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Sammanfattning 
 

Titel: De akademisk utbildades bemötande av Aspergers syndrom inom visst yrke. 
 
Författare: Mujakovic Emina, Sarah Nina. 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, Organisation, Neuropsykiatriska funktionshinder, 

Autismspektrum, Socialt nätverk, Klient, Funktionsnedsättning, Kommunikation. 

 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur akademiskt utbildade inom ett visst yrke 

bemöter personer med Aspergers syndrom samt vilken kunskap de utbildade personerna har 

inom ämnet. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår uppsats, utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att intervjua akademiskt utbildade som arbetar 

och möter personer med Aspergers syndrom inom människovårdände yrken. Dessa 

akademiskt utbildade personer arbetar på olika sätt beroende på vilken myndighet de jobbar 

på, därför har vi intresserat oss för hur man bör bemöta sina klienter/patienter som 

professionell utifrån ett professionellt etiskt perspektiv. Våra valda informanter jobbar inom 

differenta organisationer i Norrtäljekommun. Vi har genomfört våra intervjuer på kvinnliga 

och manliga informanter. Vi har inte riktat in oss på en specifik åldersgrupp, utan strävat efter 

att få intervjuer med personer som har god kunskap inom ämnet. Alla informanter betonar 

vikten av praktik, för man lär sig mycket som person genom att interagera sig med personer 

med Aspergers syndrom. Efter genomförd studie har vi fått en klarbild om att akademiska 

grundutbildningar endast lär ut grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom och andra 

neuropsykiatriska funktionshinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Abstract 
 

Title: The treatment of Asperger’s syndrome by academic educated in a specific profession. 
 
Author: Mujakovic Emina, Sarah Nina. 
 
Keywords: Asperger syndrome, Organization, Neuropsychiatric disability, Autism spectrum, 

Social network, Client, Functional impairment, Communication. 

 
The aim of our investigation is to find out how academically educated in a certain profession 

treats people with Asperger's syndrome and what knowledge the educated people have on the 

subject. We have chosen to use a qualitative research method in our study, based on the 

study's purpose and questions. We have chosen to interview academically educated that are 

working and meet people with Asperger's syndrome in human Service professions. These 

academically educated people work in different ways depending on which authority they 

work for, therefore it is of interest to know how they treat their clients / patients as a 

professional from an ethical perspective. Our elected respondent’s works in different 

organizations in Norrtälje. We have done our interviews on female and male respondents. We 

have not targeted us to a specific age group, but tried to get interviews with people who have 

good knowledge of the subject. All respondents emphasize the importance of practice, 

because you learn a lot as a person by interacting with people with Asperger's syndrome. 

After the study, we got a clear that academic undergraduate programs only teach basic 

knowledge about Asperger's syndrome and other neuropsychiatric disabilities. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Förord 
 
 

Inledningsvis vill vi börja med ett stort tack till alla som medverkat i denna 
studie och gjort den möjlig för oss att genomföra!  
 
Tack för alla informanterna som ställt upp  på intervjuerna. Utan 
öppenheten från er informanter hade vi inte kunnat slutföra studien! 
 
Ett stort tack till vår handledare, Monica Ringborg!  
 
Vi vill även passa på att tacka våra nära och kära för er förståelse under 
uppsatsens gång!  
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 
 
Detta är en studie som uppmärksammar hur akademiskt utbildade personer inom ett visst yrke 

bemöter individer drabbade av Aspergers syndrom samt vikten av kunskap och upplevelser 

dessa utbildade personer har inom ämnet. Anledningen till varför vi valt att rikta oss mot 

akademiskt utbildade personer, är just för att undersöka hur stor vikt den akademiska 

utbildningen har haft vid arbetet med individer som har Aspergers syndrom. Ämnet valdes vid 

skrivandet av B – uppsatsen, då två av de tre forskarna som skrev uppsatsen hade sedan 

tidigare arbetat med denna typ av funktionsnedsättning. Vår tanke med denna uppsats är att 

bygga vidare på vår B – uppsats samt fördjupa oss om kunskapen inom ämnet hos akademiskt 

utbildade personer inom ett visst yrke. Vi har upprepat en intervju med en av våra tidigare 

informanter, detta för att undersöka om det har skett någon förändring i svaren under de 

senaste tre månaderna vid skrivandet av B – uppsatsen. Vi vill få en djupare förståelse inom 

ämnet detta av intresse men också för att vi själva studerar beteendevetenskapliga ämnen på 

Stockholms universitet, för att vidare utbilda oss inom den beteendevetenskapliga grenen. 

