

dagar ringde en person och var intresserad av att vara med i studien. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Det karaktäristiska för urvalsgruppen är att samtliga har AS och att de har lyckats etablera 

sig på den reguljära arbetsmarknaden. Vi kom i kontakt med fyra personer, vi valde att 

intervjua samtliga.  

Datainsamling 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och mp3-spelare. Samtalen har därefter 

transkriberats och kategoriserats. En utav intervjuerna genomfördes per telefon. Denna 

intervju spelades också in tack vare högtalarfunktion på telefonen. Intervjuerna tog i 

genomsnitt 30 minuter per respondent. 

Tillförlitlighet och giltighet 

För att nå så hög reliabilitet och validitet som möjligt i studiens intervjumaterial var 

avsikten att utforma enkla och öppna frågor som stöd vid intervjuerna, vilket Kvale (1997) 

förordar på samma grunder. På det viset gjordes materialet lätt att transkribera med syfte att 

undvika missförstånd och otydlighet vid tolkning och analys av materialet. 

 

En arbetskonsulent på Activa att sett över intervjufrågorna vilket borde bidra till att 

materialet blir tillförlitligt.  

                                                      

7 Activas verksamhetsidé är att vägleda och stödja individer som ofrivilligt står utanför 

arbetsmarknaden, till arbete eller studier. Utanförskapet kan ha sin grund i en funktionsnedsättning. 

Activa arbetar efter en modell som bygger på supported employment. (www.s-activa.se) 

8 Left is Right är ett konsultföretag som erbjuder unik kompetens pga. att alla konsulter har AS. Man 

erbjuder tjänster såsom granskningar, översättningar, beräkningar etc. (www.leftisright.se) 
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Personer med AS har ett stort behov av förutsägbarhet och struktur, därför fick 

respondenterna ta del av intervjufrågorna i förväg. Svaren kan ha blivit annorlunda om 

respondenterna inte fått ta del av frågorna i förväg. Vi tror dock att vårt val att göra en 

kvalitativ studie samt att låta personerna ta del av frågorna i förväg, bidrar till hög 

reliabilitet. De intervjufrågor som vi har utformat tycker vi motsvarar studiens syfte, vilket 

bidrar till hög validitet.   

Etiska ställningstaganden 

Studien har strävat efter att tillgodose forskningsetiska principer. De huvudkrav som Kvale 

(1997) och Vetenskapsrådet (1990) förordar har beaktats:  

 

Informerat samtycke 

Respondenterna har via ett missivbrev informerats om projektet och om att de har rätt att 

själv bestämma över sin medverkan och om rätten att avbryta, se bilaga 1. 

 

Konfidentialitet 

Respondenterna har försäkrats om att de uppgifter som lämnas ska ges största 

konfidentialitet och personuppgifterna kommer att förvaras väl. 

 

Konsekvenser 

Den etiska principen innebär att minimera risken för att undersökningspersonen ska lida 

skada av undersökningen (Kvale, 1997). Genom ett empatiskt förhållningssätt, tydliga 

frågor och en strukturerad intervju har respondenterna förberetts för att intervjutillfället ska 

kännas tryggt och bekvämt. 

 

Vår roll 

Kvale (1997) vill hävda vikten av att en teoretisk kunskap bör utvecklas kring det ämne 

som ska studeras. Innan studien införskaffades kunskap om undersökningsområdet i syfte 

att kunna beakta och värdera materialet på ett etiskt och professionellt sätt.  

Bearbetning och analys av resultatdata 

Efter transkriberingen har en kartläggning av materialet gjorts för att göra materialet 

tillgängligt för analys. Vi skiljde mellan väsentlig och oväsentlig information och delade in 

vårt resultat i kategorierna ”Insatser från andra personer och från samhället”, 

”Karriärutveckling och vägledning” samt ”Individuella behov”. Utifrån dessa 

kategoriseringar försökte vi sedan finna svaren på våra forskningsfrågor.  
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Resultat 

Resultatet av de fyra intervjuerna redovisas under tre olika rubriker. Efter varje rubrik 

sammanfattas resultatet utifrån fakta som kan analyseras och ge svar på forskningsfrågorna.  

För att det ska bli lättare att följa resultatet presenteras först här respondenterna med 

fingerade namn.  

Benny 25 år 

Benny är anställd som bagare på ett litet bageri. Han är grundutbildad bagare och konditor 

på gymnasieskolans livsmedelsprogram. Eftersom bageriet är litet får de anställda ofta 

hjälpas åt med alla sysslor. Vid intervjutillfället var Bennys huvuduppgift att packa bröd, 

märka upp påsarna på bageriet samt ansvara för varor som kommer i retur. Benny har varit 

anställd på bageriet i tre år med varierande uppgifter. 

Lena 24 år 

Lena har genom Activa fått en anställning på ett café. Hon har en gymnasieutbildning inom 

trädgård. På caféet står hon i kassan, fyller på bakverk, tar emot beställningar och tar hand 

om disken. Hon hjälper även praktikanter till rätta. Lena har varit anställd på caféet i 6 

månader. 

 

Pontus 43 år 

Pontus arbetar sedan 1 år tillbaka på företaget Left is Right. Pontus arbetsuppgifter varierar 

beroende vilka uppdrag som levereras till företaget. Just nu arbetar han med CAD-

ritningar. Pontus är utbildad civilingenjör. 

 

Erik 52 år 

Erik har jobbat i tre år på en gymnasieskola som vaktmästare. Han ansvarar för 

vaktmästeriet till en särskild byggnad på skolan som kallas Musikens hus. Där har musik- 

och bildämnena sina lokaler men även biblioteket. Erik är behjälplig med det mesta inom 

Musikens hus, allt ifrån att rigga instrument till konserter och varierande hantverkssysslor. 

Tidigare jobbade Erik nästan 30 år på en lastbilsverkstad men blev sjukskriven under en 

längre tid efter en förslitningsskada i ena höften. 
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Insatser från andra personer och från samhället 

Benny 

Benny berättar att hans arbetsplats är liten och att det är viktigt att alla hjälps åt. Han 

berättar hur han ibland får hjälp av chefen som rycker in och hjälper till med packning av 

brödet vid behov. 

 

Bennys väg till arbete gick via försäkringskassan där han hade en speciell kontaktperson 

som hjälpte honom att få kontakt med Activa. Eftersom Benny har en gymnasieutbildning 

som bagare och konditor så undersöktes i första hand möjligheter som fanns för Benny att 

få arbetsträna och få en arbetspraktik på ett bageri. Kontakten med Activa resulterade i en 

praktikplats på det bageri som Benny i dag är anställd vid. På frågan om han saknat stöd i 

arbetssökandet svarade Benny att han i det här fallet inte gjort det. Han berättar att han tror 

att han kanske kunnat ordna ett arbete själv på bageri eftersom han känner flera bagare, 

men menar vidare att han tog chansen när han fick den.  

I det här fallet kan jag inte säga att jag saknade någon hjälp eftersom jag inte direkt sökte det 

här jobbet själv... utan det var ju hon som stod för allting… så där backade hon upp till 100 %. 

 

I början tyckte Benny att det var ganska motigt med arbetstiderna och en stor omställning 

att komma ut i arbete.  Han insåg snart att han fick ändra på annat i livet för att arbetet 

skulle fungera vilket gjorde att det blev bättre. Han menar vidare att det även beror på hur 

mycket man är beredd att kämpa och hur mogen man är för jobbet. Vidare berättar han att 

kollegornas stöttning är viktig för att man ska orka kämpa. Hans arbetskollegor är väldigt 

arbetsamma, professionella och håller ordning vilket gör att arbetet ”flyter på”. Bra 

arbetskamrater är A och O menar Benny. 

 

På sin arbetsplats känner Benny att han har ungefär lika god kontakt med alla sina 

arbetskamrater och de umgås även privat ibland. 

Men alltså när vi har tid och hinner kan vi prata om allt möjligt i stort sett. Vi kan göra saker på 

fritiden kollegor i mellan så det är ganska familjär stämning. 

 

Benny tycker att hans chef är bra för hon är så ”rak”. Han anser att man kan gå till henne 

när som helst och berätta om eventuella problem. Benny berättar vidare att chefen aldrig tar 

upp problem eller kritik när personalen är stressad utan väntar med det till raster eller annan 

tid. Det känner Benny är väldigt bra och han tycker att han har bra kontakt med chefen. 

 

På frågan ” varför tror du att du har lyckats med att få ett jobb och kunnat behålla det?” 

svarar Benny att han tror att det beror på att han har haft arbetskollegor som trott på honom 

och sett hans potential. Han menar vidare att det är den stöttningen som gjort att han har 

haft viljan att fortsätta jobbet.  
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Bennys personliga åsikt är att arbetet för honom är dels arbete men även ett intresse som 

han har. Anledningen till att han har och har kunnat behålla sitt jobb beror till stor del på 

arbetskollegorna berättar han.  

… kollegor som stöttar en och att de ser potential... den såg inte jag själv i början… 

 

Benny anser att det är hårt arbete som gäller om man ska jobba som bagare och han tror att 

han hade kunnat ordna ett eget jobb. 

Alltså hade jag velat gå en annan väg så hade jag lätt kunnat få ett jobb på rätt ställe. Bara man 

visar framfötter och är bered att jobba hårt för det. 

 

I kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Activa upplever inte Benny att 

förståelse saknas för att han har AS. Han menar vidare att det för honom var mest problem 

när han var liten och att det nu mera är mest motoriken som kan vara lite svår. 

Lena 

Activa hjälpte Lena först till en praktikplats på en trädgårdshandel då hon hade en 

utbildning inom det området. Lena tyckte personalen var trevlig på trädgårdshandeln men 

hon tyckte att arbetsuppgifterna var enformiga. Sedan fick Lena prova sin arbetsförmåga i 

Activas egen caféverksamhet. Det ledde sedan till en praktikplats på det café hon arbetar på 

idag. Activa har haft regelbunden kontakt med Lena under praktikperioden på caféet och 

har bl.a. varit där och hälsat på flera gånger. 

 

Lena har haft två kontakter med Arbetsförmedlingen. Den ena kontakten resulterade i att 

hon slussades vidare till Activa. Den andra kontakten är Lena inte alls nöjd med. Det var 

meningen att hon skulle få prata med en person som hade kunskap om AS. Den personen 

var sjukskriven så hon fick istället prata med en person som inte visste vad AS innebär. 

Och den jag skulle prata med som visste vad Asperger var för någonting var sjukskriven så jag 

fick någon nyutbildad som inte hade ett hum om vad det var 

 

Enligt Lena var det inte bra att personen på Arbetsförmedlingen inte förstod hennes behov.  

Ja, jag var skitskraj. Jag var livrädd för Arbetsförmedlingen och sen känner jag inte förtroende. 

Jag vågade inte prata med dom… 

 

Lena berättar vidare att hon har upplevt att en del som hon har träffat på sin väg till arbete 

inte sett till henne som person i första hand utan har koncentrerat sig på vad det innebär att 

ha AS. 