Funktionsnedsättningen Aspergers syndrom är en dold funktionsnedsättning, som innebär att 

omgivningen inte kan se vilka individer som har denna syndrom. Tidigare studier inom ämnet 

har visat att vid mötet av individer med diagnosen, ligger problematiken i kommunikationen 

med andra människor. I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att tala öppet om både 

dolda funktionsnedsättningar såsom icke dolda. ADHD är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som uppmärksammas väldigt mycket, i jämförelse med Aspergers som 

inte alls uppmärksammas i lika hög grad i median. Genom att följa upp studien och fördjupa 

oss mer inom ämnet kan vi få en ökad förståelse kring ämnet samt få kunskap om hur dessa 

akademiskt utbildade personer bemöter samt hur bred kunskap de har inom ämnet för att 

stödja individer drabbade av Aspergers syndrom.   

1.2 Bakgrund 
 
Vi har valt i vår studie att ta upp Hans Asperger som var en österrikisk barnpsykiatriker och 

pedagog. Detta för att läsaren skall få en historisk bakgrund om vad Aspergers syndrom är 

utifrån Hans Aspergers perspektiv.   
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Sedan 1988 tillhör Aspergers syndrom det autistiska spektrumet där autism även ingår. 

Aspergers syndrom har fått sitt namn efter den österrikiske barnpsykiatrikern och pedagogen 

Hans Asperger som redan 1944 beskrev syndromet i sin avhandling. Han tolkade syndromet 

som en pedagogisk utmaning och menade att förändring kan åstadkommas med pedagogiska 

metoder (Kaland, 2007). Han hade ett särskilt intresse för psykiskt abnorma barn och skrev en 

hel del texter, där de flesta texterna handlar om autistisk psykopati och döden.  

  

1926 beskrev den ryska neurologen Eva Ssucharewa sex barn med störning som hon kallade 

”schizoid” personlighetsstörning. Hennes beskrivning påminde om Hans Aspergers 

beskrivning som fortfarande är aktuell. Begreppet Aspergers syndrom lanserades 1981 av den 

engelska barnpsykiatrikern Lorna Wing.  

 

Hans Asperger var särskilt intresserad av avvikande beteenden hos barn som hade svårigheter 

i det sociala samspelet. Det finns ingen klar anledning till varför han intresserade sig för 

psykiskt abnorma barn men man anar att detta intresse fanns för att han möjligtvis skulle 

förstå sig själv bättre. Detta baseras på att Hans Aspergers dotter Maria Asperger – Welden, 

som beskrev sin far som distanserad, med detta menas att han var ”onåbar”, och hade ett 

starkt intresse för det tyska språket. Han var dessutom ständigt upptagen av att skriva citat, 

han var en snäll person men hade tendenser till utbrott om någon försökte skämta med honom. 

Hans Asperger isolerade sig själv från sin egen familj och hade inget intresse för umgängen.   

 

Vi fann ett intressant citat som är skriven av Hans Aspeger som lyder såhär; 

”Det som avviker, och därmed är onormalt, måste inte nödvändigtvis vara sämre. Hans 

Aspergers 1938” (ur, Tony Attwood, 2007).  

 

Han observerade barnens kommunikationsförmåga och jämförde med deras utveckling och 

mognad i övrigt. Han upptäckte att barnen hade svårigheter i samspel och blev ofta retade av 

andra barn. Det Hans Aspergers kom fram till var att barn och ungdomar som hade ett 

annorlunda beteendemönster, som vi idag kallar för Aspergers syndrom hade särskilda drag 

som var nödvändiga för att kunna diagnostisera någon. Dessa är följande; 

1. Opassande sociala närmanden gentemot andra personer. 

2. Naivitet. 

3. Brist på sunt förnuft. 
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4. Mycket begränsade specialintressen för sådana saker som god grammatik och vokabulär 

men monotont tal som används för monologer, inte samtal.  

5. Dålig motorisk koordinationsförmåga, funktionsförmåga från medel till över normal.  

 

Som ovannämnt har dessa personer svårigheter i språket och inte tillräckliga färdigheter för 

att föra ett samtal (Asperger 1944, ur Tony Attwood, 2007).  

 

Aspergers syndrom kännetecknas av bristande förmåga till socialt samspel, kommunikation, 

och föreställningsförmåga samt förmåga till ömsesidig kommunikation. Personer med 

Aspergers syndrom har ofta ett intensivt intresse för ett område. Andra kännetecken för 

Aspergers är bristande empati, opassande socialt sampel och svårigheter att etablera 

vänskapsband. Personer med Aspergers syndrom har ofta avvikande tal som är pedantiskt och 

monotont (Kaland, 2007). 

 

Hans Asperger noterade att Aspergers drag kunde noteras redan hos 2-3 åriga barn och att i 

vissa fall har deras föräldrar samma drag. Han menade att tillståndet troligen förs över 

genetiskt och inte är beroende av miljöfaktorer. Asperger upptäckte att barnen inte har några 

intellektuella brister. Barnen som har Aspergers syndrom upptäcks ofta i skolan eftersom 

lärarna har möjlighet att upptäcka skillnaden mellan barnets begåvning och interaktion med 

andra barn (Attwood, 2007). Störningar i autismspektrum, där Aspergers syndrom också ingår 

är inte så sällsynta som man tidigare trodde.  

 

Faktum är att störningar inom autismspektrum ökar dramatiskt under senaste åren.  

Vissa undersökningar pekar på att mellan 0,5 och 1 procent lider av autismspektrum 

störningar. Ökningen kan bero på att allt fler personer utreds och diagnostiseras, men det finns 

forskare som tror att det handlar om högre förekomst vilket inte är bevisat. Forskningen har 

även visat på att barn med Asperger ofta har en rad andra diagnoser, men också somatiska och 

psykiska problem (Kaland, 2007). Personer inom autismspektrumet har behov av individuellt 

anpassad behandling för att förbättra sin sociala och kommunikativa färdigheter. En metod 

som under senare tid blivit allt mer accepterad är ”social stories”. Detta är en kognitivt 

baserad metod som syftar till att ge personer med autism och Aspergers syndrom bättre 

förståelse för sociala situationer. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur akademiskt utbildade inom ett visst yrke 

bemöter personer med Aspergers syndrom men också vilken kunskap de har inom ämnet. 

Efter vårt genomförande av B-uppsatsen har vi upplevt att det finns skillnader i bemötandet 

som beror på vilken utbildning infomanterna har men också på kontexten i vilken dom 

befinner sig i.  Vi har blivit intresserade av ämnet  och vår förhoppning är att genom vår 

forskning bidra till en fördjupad kunskap om bemötande av personer med Aspergers syndrom 

samt öka vår egen kunskap om ämnet. Syftet med att göra om denna undersökning är för att få 

en djupareförståelse inom ämnet. 

1.3.1 Frågeställningar 
 

- Hur akademiskt utbildade inom ett visst yrke bemöter personer med Aspergers 

syndrom? 

- Vilken kunskap har de utbildade personerna inom ämnet? 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har avgränsat arbetet till att undersöka hur akademisktutbildade personer bemöter 

Aspergers syndrom och vilken kunskap de utbildade personerna har inom ämnet. Eftersom 

frågeställningen är bred har vi valt att avgränsa ämnet inom tre centrala begrepp, 

kommunikation, inlevelseförmåga och empati. Vid analys av resultatet kommer vi att utgå 

från dessa tre centrala begrepp. Syftet är att ta reda på hur dessa utbildade personer 

kommunicerar med sina klienter för att kunna överföra information till varandra, men också 

vilken inlevelseförmåga de har gentemot sina klienter för att kunna förstå sig på vad som 

försiggår i klientens huvud och hur mycket empati de känner gentemot sina klienter.  