Men det är det där att alla med Asperger har inte samma problem. Dom är inte samma individer. 

Dom säger att har man Asperger så är man inte stresstålig. Men jag är ändå i kassa och jobbar 

och där är det stress. 

 

Lena har ett eget förslag på vilken hjälp hon skulle velat ha på sin väg till arbete. Hon 

tycker att hon skulle ha fått möjlighet att ha två veckors praktik på fyra olika arbetsplatser. 
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Det hade kanske varit ett konditori, det hade kanske varit med barn, det kanske hade varit på Mc 

Donalds och testat stresståligheten och…. Sen kanske det hade varit någon med maskiner. 

 

Sedan säger hon att en utvärdering av de olika praktikplatserna skulle ha gjorts, för att se 

hur det var och hur man hade trivts.  

 

Så att man får prova och se och komma fram till själv att så här. Här är mina gränser. Det är 

inte bara att dom säger du kan inte, punkt slut. Utan få testa. 

 

Lena skulle också ha velat ha hjälp med att skriva CV och personligt brev. 

 

OCH lära sig att göra ett CV! Och då menar jag inte att du får, ja det här ska du tänka på de här 

stolparna ska du göra. Det var jag på Arbetsförmedlingen, att dom pekade det här ska man göra. 

Utan rent specifikt: Nån sätter sig ner med mig, hjälper mig att.. jamen vad har du gjort för 

någonting. 

 

Om det uppstår problem för Lena på jobbet så har hon ingen specifik person som hon 

vänder sig till. Hon vänder sig till olika personer beroende på problemet. En speciell person 

tycker hon har vettiga åsikter och en stor erfarenhet. Hon brukar be om hennes syn på 

problemet och sedan gå vidare själv. 

 

Lena tror inte att hon hade haft jobb idag om hon inte fått hjälp från Activa. Hon säger att 

hon inte har haft självförtroende nog för att kunna fixa det själv. Hon tror att det är viktigt 

att träffa rätt personer som kan hjälpa vidare. Hon säger också att hennes mamma har 

funnits med som stöd. 

 

I och med jobbet har Lenas självförtroende stärkts och hon tror att det kanske skulle vara 

enklare idag att söka jobb själv. För nu har hon fått bevis på att hon kan. 

 

När vi frågar om Lenas arbetskamrater har förståelse för vad det innebär att ha AS, skrattar 

hon och säger: 

 

Vi kan säga så här jag tror inte att nån utav dom känner till vad Asperger är. Men de är bra på 

att bemöta mig som individ. 

 

Lena säger att det känns bättre att hennes arbetskamrater inte vet om att hon har AS. Hon är 

rädd för att de då ska läsa kriterierna för AS och utgå från att hon ska vara på ett visst sätt. 

 

Att Lena har lyckats få jobb tror hon beror på tur, att hon fick hjälp och att hon hade 

arbetsförmåga. Hon tror också att det beror på att hennes AS inte är ett så stort problem för 

henne. Hon säger att hon har en ”mildare” variant av AS. 
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Pontus 

Pontus berättar att det stöd som han mottagit från Arbetsförmedlingen har bestått av 

ekonomiskt bidrag till tågresa i samband med anställningsintervju. Arbetsförmedlingen 

betalade även pendelkort till Pontus under de två första månaderna. Det har också varit 

uppföljningsmöten där Arbetsförmedlingen och Pontus chef har deltagit. Pontus fick ingen 

hjälp från samhället att hitta detta jobb. Det var hans föräldrar som tipsade om Left is Right 

efter att de hade läst en artikel om företaget. Under tiden som Pontus var inskriven på 

Arbetsförmedlingen bidrog hans handläggare till att han fick komma på två 

anställningsintervjuer.  

Den handläggare som Pontus hade kontakt med på Arbetsförmedlingen hade ingen specifik 

kunskap om AS. Pontus såg dock inte detta som ett problem. Han berättade vidare att 

handläggaren på Arbetsförmedlingen hade ansvar för 900 klienter. 

Nej, det kände jag inte som ett… stort problem utan…. ja det är…. det kändes som att det stora 

problemet där var väl att.. han hade så många att göra med så han kunde inte lägga ner mer… 

Jobbar han 160 timmar i månaden och han har 900 personer då blir det ju….. vad blir det?... det 

blir….mmmm…. jag har kalkylator framför mig…. (paus, räknar) i snitt kan han ju då lägga 10-11 

minuter per skalle. 

 

Pontus anser inte att det är rimligt att handläggaren ska kunna specialisera sig på någon 

särskild diagnos med så många människor att serva. Pontus säger att han har fått den hjälp 

som kan ges men inte den hjälp som behövs. Det skulle enligt Pontus ha varit bättre om 

handläggaren hade haft mer tid att disponera på honom. 

 

Pontus har tillsammans med sin chef ansvar för att jobbet blir utfört. Han lägger dock upp 

sitt arbete själv och trivs bra med att ha det så. Om Pontus behöver hjälp med något eller 

vill förändra någonting i sin arbetssituation så vänder han sig till sin chef. Cheferna på Left 

is Right har titeln ”coach” och har genomgått en speciell utbildning i att leda personer med 

AS. Pontus tycker detta är bra och känner att han inte behöver förklara sig på samma sätt 

som han kanske hade behövt göra på en annan arbetsplats. Cheferna har förståelse för 

personer med AS. 

 

Pontus tror att tur och utbildning har hjälp honom att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Erik 

Erik är med i föreningen Attention vilka hade ett projekt via Activa som hette ”Lösa 

projektet”. Via det projektet fick Erik möjligheten att öppna upp för en anställning på 

skolan han jobbar vid idag.  
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På skolan känner Erik att han har ett bra stöd från andra kollegor på arbetsplatsen. 

 

Jaa… men däremot som lärarna säger... ja vad bra du fixar det där... då brukar jag säga att jag 

beundrar ju er lärare som kan hålla en lektion, det skulle aldrig jag kunna göra... man är ju 

olika… 

 

På skolan finns även några andra vaktmästare som kan vara till stöd för Erik men han 

menar att han klarar arbetet på Musikens hus bra själv. 

Erik upplever det som att han har fått bra hjälp genom Activa men han tror att det till stor 

del har att göra med att han i kontakten med Activa fått sin diagnos, vilket han inte hade 

vid kontakten med Arbetsförmedlingen. Han upplever att han fått stöd via Activa men att 

han däremot från Försäkringskassan fått väldigt lite stöd och hjälp. Han upplever det till 

och med som att han blivit nonchalant behandlad, där möten inte blivit av som man 

planerat med mera. Han förklarar det själv genom att han tror det beror på nedskärningar i 

personalen och att man får byta handledare stup i kvarten. 

 

…"nej jag har inte tid det blir inget möte" så gör man ju inte... Hon hade inte tid... men då börjar 

man ju fundera på till slut vad man håller på med själv... ska man lägga ner så mycket krut..?? 

 

Han har upplevt positiva saker på Försäkringskassan också när han själv förklarat att han 

har svårt att fylla i formulär för att han har AS. Personalen har då haft förståelse för 

problemet och hjälpt till. 

 

Tiden efter sjukskrivningen menar Erik gav både hopp och förtvivlan inför hur hans liv 

skulle kunna utvecklas. 

... det här kan ju bli en vändpunkt i ditt liv när man snackade om arbetslivstjänst, då hade man 

stora förhoppningar om ett annat jobb.  Men det vart ju tragglande och det hände ju inte så 

mycket, jag gjorde visserligen arbetsprövningar... då började man tappa mer och mer... eller 

liksom... får jag ingen hjälp?? Men ändå tyckte man att man bjudit till själv och det var nog det 

mycket som blev drivkraft i mig sista tiden då jag gick hemma samtidigt att jag började må 

dåligt att gå hemma. Det vore ju fan om jag inte skulle hitta ett jobb som vaktmästare på någon 

skola. Att det var ju som jag berättade då att jag åkte runt till de flesta gymnasieskolorna här 

och även grundskolan. 

 

Genom Team Autism känner Erik att han har fått stöd av speciella personer när det gäller 

kontakter men t.ex. myndigheter. 

… jag har kanske svårt för att uttrycka mig ibland och finna ord inför myndigheter… om man då 

snackar med försäkringskassan… Då har jag pratat med NN på Team autism att kan inte du 

ringa. 

Då tar det väl bättre… när hon kan uttrycka... det känner jag att man är handikappad med hur 

man ska kunna uttrycka sig. 
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Erik arbetar helst ensam på sin nuvarande arbetsplats men han menar att den övriga 

personalen har bra förståelse för honom om han känner att han behöver växla 

arbetsuppgifter ibland. Han menar vidare att han alltid kört med ”öppna kort” kring att han 

har AS vilket han själv tror spelat en roll. Han berättar att vissa kollegor menar att han 

förändrats till det bättre på arbetsplatsen vilket han tycker känns bra och bidragit till ett 

bättre självförtroende. På frågan varför han tror att det blivit så svarar han att han tror dels 

att det har att göra med att han fått vetskap om sin diagnos. Han menar att han förstår bättre 

idag varför han har vissa problem. Mycket av det han hade problem med tidigare har även 

blivit bättre och bättre med tiden.  

 

Erik tror att det till stor del beror på att det är hans egen drivkraft som gjort att han lyckats 

få ett jobb. Han berättar även att han fick uppmuntran från de skolor han själv sökte jobb 

på. 

 

Hon rektorn på Virginska tyckte att det var väldigt starkt gjort av mig att kunna... ta det steget.  

 
Ja… men jag kände att jag måste göra något... i och för sig när man tänker efteråt, så var det ju 

tufft gjort. 

 

Sammanfattning  

Tre av respondenterna har fått stöd av Activa på sin väg till arbete. Benny säger dock att 

han även utan Activas hjälp skulle ha kunnat ordna ett arbete. Men att han tog chansen när 

hjälp erbjöds. Lena däremot tror inte att hon skulle haft jobb idag om det inte vore för den 

hjälp hon fick från Activa. Hon tror att det är viktigt att träffa ”rätt” personer. Pontus har 

inte erhållit något särskilt stöd för att få det arbete han har idag, förutom ekonomiskt bidrag 

från Arbetsförmedlingen till resor. Hans föräldrar bidrog dock till att han skickade in en 

intresseanmälan till Left is Right, efter att ha läst en artikel om företaget. Erik menar att 

han fått hjälp från framförallt Activa. Han tror att det har att göra med deras kännedom om 

hans diagnos.  För Benny har arbetskollegorna betytt mycket. De har stöttat och sett 

potential hos honom. Det är bara Pontus som har en chef och arbetskamrater som är väl 

insatta i betydelsen av AS. På arbetsplatsen känner Erik att han får stöd från andra kollegor 

vilket stärkt hans självförtroende.  Lena ser det som viktigare att arbetskamraterna är bra på 

att bemöta henne som individ. Alla respondenter känner att de har någon på jobbet de kan 

vända sig till om problem skulle uppstå. 

 

Benny tycker att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Activa har haft förståelse för 

vad det innebär att ha AS. Lena tycker att vissa hon mött har ”stirrat sig alltför blinda” på 

kriterierna för AS istället för att se till henne som individ. Pontus anser att handläggaren på 

Arbetsförmedlingen hade för lite tid att avsätta för honom. För Erik har 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan varit behjälplig till viss del framförallt när de 

känt till att han har AS. Erik menar att han fått viss hjälp men att han borde kunnat få mer. 

Benny har inte saknat något stöd. Lena och Pontus har på olika sätt saknat viss typ av stöd.  
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Två av respondenter tror att de har fått jobb på grund av ”tur”. Två stycken framhåller 

hjälpen från Activa. En person tror att hennes arbetsförmåga underlättade att få arbete. En 

person framhåller kollegornas betydelse och en person framhåller sin egen drivkraft. En 

person tror att utbildningen varit av stor betydelse.  

 

Karriärutveckling och vägledning 

Benny 

Benny har bland annat matlagning som fritidsintresse och förklarar att han valde att bli 

bagare för att han alltid tyckt det varit roligt i köket. Han tycker om att vara kreativ vilket 

han tycker han får användning av när han lagar mat. En sommar arbetade han på AXA 

Unibake vilket han inte tyckte var särskilt utvecklande då man fick jobba på ett löpande 

band. 

När man står med en sprits med sån här vaniljkräm och lägger på kräm fyra timmar i sträck... 

det är ingen utveckling. Eller när man sitter på ett par säckar med socker och tittar på när det 

trillar ner socker på kaffebröd... sen fylla på… nej det är inte utvecklande. 

 

På Activa fick han hjälp av en arbetskonsulent som orienterade sig lite i Bennys intressen. 

Det resulterade i en praktikplats på det bageri som han nu är anställd på. 

 

Benny vet inte om han skulle gjort samma val av utbildning och arbete idag men han menar 

att han fick en chans som han tog. Han tyckte det var lite motigt i början med arbetstiderna 

men kämpade på för att han märkte att de såg potential i honom på arbetsplatsen. 

 

En dröm och målsättning som Benny har är att någon gång ta lastbilskörkort och starta ett 

eget åkeri. Vid valet av gymnasieskola tänkte han först välja fordonsprogrammet men 

ändrade sig då han förstod att han då skulle bli tvungen att meka med bilar och det var inte 

det han ville. Han tror själv på att han har möjligheterna att nå sin dröm eftersom han har 

egna kontakter i åkeribranschen.  

 

På frågan om han tycker att arbetsuppgifterna passar till hans kunskap svarar Benny att han 

känner sig överkvalificerad för arbetet med att packa brödet. 

 

Benny trivs ganska bra på sitt arbete men kan tycka att arbetstiderna är lite tråkiga och även 

vissa arbetsuppgifter. När han jobbade på ett annat större bageri var arbetsuppgifterna mer 

enformiga vilket Benny inte tyckte var utvecklande.  

Lena 

Enligt Lena så var det tillfälligheter att hon började arbeta just på ett café. När hon gick i 

skolan praktiserade hon på en trädgårdshandel och trivdes väldigt bra med det. Hon började 

själv fundera på vad det var som gjorde att hon trivdes så bra. Hon kom fram till att hon 

tyckte om att arbetet var fritt och att det fanns arbetsuppgifter som skulle göras under 
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dagen, men att hon själv kunde bestämma när de skulle göras. Hon tyckte också om att 

arbetet var omväxlande. Det var ingen som hjälpte henne att komma fram till dessa saker 

utan hon funderade själv ut vad hon ville ha ut av ett arbete. Lena säger att hon hade behövt 

någon som hade hjälpt henne att hitta sina positiva egenskaper. 

 

På frågan om Lena har något drömyrke svarar hon först nej, men säger sedan att hon skulle 

vilja hålla på med maskiner, resa och att arbetet ska vara omväxlande. 

 

Vi frågar Lena vilka arbetsuppgifter hon har på caféet. 

Dels står jag i kassan och tar betalt, sen tar jag emot beställningar, tar hand om disken. Hjälper 

praktikanter till rätta och fyller på så att det finns bakelser och bullar och allt sånt. Sen får jag 

jämt följa med vid öppningen eller stängningen. 

 

Lena tycker att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna är lagom. I framtiden kan hon dock 

tänka sig att fördjupa sig mer i vissa delar. 

 

Lena trivs på sitt jobb för att arbetskamraterna är trevliga och arbetsuppgifterna 

omväxlande och hon kan styra själv när hon ska utföra olika arbetsmoment. 

Pontus 

Pontus är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat med att montera delar till bl.a. 

barnvagnar. Enligt Pontus var det ett jobb där man varken behövde eller skulle tänka. Han 

säger att de som arbetade där var där på Arbetsförmedlingens bekostnad och att företaget 

riktade in sig på sådan arbetskraft.  

 

Pontus föräldrar hade läst en artikel om Left is Right och tyckte att han skulle undersöka 

företaget närmare. Pontus läste artikeln, skickade en intresseanmälan till Left is Right och 

fick komma på anställningsintervju.  

 

Och ….. det var i princip redan vid intervjustället så sa dom 

att dom ville ha mig… och det lät ju jättebra så då sa jag…. Då var det bra då. 

 

På Left is Right arbetar han nu med CAD-ritningar och tycker att det passar honom mycket 

bättre än montagearbetet. Han trivs med sitt arbete och känner att han får användning för 

sin utbildning. Han har även haft översättningsuppdrag och har bl.a. översatt en bok från 

svenska till engelska. 

Ok dessutom är jag en person med att så att säga absolut gehör vad gäller grammatik. 

 

Pontus säger att i jobbet är det en fördel att se grammatiska fel. I vardagen kan det dock 

vara påfrestande då han aldrig kan undgå att lägga märke till när människor uttrycker sig på 

ett grammatiskt felaktigt sätt. Han tycker att det är en nackdel att han inte kan koppla bort 

denna förmåga när han vill. 
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Arbetsuppgifterna på Left is Right kan variera men företaget riktar in sig till stor del på 

dokumentgranskning där man använder Aspergers förmåga att kunna se detaljer och att leta 

avvikelser från ett mönster. 

 

Pontus har inte fått någon hjälp med att kartlägga sina intressen och förmågor. 

 
Inte så mycket för att jag….. tror att jag är ganska klar över vad jag är bra på ändå. 

 

På frågan om Pontus hade velat ha hjälp med detta säger han att det inte är något som han 

har tänkt så mycket på. 

 

Han tycker att yrket civilingenjör passar honom bra. Han säger att han är väldigt bra på 

matematik och läste högstadiets matematik när han gick årskurs 5 och i årskurs 7 läste han 

gymnasiets matematik. Pontus hoppade över årskurs 8 och 9 för att gå direkt till 

gymnasiets naturvetenskapliga program. 

 

Pontus konstaterar att han vill ha ett arbete där han får tänka själv och där han kan utnyttja 

så mycket som möjligt av sin talang, förmåga och utbildning. Han anser att dessa delar 

tillfredsställs i hans nuvarande arbete mycket mer än det har gjort tidigare.  

 

De arbetsuppgifter som Pontus har idag tycker han passar väl in på hans kompetens och de 

är varken för lätta eller för svåra. 

 

Erik 

Erik har tidigare under nästan 30 år arbetat på en lastbilsverkstad. Där fick han en 

förslitningsskada i höften och blev långtidssjukskriven. Han märkte snart att han inte 

mådde bra av att bara gå hemma och kände att han isolerade sig mer och mer. Han tog 

därför kontakt med försäkringskassan och frågade om han fick ha någon syssla fast han var 

sjukskriven. Han fick då hjälp av en handläggare som informerade att han har rätt att ha 

någon aktivitet fem timmar i veckan men han skulle ordna sysslan själv med vad han ville 

göra.  

... vad du vill… jaha tänkte jag jättebra, då skrev jag upp de flesta gymnasieskolorna här… jag 

kollade… åkte runt och frågade ”vill ni ha hjälp”... det kostar ju inte er något… och då fick jag 

napp här. 

Erik upplevde att han fick en viss vägledning på Arbetsförmedlingen när han fick förslag 

från en handläggare att han skulle försöka hitta ett jobb som vaktmästare. Vilket han också 

gjorde men på eget initiativ, genom att åka runt på alla gymnasieskolor i kommunen och 

erbjuda sina tjänster som vaktmästare. 

Men det var ju inte mycket liksom mer än att hon, min handläggare var med ut till Mellösa skola 

och snackade... sen när det inte blev någon anställning där så vart jag liksom... ja man hörde 

inte nått mer ifrån dem. 
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Erik upplever det som han hamnat helt rätt nu men tycker att det är synd att det inte skedde 

tidigare. Han inser att han har haft fördelar av att han fått sin diagnos men att vägledningen kunde 

varit bättre.  

... men ändå tycker man att man skulle varit mer aktiv och hjälpt till... 

 

På frågan om han tror att hans arbetsuppgifter är lagom svåra eller om han skulle klara mer 

avancerade arbetsuppgifter svarar Erik att han skulle klara det. 

 

Jaa… javisst skulle jag kunna ha det... vad ska jag säga mekaniska praktiska bitar… för det här ju 

väldigt lättsamt mot vad man har jobbat..typ på verkstad tidigare..men jag är nöjd med det här. 

 

Erik upplever även att han utvecklats genom sitt arbete och att han blivit säkrare inför 

något påfrestande arbetsuppgifter. 

… jag vet i början när man var uppe på scen där och plockade och... jag skakade... men nu går 

jag mer avslappnat, nu gör det mig ingenting...så det har blivit en förändring.  

 

Sammanfattning 

Tre av respondenterna har gymnasieutbildning och en har högskoleutbildning. Pontus 

arbetade tidigare med enklare montage men är nu på ett arbete som passar hans kompetens 

bättre. Man kan säga att han har sitt drömyrke. Lena har tidigare studerat på folkhögskola 

och gjort praktik på trädgårdshandel och café. Nu arbetar hon på ett café och trivs bra med 

det. Drömjobbet är dock att arbeta med maskiner och ett arbete där man får resa och som är 

omväxlande. Benny har arbetat och praktiserat på ett par bagerier. Matlagning och bakning 

är stora intressen och han trivs med att även ha det som sitt arbete. Benny har en dröm om 

att ta lastbilskörkort. Erik har tidigare haft en dröm om att kanske läsa historia och 

undervisa i det, men hans självinsikt har gjort att han förstått att det nog inte skulle fungera 

att undervisa.  