Vi är medvetna om att detta är problematiskt med tanke på att man inte klarar av genom 

intervjuer att få veta vilken inlevelseförmåga dessa informanter egentligen har samt att det är 

svårt att veta hur mycket empati de känner gentemot sina klienter. Detta för att vi inte har 

tillräckligt underlag för att säga något om dessa informanters förmågor, därför blir det svårt 

att genomföra. 

 

Vid skrivandet av B – uppsatsen upptäckte vi att det fanns skillnader i informanternas 

bemötande/kunskap av Aspergers syndrom, fastän alla dessa var akademiskt utbildade inom 
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den beteendevetenskapliga grenen. Detta berodde på vilken myndighet dessa informanter 

arbetade på samt vilka möjligheter arbetsplatsen gav dessa anställda för att uppmuntra 

kunskapen inom ämnet. Därefter blev vi intresserade av hur organisatoriska faktorer påverkar 

bemötandet men upptäckte i handledning att det var för stort område för en C – uppsats, 

därför valde vi att begränsa oss till särskilda akademiskt utbildades bemötande av personer 

med Aspergers syndrom. Vi har valt att intervjua akademiskt utbildade som arbetar och möter 

personer med Aspergers syndrom inom människovårdände yrken.     

 
 
Stipulerade definitioner av de centrala begreppen: 

Kommunikation - sättet individer överför information till varandra, där det sker ett utbyte av 

åsikter, information eller också tankar. 

Inlevelseförmåga - då en människa kan leva sig in i någon annan människas psyke, dvs. veta 

vad som försiggår i någon annans huvud.  

Empati - förmågan att känna för andra.  

1.5 Förförståelse  
 

Vår förförståelse till ämnet baseras på den kunskap som vi fått genom studien till B – 

uppsatsen. Genom vår undersökning har vi fått en tydlig bild om att individer drabbade av 

Aspergers syndrom har kommunikationsproblem och svårigheter i interaktion med andra 

människor. Genom skrivandet av B – uppsatsen ökade vårt intresse att ta reda på mer om 

personer med Aspergers syndrom och hur deras liv påverkas på grund av sin 

funktionsnedsättning. I diskussioner som vi har haft kring ämnet konstaterade vi, att vi 

tidigare har träffat personer med Aspergers syndrom inom arbete, skola etc. 

En utav uppsatsförfattarna har tidigare via arbetet mött på barn med Aspergers syndrom. 

Denne blev informerad genom sin chef att barnen hade Aspergers syndrom, men har inte 

utöver själva informationen om diagnosen fått någon vidare utbildning eller redskap för 

arbetet. Då denne författare samtalad med dessa barn kände denne av att det var något som 

inte riktigt stämde, på vissa barn kunde denne tydligt lägga märke till att det var något som 

inte stämde med de och på andra lite mindre. 

Vid skrivandet av resultatet till vår B-uppsats fick vi fram genom informanternas svar att 

individer med Aspergers syndrom har problem med planering, men också svårt att förlita sig 

på andra människor. Detta visade sig vid mötestillfällena som de hade med sina klienter som 

har Aspergers syndrom. Genom den tidigare genomförda studien har vi även fått reda på att 
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det är väsentligt att personer som arbetar med individer drabbade av Aspergers syndrom talar 

ett enkelt språk utan att använda några idomer eller vita lögner, men också tänka på att inte 

använda sådant som man använder i sitt vardagliga tal för att sätta färg på språket. Genom vår 

tidigare studie har vi kunnat skapa oss en uppfattning om att den som arbetar med dessa 

individer bör ta hänsyn till alla dessa ovannämnda faktorer för att underlätta 

kommunikationen vilket därmed kommer att utmynna till en bättre förståelse av varandra.  