 

Benny fick hjälp av en arbetskonsulent att kartlägga sina intressen. Eftersom han hade en 

utbildning som bagare och konditor var det inom det området man letade arbeten. Lena har 

på egen hand kartlagt sina intressen och funderat över vad som är viktigt för henne i ett 

arbete. Pontus har länge varit medveten om sina talanger och intressen. Att få hjälp att 

kartlägga dessa har inte varit något som han tänkt så mycket på. Erik menar att han saknat 

vägledning som kanske skulle hjälpt honom att ”hitta rätt tidigare” 

 

Samtliga respondenter tycker att deras arbetsuppgifter varken är för svåra eller för lätta 

med undantag av vissa arbetsmoment. Samtliga känner sig dock nöjda med 

arbetsuppgifterna.   
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Individuella behov 

Benny 

Benny berättar att han har utvecklats mycket på jobbet. Han berättar att han själv tyckte att 

han var omogen när han började men att han med tiden fått mer ansvar och mognat med 

det. 

Som nu kan man ju säga så här "jaha är det mycket på lördag då kanske jag kan ställa upp att 

jobba" om det skulle vara så. Det gjorde man inte direkt innan. I början jobbade jag inte 

lördagar alls. Då var jag stenhård, jag ska bara jobba måndag till fredag. Ett tag tyckte jag att 

det var motigt, då gick jag ner till halvtid och började fem på morgonen. Idag skulle jag aldrig gå 

ner till halvtid. 

 

Tidigare jobbade Benny bara75% för att han inte kände att han orkade mer men idag jobbar 

han 100 %. Han tyckte det var lite motigt i början med arbetstiderna men kämpade tack 

vare stöttning från kollegor. Han kan fortfarande idag tycka att arbetstiderna är lite jobbiga.  

 

Benny tycker att det är viktigt att det är ordning och reda på arbetsplatsen för att arbetet ska 

fungera. Han tycker lokalerna ska vara ljusa med bra utrymme för att det ska bli lättarbetat. 

Chefen hon är sån så att hon vill ha de att det ska vara riktig ordning och reda. Har man inte det 

så funkar det inte. 

 

Benny tycker det är viktigt att man har rutiner som man efter hand får lära sig. Det går 

lättare när man fått in en del rutiner och arbetet fungerar bättre menar han. Vidare berättar 

Benny att han inte tycker det är något problem att jobba tillsammans med någon 

arbetskollega. 

... när man jobbat så pass länge så vet man oftast hur den andre tänker ... 

 

På frågan om han tycker att arbetet är självständigt anser han att det är det och att det 

bygger på att man vet vad man gör. Han menar att när alla kan sin arbetsuppgift och att det 

är ordning så flyter jobbet på. Benny anser att bagaryrket är väldigt varierande men bygger 

i grunden på en viss ordning och rutin. En av Bennys arbetskollegor är väldigt duktig för 

han ligger alltid ”steget före” och planerar arbetet bra, vilket Benny tycker är väldigt 

viktigt.  

 

Benny tycker att han får ta mycket eget ansvar på bageriet. Han får lägga upp sitt arbete 

som han själv vill bara det fungerar. I början fick han instruktioner hur arbetet skulle gå till 

men menar att man ibland måste vara flexibel i arbetet.  

 

På frågan vilken betydelse arbetet har menar Benny att hans jobb delvis är ett intresse att 

baka och laga mat. 

Jag kan fortfarande ibland kunna ha lust och gå hem och baka efter en hård dag på jobbet. 
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Lena 

Under sin praktik på caféet hade Lena morgonpass och var tvungen att gå upp klockan fem 

på morgonen. Det tyckte hon var jobbigt. När hon senare övergick till kvällspass så orkade 

hon mer på sin fritid, hon fick mera energi och orkade göra fler saker. Enligt Lena hade det 

varit bättre att få arbeta kvällspass direkt. Hon fick höra att hon skulle nog skulle vänja sig, 

men visste själv att så inte var fallet.  

 

Lena arbetar idag 75 % och tycker det är lagom. Hon har tidigare provat att arbeta heltid 

men det fungerade inte så bra. 

Men jag hade ingen fritid då jag orkade inte med, jag kom bara hem och sov 

 

Lena trivs bäst om hon får ta egna beslut. Hon berättar att det beror på vem man arbetar 

med hur mycket eget ansvar man får ta. 

Man ska kunna styra själv vad man ska göra. Dom säger att har du Asperger så måste du veta 

exakt vad du ska göra, när du ska göra det, hur du ska göra det. Jag blir uttråkad. 

 

Hon påpekar också att det är viktigt för henne att ha möjlighet att dra sig undan vid behov. 

Att stå i kassan och möta människor tar energi. 

Och då måste jag kunna dra mig undan och få igen den. Och där jag jobbar nu fungerar som så. 

Jag står i kassan, sen kanske jag ber min kollega att ta över en stund, så går jag och plockar 

disk. 

 

På sin arbetsplats har Lena inte sagt att det är på grund av sin AS som om hon måste gå 

undan lite ibland.  

Jag har inte uttryckt det specifikt så utan jag har bara sagt att kan du ta kassan en stund. Eller 

att, det är lugnt nu, jag passar på att ta lunch. 

 

När vi frågar Lena vilken betydelse arbete har för henne svarar hon att arbete är en identitet 

och att man bevisar för sig själv att man inte är beroende av någon, att man klarar sig själv. 

Man får en bättre självbild också. Det är väldigt viktigt. 

Pontus 

Pontus säger att den ”sociala kompetensen” som krävs i de flesta arbeten i dagens samhälle, 

försvårar för personer med AS att ta sig in på arbetsmarknaden. Han konstaterar att det inte 

var lika viktigt förr i tiden. 

Var man ingenjör och hade ett avgångsbetyg och … kunde man få ett jobb och man behövde inte 

klura ut hur….. så mycket hur man ska vara som person utan det var väldigt klart utsagda 

beteendekoder 

Och allt det här pratet om personlig kompetens som var så väldigt populärt för ja… ett par år sen 

det är ju det arbetsgivarna vill ha… nu förtiden ska man vara på det viset och kunna läsa folk och 

allting. Allt sånt där gör ju livet så mycket svårare för oss AS. Det är det vi inte är bra på. 
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Vidare berättar Pontus att han inte åker ut till kunder utan de får in uppdrag direkt till 

kontoret. 

Och vi har inga grupparbeten här vilket annars har varit jättejobbigt i … för mig i skolan. Man 

måste fundera… vänta på andra som jobbar långsammare eller tänker långsammare framförallt. 

 

En utav fördelarna med att jobba på Left is Right är enligt Pontus att man kan vara så 

mycket ”aspie” som man vill. Han berättar vidare att en person med AS måste anstränga 

sig att bete sig på ett sätt som är onaturligt för en själv. 

Och det är inte så att man kan…. i normalfallet släppa efter på det där kravet utan det är nåt som 

pågår HELA jävla tiden. 

 

Pontus berättar att det är ansträngande och tar energi att hela tiden tänka på kulturella koder 

och på hur man ska bete sig.  

Jag brukar jämföra med…. tänk att du åker utomlands… och att du vet att du aldrig kommer åka 

hem igen. Så är det att vara Aspergare. Man… mmm… man är aldrig hemma… nånsin. 

 

Left is Right har anpassat arbetsplatserna efter de behov som personer med AS har. Varje 

person har ett eget rum som man kan stänga dörren till. Pontus säger att det finns många 

människor som inte tycker om att sitta i kontorslandskap men för personer som har AS blir 

det ännu jobbigare.  

 

Pontus säger att det passar honom bättre att arbeta självständigt än att arbeta tillsammans 

med andra. Han poängterar dock att han och alla andra på jobbet tycker om att fika ihop. 

Men han säger att man kan gå därifrån när man känner för det utan att någon tänker så 

mycket på det. 

 

Pontus arbetar heltid och trivs bra med det. Han har dock långa påfrestande restider. Hans 

totala restid per dag är ca 4 timmar. 

 

Pontus får instruktioner från sin chef på hur kunden vill ha saker ritade. Men sedan utför 

Pontus arbetet självständigt. Det finns en till person på företaget som arbetar med samma 

saker. De brukar kontrollera varandras arbeten. 

 

På frågan vilken betydelse arbetet har för Pontus svarar han: 

 

Jaa… flera. Pengar. Att man får känna att man …mmm…. är värd nåt…. tillför så att säga 

samhället  någonting. 

Att ungarna inte ser att man är arbetslös hela tiden. 

Att man får bättre …CV än vad man annars skulle fått. 
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Erik 

Erik kände under sin sjukskrivning att han blev mer och mer isolerad från omvärlden. Han 

kände att han var tvungen att tvinga sig ut för att få kontakt med andra människor. 

 

Man saknade liksom att träffa andra människor... fast jag har Asperger... så har jag det inom 

mig att jag strävar efter att försöka vara som andra...   

 

Erik trivs väldig bra på sitt jobb och upplever att han är omtyckt av personalen. På frågan 

om varför han tror att han fick jobbet svarar han att han tror att det beror på att man som 

Asperger är väldigt noggrann och petig samt att han är bra på att hålla tider. Dessutom 

gillar han inte att ha uppgifter ”liggande” utan vill göra klart så fort som möjligt.  

 

Erik tycker att han oroar sig för mycket i onödan men han är medveten om att han har det 

problemet. Han tycker att det är viktigt att det är ordning och reda på arbetsplatsen och att 

andra hjälper till att hålla ordning, Han menar att saker som stör ordningen kan bli väldigt 

stora för honom och att han till och med tar med sig det hem och kan bli sömnlös över 

småsaker som stört honom. 
 

Ja det blir väldigt komplicerat... ja alltså ibland så skrattar man åt sig själv... man måste ju ta 

det med självironi… 

 

Erik berättar att han alltid ätit sin lunch avskilt från andra eller hemma vilket han alltid 

upplevt som att andra haft förståelse för. 

… jag kan ju sitta med och fika och lyssna men jag är aldrig med och äter… 

 

Han berättar vidare att han helst jobbar ensam eftersom han alltid varit en ensamvarg och 

att det funkar bäst för honom. Han menar vidare att han på sitt nuvarande jobb inte behöver 

stressa vilket han gjorde på sin tidigare arbetsplats. 

 

För Erik är arbetet väldigt viktigt eftersom han under en lång sjukskrivningsperiod fick erfara hur 

det kändes att gå hemma utan sysselsättning. 

 

...för det är viktigt för mig det här att...ja att komma ut...välbefinnande...man känner att man 

kommer lite till nytta.. 

 

Sammanfattning 

Två av respondenterna arbetar heltid, en person arbetar 75 procent. Och en 50 procent. 

Både Lena och Benny har fått möjlighet att prova sig fram hur mycket de orkar arbeta. Alla 

respondenter är nöjda med hur mycket de arbetar men Lena och Benny trivs inte riktigt 

med sina arbetstider. Erik tycker att hans arbetstid är lagom för vad ha orkar med. Pontus är 

den enda vars arbetsplats är speciellt utformad efter hans behov. På Bennys arbetsplats är 

det ordning och reda vilket passar honom vilket även Erik menar är väldigt viktigt. Lena 
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har möjlighet att dra sig undan när hon behöver och den möjligheten menar Erik att han 

också har. Benny tycker inte att det är något problem att arbeta tillsammans med andra, 

medan Pontus och Erik helst arbetar ensamma. 

 

Benny och Lena säger att det är viktigt att ha ett omväxlande arbete. Benny vill kunna vara 

kreativ i sitt arbete. Pontus poängterar att det är viktigt att han får utnyttja sin kompetens 

som han fått i och med sin högskoleutbildning. Samtliga respondenter tar själva stort 

ansvar för att arbetsuppgifterna blir utförda och trivs bra med det. Lena och Benny tycker 

att arbete ger en identitet och en bra självbild. Pontus anser att pengar är viktigt men även 

att man känner att man tillför samhället någonting och att man är värd något vilket även 

Erik tycker är viktigt. 

Analys 

Insatser från andra personer och från samhället 

I Antonsons (2002) studie konstateras att de flesta kunde med ”supported employment 

stöd” ta sig in på arbetsmarknaden. I föreliggande studie konstateras att tre av fyra personer 

har erhållit ett sådant stöd. En utav dessa personer säger att han även skulle ha fått jobb 

utan det stödet, medan en annan person poängterar att hon inte skulle haft jobb idag om det 

inte vore för den hjälp hon fått. Av Antonsons (2002) studie kan även utläsas att anhörigas 

stöd är betydelsefullt. Likheter återfinns i föreliggande studie då två av våra respondenter 

på olika sätt har stöttats av sina föräldrar. Antonsons (2002) studie visar också på 

betydelsen av den arbetssökandes vilja och ambition. Just dessa egenskaper framkommer 

särskilt hos Erik i vår undersökning, som på eget initiativ åkte runt till kommunens skolor 

och erbjöd sina tjänster som vaktmästare.  

 

Att vara öppen med vilka svårigheter man har och involvera arbetskamrater i sin situation 

för att göra dem till hjälpare, är en betydelsefull faktor enligt Antonson (2002). Lena i 

föreliggande studie föredrar att inte delge sina arbetskamrater de problem hon kan tänkas 

ha utifrån sin funktionsnedsättning. Hon är orolig för att de då ska utgå från att hon ska 

vara på ett visst sätt och att de ska utgå från att hon har svårigheter att utföra vissa 

arbetsuppgifter. Hon anser att hon kan vända sig till alla sina arbetskamrater om hon 

behöver hjälp. Benny anser inte att hans AS innebär några svårigheter för honom i arbetet 

och verkar inte heller involvera sina arbetskamrater i de konsekvenser AS kan ge. Även 

Benny anser att han kan få hjälp från samtliga på sin arbetsplats. På Pontus arbetsplats är 

alla väl medvetna om vilka hinder och möjligheter som kan dölja sig bakom AS. Alla på 

företaget har diagnosen AS och cheferna har fått särskild utbildning kring detta. Erik säger 

att han alltid har ”kört med öppna kort” kring att han har AS. Han tror själv att det har haft 

stor betydelse. Vidare menar han att hans arbetskamrater har förståelse för honom och att 
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han ibland behöver växla arbetsuppgifter. Vid behov finns det andra vaktmästare på skolan 

som han kan vända sig till om han behöver hjälp. 

 

En framgångsrik faktor enligt Antonsons (2002) studie var att funktionsnedsättningen 

synliggjordes. Respondenternas berättelser i föreliggande studie stämmer inte helt överens 

med Antonsons studie. Vi funderar om det kanske kan finnas för- och nackdelar med att 

synliggöra funktionsnedsättningen? Fördelen med att synliggöra funktionsnedsättningen 

kan vara att man möts med förståelse och att man får adekvat stöd. En nackdel kan vara att 

man inte ser individen bakom diagnosen. 

 

I föreliggande studie framhåller Lena och Benny att deras funktionsnedsättning inte innebär 

någon större nedsatt arbetsförmåga. Vi tänker att detta kanske kan ha bidragit till att de 

lyckats få arbete? Göranson (Sjöberg, 2002) menar att hos personer som har 

funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten dubbelt så hög som bland dem 

med full arbetsförmåga. Han menar att arbetsförmågan är avgörande när det gäller att få 

arbete. 

 

I Antonsons (2002) studie såg man att hos de som mist sina arbeten hade 

arbetskonsulentens stöd upphört och det hade inte funnits någon som hade fortsatt att 

specifikt värna om personen med funktionsnedsättning. Något kontinuerligt stöd från 

arbetskamrater hade inte funnits. Tre av respondenterna i föreliggande studie verkar inte ha 

någon särskild utsedd stödperson, men verkar ändå känna stöd och gemenskap från sina 

arbetskamrater. Frågan är om det räcker? 

 

I Dahlgrens och Karlssons (2008) studie upplevde respondenterna det samhälleliga stödet 

både negativt och positivt.  Det framkom att viss kunskap om AS saknades och flera 

efterlyste mer stöd vid t.ex. utformande av CV. De personer vi har intervjuat har även de 

både positiva och negativa erfarenheter från det samhälleliga stödet. Lena ville ha mer 

hjälp med att skriva CV och hon ville göra praktik på flera olika arbetsplatser. Personer 

som hon har mött har haft för lite kunskap om vad AS innebär och hon har även mött 

personer som har utgått från att hon inte klarar av saker pga. sin funktionsnedsättning. 

Benny däremot är nöjd med den hjälp han har fått från samhället. Pontus hade önskat att 

handläggaren på arbetsförmedlingen haft mer tid till honom. Erik känner att han har blivit 

behandlad med en viss nonchalans av vissa myndigheter. Han märkte dock en skillnad i 

bemötandet när han hade fått sin diagnos och berättade om den. Här ser vi tydligt en positiv 

koppling till att synliggöra sin funktionsnedsättning.  

Karriärutveckling och vägledning 
Två av respondenterna tycker att det skulle varit bra om de fått mer vägledning så att de 

hade kunnat matchas mot det de är intresserade av. Tre av respondenterna har haft eller har 

funderingar på andra yrken som de tycker verkar intressanta och spännande. Vid den 

vägledning de fått har man företrädesvis utgått från tidigare utbildning och kunskaper när 

praktikplatser ordnats eller rekommenderats.  
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Lena menar att hon skulle ha önskat hjälp med att hitta sina positiva sidor när hon letade 

jobb. Hon har upplevt att de som hon har träffat på sin väg till arbete inte sett till henne 

som person i första hand, utan har fokuserat på hennes AS. Hon har själv försökt kartlägga 

vad hon kan och vad hon är bra på. Lena hade önskat få mer vägledning för att ta reda på 

vad hon kan och klarar av. Pontus har inte fått någon hjälp med att kartlägga sina intressen 

och förmågor. Han menar dock att han själv är medveten om vad han kan och är bra på och 

därför kunde hitta ett arbete som matchade hans intressen. Erik tycker att han har hittat rätt 

nu men utrycker att han tycker att det är synd att han inte gjort det tidigare. Benny har 

genom Activa pratat lite om sina intressen och Benny har visserligen bakning och 

matlagning som fritidsintresse men hans dröm är ändå att köra lastbil. 

 

Det vi fått fram i studien kan kopplas till vad Abrahamsson (Sjöberg, 2002) menar med att 

begreppet funktionshinder idag är ett stort problem då det ofta bidrar till förutfattade 

föreställningar. Han menar att det är viktigt att man i stället riktar in sig på individens 

kompetens och möjligheter att utvecklas i stället för att bara se till hinder. Sjöberg (2002) 

menar att det är många faktorer som tillsammans skapar villkoren på arbetsmarknaden för 

människor med funktionshinder. Burton och Wedemeyer (Amundson, 1998) framhåller 

vikten av att den arbetssökande behöver hjälp med att utvärdera starka och svaga sidor. 

Detta är viktigt menar han för att den arbetssökande inte ska misslyckas. 

 

Peavy (1998) menar att förutsättningarna för att man ska skapa sig en identitet och kunna 

göra val i framtiden är att individerna har vetskap om det egna jaget. Sjöberg (2002) menar 

att det är många faktorer som tillsammans skapar villkoren på arbetsmarknaden för 

människor med funktionshinder. Han menar att det kan handla om bl.a. personliga 

egenskaper. Att den personliga medvetenheten har stor betydelse kan vi även se i 

föreliggande studie. Undersökningen visar att vägledningsinsatser delvis har bidragit till att 

Birger, Erik och Lena hittat ett arbete som ligger nära intresseområden som de själva har. 

Vi undrar dock om de har fått möjlighet att utforska andra möjligheter, då de egentligen har 

andra drömyrken? Samtliga respondenter har dock själva haft en egen drivkraft att hitta 

arbetsplatser som de kan känna tillfredsställelse i.   

 

I Anderssons och Zandéns (2003) studie framkom att de intervjuade personerna med AS 

ansåg att arbetsförmedlare mer skulle se till vad de arbetssökande tycker om att göra och 

inte bara se till vad de anses klara. Vidare tyckte intervjupersonerna att samhället borde ta 

vara på olika personers specialintressen i större utsträckning. 

 

Kanske hade respondenterna i föreliggande studie kommit ett steg närmare sitt drömyrke 

om vägledare eller andra stödpersoner hade använts sig av den manual som Attwood och 

Grey (2000) har tagit fram: ”Manual för upptäckter om människor”? I manualen fokuseras 

på de styrkor och specialintressen som personer med AS har. 

 

I föreliggande studie har vi kunnat se att flera av respondenterna önskat mer hjälp vid 

kartläggning av möjliga arbeten vilket stämmer med tidigare studier och forskning. 

Samtliga respondenter anser att deras arbetsuppgifter är lagom avancerade. Benny tycker 
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visserligen att han är överkvalificerad för att packa bröd men att arbetet ändå kräver att han 

är strukturerad och noggrann. Han har tidigare arbetat vid löpande band vilket han inte 

tyckte var utvecklande. På sin nuvarande arbetsplats känner Benny att han får ta mycket 

eget ansvar och att det har utvecklat honom väldigt mycket. Erik känner sig nöjd med sina 

arbetsuppgifter men anser att han nog skulle kunna gör mer avancerat arbete inom t.ex. 

mekanik då han är utbildad mekaniker. Han känner dock att han har utvecklats och fått ett 

bättre självförtroende på sin nuvarande arbetsplats. Lena är nöjd med sina arbetsuppgifter 

som hon kan styra ganska mycket själv över. Lena skulle i framtiden gärna prova på att 

fördjupa sig delar av det arbete hon utför idag. Pontus menar att han i sitt nuvarande jobb 

kan utnyttja mycket mer av sin talang och utbildning än tidigare då han arbetade med 

montering. Han anser att hans kompetens matchar arbetsuppgifterna bra i sitt nuvarande 

jobb. 

 

Alvin (2006) menar att det skett förändringar i arbetslivet då människor måste ta allt mer 

ansvar för sina arbetsuppgifter genom att planera och utföra dem. I studien som Karlsson 

och Dahlgren (2008) gjort framkom att respondenterna ville att arbetsuppgifterna skulle 

vara intressanta och utvecklande. De intervjuade vill helst ha självständiga uppgifter som 

de var bra på för självkänslans skull. Det tycker även vi att vi kan se hos respondenterna i 

föreliggande studie. Samtliga respondenter har fått ta ganska stort eget ansvar för sina 

arbetsuppgifter och hur de ska utföras.  