 

Attwood 2007, hävdar att en person som är drabbad av Asperger syndrom har en bristande 

förståelse av det sociala samspelet men också en begränsad förmåga till en ömsesidig 

kommunikation med andra människor samt ett starkt intresse för ett visst område. Det 

ovannämnda bekräftas även utifrån den vetenskapliga litteraturen som är skriven av Attwood, 

2007. 
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2. Tidigare forskning  

2.1 Aspergers syndrom, historik och bakomliggande orsaker  
 
”Aspergers syndrom är en ”genomgripande störning i utvecklingen” 

(pervasivedevelopmental disorder, PDD) , och en rad rad funktioner påverkas hos dem som 

drabbats. Det mest slående när det gäller kvalitativa brister, även hos normalbegåvade 

personer, vad gäller kommunikation, socialt samspel och bristande föreställningsförmåga. 

Andra vanliga drag hos personer med Aspergers är bristande empati, ensidig, naivt och 

opassande socialt samspel och svårigheter att etablera vänskapsband. Den icke-verbala 

kommunikationen är avvikande och talet är ofta pedantiskt och monotomt” (Kaland, 2007, s. 

9). 

Leo Kaner var först med att 1943 beskriva beteende hos en grupp barn som han kallde 

”infantil autism”. Kaner beskrev barn som inte talade eller som tvångsmässigt upprepade ord 

och som uppvisade stor motstånd vid förändringar i deras rutiner. Asperger syndrom som en 

neuropsykiatrisk diagnos formulerades först år 1944. Diagnosen fick namn efter den 

österrikiske barnpsykiatrikern Hans Asperger.  Enligt honom är Apergers syndrom en 

avvikelse i barnets utveckling och har följder som kvarstår i vuxen ålder (Wing, 1996). Hans 

Asperger beskrev barn som hade välutvecklad talförmåga men vars tal innehåller långa 

monologer. Barnen hade oftast specialintressen och kunde ägna mycket tid åt det. Hans 

Asperger beskrev ett antal gemensamma drag hos barnen som; kylighet, tendens att 

intellektualisera och fixering kring special intressen (Gillberg, 1996). 

 

1981 publicerade Lorna Wing en artikel där hon beskrev 34 fall som hon kallade ”Aspergers 

syndrom”. Från 1990 började diagnosen Aspergers syndrom användas (Wing, 1996). 

Bakomliggande orsaker för Aspergers är inte helt kartlagda (Kaland, 2007). Under 70-talet 

användes mest psykodynamiska förklaringsmodeller för Aspergers syndrom. Forskarna ansåg 

att syndromet var ett utryck för skadlig relation mellan mor och barn (Kristianssen, 2000). 

Även forskning om biologiska orsaker till Aspergers syndrom har ökat mycket sedan 70-talet. 

Enligt biologiska förklaringsmodeller har syndromet biologiska orsaker som kan medicineras, 

men medicineringen kan aldrig få störningarna att försvinna helt (Gillberg, 2002).  
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Forskarna idag är överens att genetiska faktorer spelar en viktig roll för förekomst av 

Aspergers syndrom, men det är oklart på vilket sätt. Faktorer som miljö, virussjukdomar, 

rusmedel, miljögifter osv. eller att modern under graviditeten eller i samband med 

förlossningen har varit utsatt för fysiskt trauma kan bidra till utveckling av syndromet. Tidig 

utvecklingsstörning i samspel med miljöpåverkan kan också leda till Asperger (Kaland, 

2007).  

I den moderna forskningen rör sig förklaringsmodeller inom det biologiska och kognitiva 

fältet. Enligt kognitiva förklaringsmodeller saknar personer med Aspergers syndrom förmåga 

att överta andra personers mentala perspektiv. Personer med Aspergers syndrom saknar 

”theory of mind” vilket innebär att dom inte förstår andra människors tankar, känslor, 

upplevelser, avsikter och uppfattningar. Det kallas också förmågan att mentalisera. Personer 

med Aspergers kan inte se samband mellan en yttre händelse och sinnestillstånd (Kaland, 

2007).  