 

I Andersson och Zandén (2003) studie berättar flera personer med AS att de önskar sig ett 

arbete med tydliga mål och där de får arbeta under eget ansvar. För att hålla intresset vid liv 

bör arbetet även vara omväxlande och stimulerande. I föreliggande studie har detta också 

visat sig vara viktigt. Benny menade att arbetet vid ett löpande band var varken 

stimulerande eller utvecklande. Även Pontus berättade om sitt gamla monteringsjobb som 

han inte ansåg vara stimulerande eller utvecklande. 

Individuella behov 

Arbetets betydelse 

Enligt Sjöberg (2002) spelar arbetet en central roll i våra liv och kan vara en väg till 

gemenskap, lika värde och delaktighet i samhället. Hon menar också att det kan ha stor 

betydelse för den egna självuppfattningen. Detta tycker vi stämmer väl överens på de 

personer som vi har intervjuat. Lena och Benny säger att arbetet ger dem en identitet och en 

bra självbild. Pontus tycker det är viktigt att känna att han tillför samhället någonting samt 

att han kan vara en bra förebild för sina barn. Erik menar även han att det är viktigt att 

känna att man gör nytta och att man inte blir isolerad från det övriga samhället. 

 

Studien av Dahlgren och Karlsson (2008) talar också för att arbete bidrar till att individen 

känner sig delaktig i samhället och att man bidrar med något istället för att vara en 

belastning. Personerna i deras studie vill även arbeta för att undvika utanförskap och för att 

bli accepterade.  Jeppsson Grassman m.fl. (2003) konstaterar att ett arbete innebär att man 

har en social roll som skydd mot t.ex. segregering.   
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I Dahlgrens och Karlsson (2008) studie visade det sig att de intervjuade personerna i och 

med arbetet upplevde sig som mer sociala och fick lättare att umgås med folk i allmänhet. 

Vidare konstaterar Dahlgren och Karlsson (2008) att arbete styrker individens självkänsla 

och självförtroende och ger därmed en högre livskvalitet. I föreliggande studie kan vi 

tydligt se att arbetet har stärkt samtliga respondenter självförtroende. Lena har bevisat för 

sig själv att hon klarar av ett arbete. Innan hade hon inte klarat av att söka jobb själv, 

medan hon idag känner att det är något som hon skulle klara av. Benny anser att han 

mognat betydligt under sin anställning och att han vågar vara mer flexibel. Erik var till en 

början väldigt blyg och ibland nervös inför vissa arbetsuppgifter, men han har med tiden 

kommit över detta. 

 

Dahlgrens och Karlssons (2008) studie visade att respondenterna tycker att 

arbetsuppgifterna ska vara intressanta, meningsfulla, varierande och ge en kontinuerlig. Det 

framkom att de ville ha arbetsuppgifter som de tyckte att de var bra på för självkänslans 

skull. De intervjuade ville helst ha självständiga arbetsuppgifter för att själva få kontroll 

över arbetets fortskridande och för att slippa sociala svårigheter. 

KASAM 

Ur respondenternas berättelser utläser vi att de har en relativt hög Känsla Av 

SAMmanhang kopplad till sin arbetssituation. Antonovsky (1991) delar in KASAM i tre 

begrepp: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En hög känsla av dessa begrepp 

leder i sin tur till en hög känsla av sammanhang enligt Antonovsky. 

 

Antonovskys (1991) begrepp Begriplighet handlar om att man upplever saker i sin vardag 

som hanterbara och att olika situationer känns förutsägbara. Vi tycker oss se att de personer 

vi har intervjuat anser att de har tydliga arbetsuppgifter och att de vet sin roll på 

arbetsplatsen. Det tror vi kan bidra till att de får en hög känsla av begriplighet när det gäller 

arbetssituationen. I Andersson och Zandén (2003) berättas att många personer med AS 

önskar sig ett arbete med tydliga mål och där de får arbeta under eget ansvar. De vill också 

att arbetet ska vara omväxlande och stimulerande. Att de personer som vi har intervjuat har 

detta i sitt arbete tror vi bådar gott för framtiden.  

 

Antonovsky (1991) förklarar begreppet Hanterbarhet med att individer har olika resurser 

till sitt förfogande för att hantera de krav man ställs inför i olika situationer. Man behöver 

känna att man har personer som ställer upp om man skulle misslyckas. De resurser vi kan 

se att respondenterna i föreliggande studie har är deras arbetskamrater. De känner 

gemenskap med dem och kan fråga dem om råd när de ställs inför olika svåra situationer. 

Antonovsky (1991) menar vidare att arbete som är anpassat efter individens förmåga 

stärker känslan av hanterbarhet. Respondenter i föreliggande studie tycker i stort att deras 

arbetsuppgifter passar deras kompetens. Antonovsky (1991) menar också att om det finns 

möjlighet att dra sig tillbaka och lagra energi så bidrar även detta till att höja känslan av 

hanterbarhet. Personerna som vi har intervjuat har alla möjlighet att dra sig undan vid 
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behov. Allt detta tillsammans tror vi kan bidra till en hög känsla av hanterbarhet i arbetet 

för respondenterna. 

 

Antonovskys (1991) tredje begrepp Meningsfullhet handlar om att en person känner sig 

delaktig och att man kan se en mening i livsavgörande händelser och i vardagssituationer. 

Vi tycker oss se att samtliga av respondenterna finner sitt arbete meningsfullt. Antonovsky 

(1991) menar att känslan av meningsfullhet i arbetet betyder bl.a. att man har frihet att själv 

bestämma över sina arbetsuppgifter och sin arbetstakt. Detta ser vi också hos 

respondenterna i föreliggande studie, då samtliga har möjlighet att styra sitt arbete själv och 

ta ett eget ansvar. De har också fått bestämma hur mycket de ska arbeta. Flera av 

respondenterna vittnar också om vikten av att genom ett arbete få känna sig delaktig i 

samhället. Allt detta tillsammans tror vi kan bidra till en hög känsla av meningsfullhet i 

arbetet för de personer vi intervjuat. 

 

Tre av respondenterna har egentligen ett annat drömyrke än det arbete de har idag. Trots 

det vittnar samtliga om att de trivs och är nöjda. Detta stämmer väl överens med 

Antonovskys (1991) tes om att om det finns en glädje och stolthet i arbetet så kommer 

individen att känna tillfredsställelse oavsett om man har valt sitt arbete själv eller bara 

”hamnat” där.  

Sociala relationer 

Flera av respondenterna i föreliggande undersökning arbetar hellre själv än tillsammans 

med andra. Pontus tänker tillbaka på sin skoltid och minns att han inte tyckte om 

grupparbeten. På arbetet fikar han dock gärna tillsammans med sina kollegor, men eftersom 

arbetskamraterna också har AS så är det ingen som tar illa upp om någon plötsligt reser sig 

och går därifrån. Erik arbetar också helst ensam och vill inte äta lunch tillsammans med 

sina kollegor. Under en tid när han var sjukskriven saknade han dock mötet med andra 

människor. Benny har en ganska nära relation till sina kollegor som han även kan umgås 

med på fritiden. 

 

I Dahlgrens och Karlssons (2008) studie framkom det att de intervjuade tyckte att det var 

jobbigt att arbeta i team vilket man kanske var tvungen att göra för att bli accepterad. Flera 

av de intervjuade upplevde även fikaraster och andra personalaktiviteter som jobbiga. De 

intervjuade upplevde situationen på arbetsplatsen som mer lätthanterlig om det inte ställdes 

några sådana sociala krav.  

 

Allvin (2006) menar att sociala nätverk, socialt kapital och social kompetens blir allt 

viktigare för att kunna skaffa sig ett jobb och kunna utföra det. I föreliggande undersökning 

anser Pontus att den sociala kompetens som krävs i de flesta arbeten försvårar för personer 

med AS att ta sig in på arbetsmarknaden. Allvin (2006) menar att dagens arbetsliv ställer 

högre krav på att individer samarbetar. Det räcker inte längre med att bara göra sitt jobb. 

Detta menar Allvin (2006) kan ställa till konflikter på arbetsplatsen, om individerna inte 

arbetar på samma villkor. Vi kan se hur det här kan bli ett problem för personer med AS, 
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som ofta har svårt för sociala interaktioner. Funktionsnedsättningen kan betyda att de inte 

arbetar på samma villkor som sina kollegor.  

Arbetsanpassningar 

Göranson (Sjöberg, 2002) hänvisar till SCB:s arbetskraftsundersökning år 2000 som 

visade att anpassning av arbetstid var ett betydelsefullt behov. Abrahamsson (Sjöberg, 

2002) menar att uppmärksamhet bör riktas mot hur flexibilitet och individuella arbetstider 

kan utnyttjas. I Dahlgrens och Karlssons (2008) studie framkom att respondenterna hade 

en önskan om att få välja om de skulle jobba heltid, deltid, för- eller eftermiddag.  

 

Två av respondenterna har fått möjlighet att prova hur mycket de orkar arbeta. Benny har 

tidigare arbetat 50 % och 75 %. Tidigare orkade han inte mer än deltid, medan han idag 

arbetar heltid och kan inte tänka sig att gå ner i tid. Lenas arbete krävde tidigare att hon 

var tvungen att gå upp väldigt tidigt på morgonen vilket resulterade att hon inte orkade 

göra något på sin lediga tid. När Lena började arbeta kvällspass istället fick hon mer 

energi över till att göra saker på sin fritid. Nu arbetar Lena 75 % och tycker att det är 

lagom för henne. Hon är dock fortfarande inte helt nöjd med sina arbetstider då hon 

ibland har morgonpass. Benny tycker också att arbetstiderna är lite tråkiga. 

 

Pontus arbetar heltid och trivs bra med det. De långa restider som han har är dock ganska 

påfrestande. Eriks arbetar 50 % och det är lagom för vad han orkar med.  

 

Vi kan konstatera att samtliga respondenter arbetar så mycket de kan i förhållande till sin 

förmåga. Två skulle dock vilja ha andra arbetstider. 

 

Enligt Norrö (2007) underlättar det för personer med AS att få arbeta i en för dem lämplig 

arbetsmiljö. Trots att bara en utav respondenterna i föreliggande studie har en speciellt 

utformad arbetsplats så verkar även de övriga känna sig nöjda. Lena har inget eget rum 

men har möjlighet att, och framhåller vikten av att kunna ”dra sig undan” vid behov. I 

Dahlgrens och Karlssons (2008) studie berättar respondenterna att arbetsmiljön är viktig 

då olika störande aspekter kunde vara väldigt energikrävande. De önskade sig en lugn 

arbetsmiljö med möjlighet till eget rum. Vi funderar på om möjlighet att dra sig undan 

kanske kan kompensera bristen på ett eget rum? 

 

Erik och Benny framhåller vikten av att det är ordning och reda på arbetsplatsen. Pontus 

arbetsplats är utformad efter hans behov. Abrahamsson (Sjöberg, 2002) menar dock att 

arbetsplatsens fysiska utformning blir fruktlös om man inte främjar möjligheter till 

lärande i arbetet och möjlighet att känna yrkesstolthet. Samtliga respondenter trivs i stort 

med sitt arbete. Benny och Lena säger dock att de önskar lära sig mera. 

 

Göranson (Sjöberg, 2002) menar att även om arbetsgivarna har vidtagit vissa åtgärder så 

kvarstår, ur de funktionshindrades perspektiv, önskemål om arbetsuppgifter som stämmer 

överens med förmågan. Personerna i föreliggande studie anser dock att arbetsuppgifternas 

svårigheter är anpassade till deras förmåga.  
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Tielman (Sjöberg, 2002) väcker frågan om det extra stöd som ges till funktionshindrade 

kan bidra till att de på ett negativt sätt framställs som annorlunda. Lena i föreliggande 

studie är orolig för detta och framhåller därför inte gärna sin funktionsnedsättning. Medan 

man på Pontus arbetsplats har gjort det som är ”annorlunda” till något bra och eftertraktat. 

Tielman (Sjöberg, 2002) menar att istället för att försöka få människorna att passa för 

arbete skulle man kunna skapa arbeten som passar för människorna. Det skulle betyda att 

inget utöver det ”normala” skulle behöva göras för att alla ska passa in. Vi tycker oss se 

att respondenterna passar väl in på sina arbetsplatser utan stora anpassningar. Tielman 

(Sjöberg, 2002) menar också att få känna tillhörighet ofta är minst lika viktigt som den 

fysiska anpassningen. Vi kan i föreliggande undersökning utläsa att arbetskamraterna 

betyder mycket för respondenterna. 

Slutsatser 

Vilken betydelse har insatser från andra 

personer och från samhället för att personer 

med AS ska få och behålla ett arbete? 

Två av respondenterna har fått direkt hjälp av Activa för att få sina arbeten.  En respondent 

har fått förslag och viss hjälp med att hitta sitt arbete och en annan respondent har med 

hjälp av anhöriga själv sökt upp sin arbetsgivare vilket resulterade i arbete. Vi kan genom 

resultatet se att insatser från samhället och från andra personer har betydelse för att 

personer med AS ska lyckas få ett arbete. Det är därför rimligt att antaga att insatser från 

andra personer kombinerat med respondenternas egen drivkraft förmodligen har haft 

betydelse för att de har lyckats få ett arbete. 

 

När det gäller att behålla arbetet kan det konstateras att samtliga av respondenterna har 

mött förståelse, kamratskap och uppmuntran på sina arbetsplatser av såväl chefer som 

kollegor. Detta är rimligen en anledning till att respondenterna skapat en identitet och fått 

det självförtroende som gjort att de klarar sina arbeten så bra och i förlängningen kan 

behålla det. 

 

I Antonson (2002) beskrivs vikten av ”supported employment” när det gäller att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Antonson (2002) visar även att andra personer i den sökandes omgivning 

kan ha betydelse i form av stöd. I Dahlgrens och Karlssons (2008) studie upplevde 

respondenterna det samhälleliga stödet både negativt och positivt men att de i samhällerliga 

insatser ofta saknade kunskap kring AS.  

 

Vi kan inte generalisera men drar slutsatsen av föreliggande studie att andra personers 

insatser i form av kamratskap, förståelse för AS och uppmuntran har haft betydelse när det 

fått sitt arbete och när de lyckats behålla det. Betydelse i den mening att dessa insatser 
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stärkt respondenternas självbild och självförtroende, vilket bidragit till att respondenterna 

har kunnat få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Vad mer kan bidra till att personer med AS 

stannar kvar på sin arbetsplats? 

 

Undersökningen pekar på att följande kan bidra till att personer med AS behåller sitt 

arbete: 

 Arbetets betydelse 

 Möjlighet att själv styra över sociala kontakter 

 Anpassningar i arbetet 

 

Arbetet betyder mycket för de intervjuade personerna. Att ha ett arbete kan betyda 

ekonomisk trygghet, delaktighet i samhället, god självbild, bra självkänsla, bra 

självförtroende och att man får en identitet. Att dessa behov tillfredsställs ser vi som 

betydelsefullt för att individen ska vilja stanna kvar på sitt arbete. 

 

Sjöberg (2002) säger att arbetet spelar en central roll i våra liv och kan vara en väg till 

gemenskap, lika värde och delaktighet i samhället. I studien av Dahlgren och Karlsson 

(2008) framkom det också att de intervjuade hade behov av att känna sig delaktiga i 

samhället och att bidra med något istället för att vara en belastning. Att känna 

meningsfullhet i sitt arbete betyder bl.a. att man själv kan bestämma över sina 

arbetsuppgifter och sin arbetstakt (Antonovsky, 1991). Respondenterna i föreliggande 

studie tycker att de har meningsfulla arbeten och att de själva kan bestämma över 

arbetsuppgifter och arbetstakt. Detta bidrar rimligen till att de vill behålla och orkar med 

sitt arbete. 

 

Trots att två av respondenterna uttryckligen säger att de helst arbetar ensamma uttrycker de 

ändå ett behov av social samvaro.  De tar gärna fikarast tillsammans med sina kollegor och 

Erik säger att han under sin arbetslöshet var orolig för att bli isolerad och att inte få träffa 

andra människor. Benny umgås gärna med sina arbetskamrater även på fritiden. Lena 

uppskattar sina trevliga stamkunder, men tycker samtidigt att mindre trevliga kunder kan 

vara jobbigt. Respondenterna är väldigt olika varandra, men alla har på ett eller annat sätt 

behov av social samvaro vilket de kan få tillfredställt på sitt arbete. Vi drar slutsatsen att 

det är viktigt att de själva kan styra hur mycket de vill umgås med sina kollegor. Om det 

inte ställs allt för höga sociala krav kan detta rimligen öka chansen att de stannar kvar på 

sitt arbete. Dahlgrens och Karlssons (2008) studie visade att arbetsplatsen upplevdes som 

mer lätthanterlig om det inte ställdes några krav på att vara med på fikaraster och 

personalaktiviteter. 
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Alla respondenterna arbetar så mycket som de har förmåga till. Resultatet visar att det är 

viktigt att individen har möjlighet att prova sig fram till hur mycket de kan arbeta. Om 

individen arbetar över sin förmåga skulle det möjligen kunna leda till att man ger upp. 

Dahlgren och Karlsson (2008) visar att personer med AS har en önskan om att få välja om 

de ska jobba heltid, deltid, för- eller eftermiddag. Två av respondenterna är inte riktigt 

nöjda med sina arbetstider, men det verkar inte vara något stort problem för dem. 

Antonovsky (1991) säger att om man har frihet att bestämma över sina arbetsuppgifter och 

sin arbetstakt så känner man att arbetet är meningsfullt. Dessa faktorer är möjligen 

viktigare än att önskan om vissa arbetstider uppfylls.  

 

Har studie- och yrkesvägledning någon 

betydelse för personer med AS, när det gäller 

deras karriärutveckling? 

 

Sjöberg (2002) menar att det är många faktorer som tillsammans skapar villkoren på 

arbetsmarknaden för människor med funktionshinder. Burton och Wedemeyer (Amundson 

1998) menar att det är viktigt att de arbetssökande får hjälp med att ta reda på vad de är bra 

på och att detta viktigt för att den sökande inte ska misslyckas.  

 

I Anderssons och Zandéns (2003) studie vittnar berättelserna om att det är viktigt att 

personerna med AS får arbeten som de trivs med och att hjälpen från samhället bör se till 

vad personerna kan och tycker om att göra. Även I Anderssons och Zandéns (2003) studie 

framkom att intervjupersonerna ansåg att olika personers specialintressen borde tas till vara 

i större utsträckning. Även Abrahamsson (Sjöberg, 2002) menar att det är viktigt att rikta in 

sig på individers möjligheter i stället för att bara se till hinder. 

 

Föreliggande studie visar på att flera av respondenterna önskat mer hjälp vid kartläggning 

av möjliga arbeten vilket stämmer med tidigare studier och forskning. Studiens 

respondenter har till viss del fått individuell vägledning. Vägledningen har då i viss mån 

utgått från intressen, men företrädesvis utgått från tidigare erfarenheter och kunskaper. I 

föreliggande studie har detta förmodligen resulterat i arbete och haft betydelse för 

respondenterna. Vi ställer oss frågan hur respondenternas karriärutveckling hade sett ut om 

de hade fått ännu mer tid till att utforska sina intressen och förmågor, för att sedan matcha 

dessa till arbete eller utbildning? Attwood (2000) menar att samhället har mycket att vinna 

på om personer med AS får en möjlighet att visa sina förmågor och att specialintressen kan 

vara en bra utgångspunkt vid val av yrke. 

 

Vår slutsats är att om respondenterna har fått vägledning så kan det ha haft betydelse för 

deras karriärutveckling. Det är rimligt att anta att vägledningen kan ha hjälpt dem till det 

arbete de har idag.  
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En av respondenterna har inte fått någon vägledning men har ändå lyckats få sitt drömjobb. 

Detta tyder på en medvetenhet om sig själv och ett gott självförtroende. Det visar att man 

även kan ”lyckas” utan vägledning. Vi tror dock att majoriteten behöver hjälp med att 

kartlägga sina intressen och förmågor och att matcha dem mot passande yrken. Därför är 

det vår övertygelse att en mer anpassad och fördjupad vägledning ökar individens 

möjligheter att nå sitt drömyrke. 

Diskussion     

Resultat 

Syftet men den här studien har varit att belysa vilken typ av insatser som kan underlätta för 

personer med AS att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Resultatet av studien ger en inblick i hur personer med AS lyckats få och lyckats behålla ett 

arbete. Resultatet kan ge en fördjupad förståelse kring den problematik som personer med 

AS kan möta vid sökandet efter arbete och på arbetsplatsen. Men framförallt kan resultatet 

bidra till att lyfta fram de fördelar och positiva egenskaper som personer med AS har. Detta 

kan bidra till ökad kunskap och förståelse för vad AS är och i förlängningen generera i fler 

arbetstillfällen.  

 

Studien innefattar endast fyra intervjuer och hade förmodligen kunnat bli tydligare med fler 

respondenter. Resultatet visar dock likheter med tidigare forskning och förklaringar ur 

litteraturen, varför studien har hög validitet. Eftersom det finns begränsad forskning inom 

detta område anser vi att föreliggande studie kan vara till nytta i kommande 

undersökningar.  

 

Vi kan inte utifrån denna studie dra några generella slutsatser. Men vi kan utifrån vår studie 

konstatera att insatser från samhället och andra personer, vägledning men framförallt en 

inre drivkraft kan vara viktigt när personer med AS ska etablera sig på den reguljära 

arbetsmarknaden.  

Metod 

Avsikten med studien var att belysa insatser som kan underlätta för personer med AS att få 

och behålla ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Valet av metod tycker vi har 

tillfredsställt vårt syfte att fånga personernas uppfattning och tolkning av sin omgivning 

gällande arbete. Vi anser att valet av metod var den rätta för syftet med studien. 

 

Tanken om att endast ta hjälp från ett håll med att hitta lämpliga respondenter visade sig 

inte fungera fullt ut. Vi fick erfara att det krävdes längre tid att hitta personer som uppfyllde 
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de avgränsningar som vi utgått från. Med hjälp av kontakter och ett beslut om att göra en 

av intervjuerna per telefon lyckades ändå de planerade fyra intervjuerna tillfredsställande. 

 

Vi har i sökandet efter respondenter funnit att det finns många personer som vet eller 

förstår att de har AS, men saknar diagnos. Valet att bara rikta intresset till personer med 

diagnosen AS kändes trots svårigheten att hitta lämpliga respondenter som en bra 

avgränsning. På så sätt har jämförelser mellan studiens respondenter gjorts möjlig på 

samma villkor. Vi har därför även kunnat jämföra vår studie med annan forskning och 

litteratur som studerat personer med diagnostiserad AS.  

 

Vi upplevde att intervjupersonerna kände sig bekväma under intervjuerna. Vi tror att detta 

kan ha att göra med att vi gav respondenterna tid och försökte lära känna dem lite innan vi 

startade själva intervjuerna. Vi lät dem förstå att vi har en hel del kunskap om vad AS kan 

innebära och att vi har viss erfarenhet av det. Intervjufrågorna som respondenterna fick ta 

del av innan intervjutillfället anser vi också har bidragit till att respondenterna har känt sig 

trygga under intervjuerna. Detta sammantaget bör ha bidragit till intervjustudiens validitet. 

Framtid 

Aspergers syndrom är en relativt ny diagnos i Sverige. Detta betyder i sin tur att det finns 

mycket kvar att forska kring. Vår uppfattning att personer med AS har svårt att etablera sig 

på arbetsmarknaden har stärkts under arbetet med undersökningen. Svårigheten med att 

komma i kontakt med personer som har AS och arbete vittnar bl.a. om det. Trots 

förfrågningar till aktörer som har regelbunden kontakt med personer som har AS, var det 

svårt att hitta de som lyckats ta sin in på arbetsmarknaden.  

 

Regionförbundets kartläggning visade att 80 % av personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning i Örebro län saknar arbete. Detta säger oss att samhället måste göra en 

insats för dessa människor som annars löper stor risk att hamna i utanförskap. 

Regionförbundet gör även en kompetensinventering hos personal som möter personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som har till uppgift att stötta dem i processen 

till arbete. Vad denna undersökning visar återstår att se. Vi tror dock att det behövs 

utbildningsinsatser kring detta. Forskning kring vad vägledare har för kunskap om denna 

grupp vore av stort intresse då de med största säkerhet kommer att möta personer med AS i 

sitt yrke. 

 

Idag har arbetsgivare flera möjligheter att få ekonomisk kompensation vid anställning av 

personer med funktionshinder. Trots detta står många personer med AS utanför 

arbetsmarknaden. Vi tror att mycket beror på okunskap och attityder. Det vore intressant att 

undersöka hur arbetsgivare ser på att anställa personer med AS. Left is Right är ett exempel 

på hur man på ett bra sätt vänder funktionsnedsättning till något bra och unikt. Här finns 

mycket att lära. 
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Den studie vi har gjort skulle kunna utföras på samma sätt, men med flera respondenter. 

Om man intervjuar fler personer så kanske det går att se fler mönster än de vi har upptäckt. 

Då skulle man också kunna dra mera generella slutsatser. En framtida studie skulle också 

kunna vinklas mot att undersöka och framförallt jämföra, vilken betydelse egna insatser 

har, anhörigas/vänners insatser, arbetsplatsens insatser samt insatser från olika 

myndigheter.  
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Bilaga 1 Brev till respondenter 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Maria Edlund och Anna Åslund och studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Genom Stiftelsen Activa har vi fått tillåtelse att kontakta dig. Under veckorna 14-22 ska vi skriva 

en C-uppsats och vi skulle gärna vilja intervjua dig. 

 

Vad ska vi skriva om? 

 

Uppsatsen kommer att handla om vad som kan hjälpa en person med Asperger att få ett arbete. 

 

Vi undrar om vi kan få intervjua dig?  

 

Frågorna vi kommer att ställa till dig handlar mycket om hur det gick till när du fick ditt jobb och 

om du fått någon hjälp. För att du ska vara förberedd så skickar vi frågorna till dig redan nu, så du 

kan se ungefär vad vi tänker fråga dig om. Intervjun med dig kommer att ta ca 30 minuter. Datum 

och plats för intervjun bestämmer du. Vi hoppas verkligen att du vill vara med. Det skulle betyda 

mycket för oss. 

 

Dina rättigheter 

 

 Om du väljer att vara med och sedan ångrar dig så kan du bara säga till oss att du inte vill 

vara med längre. Detta kan du göra när som helst. 

 Att vara med i vår undersökning är helt frivilligt. 

 Du kommer att vara anonym. 

 Vi kommer att spela in intervjun, men när vi skrivit av det vi pratat om kommer vi att 

radera inspelningen. När uppsatsen är färdig kommer även det vi skrivit av från intervjun 

att förstöras. 

 

Om du undrar något får du gärna kontakta oss genom att e-posta, sms:a eller ringa. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Edlund & Anna Åslund 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet 

 

 

Maria Edlund      e-post: 062maredl@student.su.se   Mobil: xxx-xxx xx xx

   

Anna Åslund       e-post: 062annjon@student.su.se   Mobil: xxx-xxx xx xx    

 

mailto:062maredl@student.su.se
mailto:062annjon@student.su.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor till respondenterna 

 

 

”Ditt arbete” 

Berätta lite om ditt arbete här 

Trivs du med ditt arbete? 

Hur kom du fram till att du ville ha det här arbetet? 

Vad gjorde du innan du började här? 

Varför tror du att du fick jobbet? 

 

”Hur du fick ditt arbete” 

Hur gick det till när du fick det här arbetet? 

Fick du hjälp med att hitta vad du är bra på? 

Har du något drömyrke? 

Känner du att du får förståelse när du sökt vägledning? 

Har du fått hjälp av någon stödperson? 

 

”Hur det är på ditt arbete” 

Hur ska arbetsplatsen vara för att du ska fungera bra? 

Har dina arbetskamrater förståelse för dig? 

Tycker du att dina arbetsuppgifter passar för det du har kunskap om? 

Får du själv ta ansvar för ditt arbete? 

 

”Personliga frågor” 

Vilken betydelse har arbetet för dig? 

Varför tror du att just du har lyckats? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

 

”Ditt arbete” 

Berätta lite om ditt arbete här 

Trivs du med ditt arbete? 

Hur kom du fram till att du ville ha det här arbetet? 

Vad gjorde du innan du började här? 

Varför tror du att du fick jobbet? 

(Utbildning, erfarenhet etc.) 

 

”Hur du fick ditt arbete” 

Hur gick det till när du fick det här arbetet? 

(Arbetsförmedlingen, Activa, vägledare etc.) 

Fick du hjälp med att hitta vad du är bra på? 

(Arbetsförmedlingen, Activa, vägledare etc.) 

Har du något drömyrke? 

Känner du att du får förståelse när du sökt vägledning? 

Har du fått hjälp av någon stödperson? 

 

”Hur det är på ditt arbete” 

Hur ska arbetsplatsen vara för att du ska fungera bra? 

(Arbeta i grupp eller självständigt, arbetstider, stödperson, arbetsplatsens struktur) 

Har dina arbetskamrater förståelse för dig? 

Tycker du att dina arbetsuppgifter passar för det du har kunskap om? 

(för lätt, för svårt) 

Får du själv ta ansvar för ditt arbete? 

(instruktioner etc) 

 

”Personliga frågor” 

Vilken betydelse har arbetet för dig? 

Varför tror du att just du har lyckats? 
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Bilaga 4 Aspie-kriterierna 
  

A. En kvalitativ fördel vid social interaktion, vilket visar sig på de flesta av följande sätt: 

1. Vänskapsrelationer karakteriseras av total lojalitet samt oklanderlig pålitlighet  

2. Frånvaro av sexism, ”ålders-ism”, fördomar mot främmande kulturer; förmåga att 

uppfatta människor ”så som de faktiskt är”  

3. Står för sina åsikter oberoende av socialt sammanhang eller av vad andra tycker  

4. Förmåga att hålla fast vid egna teorier eller perspektiv trots att fakta talar emot  

5. Söker åhörare eller vänner som förmår: 

- vara entusiastiska för specialintressen och unika ämnen; 

- ta detaljer i beaktande; 

- ta sig tid med att diskutera ämnen som de flesta inte skulle orka intressera sig för  

6. Lyssnar utan att hela tiden kritisera eller ta saker för givet  

7. I första hand intresserad av det som verkligen tillför samtalet något; föredrar att 

undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala kommentarer och ytlig samtal  

8. Söker uppriktiga, positiva och genuina vänner med ett förutsättningslöst sinne för 

humor  

B. Talar ”Aspergeriska” flytande, ett socialt språk som karaktäriseras av minst tre av 

följande uttryck: 

1. Inriktning på att söka sanningen  

2. Samtal utan dolda budskap  

3. Ett väl utvecklat ordförråd samt intresse för ord  

4. Fascination för språklig humor, som ordlekar  

5. Avancerat bruk visuella metaforer  

C. Kognitiva färdigheter som karaktäriseras av åtminstone fyra av följande uttryck: 

1. Stark förkärlek för detaljer framför helhet  

2. Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning  

3. Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer som andra oftast glömmer 

bort eller förbiser: exempelvis, namn, datum, scheman och rutiner  

4. Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera information om 

ämnesområden som intresserar personen i fråga  

5. Står helt fast vid sina åsikter och tankar  

6. Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom ett eller flera områden  

7. Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att upprätthålla regler, ordning och 

noggrannhet  

8. Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej påverkas av politiska eller 

ekonomiska faktorer  

 

D. Övriga möjliga drag: 

1. En mycket utvecklad känslighet för specifika sensoriska upplevelser och stimuli, 

exempelvis: hörsel, beröring, synintryck och/eller lukt  
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2. Styrka i individuella idrottsgrenar och spel, särskilt de som kräver uthållighet och 

visuell precision, exempelvis rodd, simning, bowling och schack  

3. ”Socialt obesjungen hjälte” med tillitsfull optimism som utmärkande egenskap: faller 

ofta offer för andras sociala brister, men är ändå orubblig i sin tro att det går att finna 

en verklig vän  

4. Ökad sannolikhet, jämfört med den övriga befolkningen, att påbörja universitetsstudier  

5. Tar ofta hand om de som faller utanför ramen för typisk utveckling  

 

(www.autismforum.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