2.2 Symptom på Aspergers syndrom 
 

Det är svårt att diagnostisera Aspergers syndrom under barnets första tre levnadsår. Det blir 

tydligt mellan barnets sjunde och tolfte år att det handlar om Aspergers syndrom, eftersom 

under den perioden ökar förväntningar på barnets förmåga att socialisera. Personer med 

Aspergers syndrom uppvisar stor variation i frågan om intelligens. En del har mycket bra 

verbalt minne och förmåga att lära sig faktakunskaper. Svårigheter med språk och tal, samt 

tvångstankar är mycket vanliga hos personer med Aspergers syndrom. Svårigheter med att 

förstå regler för samtal och kommunikation är också en del av bilden. De flesta personer med 

Aspergers syndrom talar med en mycket entonig röst och saknar mimik, samtidigt som de har 

svårigheter med att bedöma avstånd när de får samtal med andra människor (Gillberg, 2002). 

Ett tecken på Aspergers syndrom kan vara ett mycket välutvecklad språk som är grammatiskt 

korrekt och innehåller mycket svåra förmuleringar (Attwood, 2007). 

 

2.3 Sociala konsekvenser av Aspergers syndrom/hur personer med 
Aspergers syndrom upplever verkligheten  

 

Enligt Gillberg (1997) drabbas fyra kognitiva funktioner av Aspergers syndrom; 

mentaliserings förmåga, central koherens, automatisering och exekutiv förmåga (a.a.). Sociala 
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relationer upplevs av personer med Aspergers syndrom som onödiga vilket kan leda till 

svårigheter i kompis- par och arbetsrelationer (Dahlgren, 2007). Avsaknad av Theroy of mind 

kan leda till att man uppfattas som egocentrisk. Bristande Theory of mind illustreras i 

Dahlgren (2007, s 59); 

”Kan du skicka smöret?” Kristina svarade ”Ja” utan att skicka smöret. Studenten försökte 

igen ”Vill du vara vänlig och skicka mig smöret?” Kristina svarade ”Ja” men skickade 

fortfarande inte smöret. Inte förrän studenten sa ”Ge mig smöret” reagerade Kristina med att 

skicka honom smöret. 

Bristande förmåga att sätta sig i tankar och känslor kan orsaka stora problem i samspelet med 

andra människor. Personer med Aspergers syndrom kan ofta upplevas som stela, oartiga eller 

formella eftersom de inte kan tolka social information som ges i stunden och som följs av 

kroppsspråk, speciellt röstläge osv. (Gillberg, 2002). 

2.4 Hur bemöter man personer med Aspergers 
 

Nyare forskning har intresserat sig för olika aspekter av Aspergers syndrom , bland annat 

bemötande av personer med Aspergers syndrom. 

Enligt Aldenrud, Ilstedt&Waclaw (1999) studie är det viktigt att vara strukturerad och tydlig i 

mötet med personer som har Aspergers syndrom. Det är också viktigt att tydliggöra för en 

person med Aspergers vad som förväntas av denne, men även att det underlättar om de får 

både audio samt visuell information samtidigt. Målsättningen är att organisera information på 

ett sådant sätt så att personen förstår vad som skall göras. Denna pedagogik kallas för 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped 

Children). Enligt Eriksson (2003), förstår personer med Aspergers syndrom saker och ting 

ordagrant. Om man exempelvis frågar, ”kan du stänga fönstret” vet personen hur det tekniskt 

sätt går till att stänga ett fönster men förstår inte att denne uppmanas att stänga fönstret. 

Istället måste man uttrycka sig konkret t.ex. ”stäng fönstret” för att personen skall förstå vad 

som förväntas av denne. Eriksson, menar att det är viktigt att professionella som möter 

personer med Aspergers syndrom måste vara strukturerade för att kunna bringa ordning i 

Asperger personernas inre kaos. Aldenrud, Ilstedt & Waclaw (1999), betonar vikten av att en 

person med Aspergers bör få möjlighet att ställa frågor och upplysas om sina funderingar. En 

viktig aspekt är också att dessa individer bör ges möjligheten att kunna bearbeta sina 

upplevelser.  
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Enligt Thimon (2000), bör varje enskild individ stå i fokus för arbete, vilket betyder att även 

om man kan utgå ifrån vissa gemensamma grunder i mötet med personer med Aspergers 

syndrom, är det väsentligt att man tar hänsyn till att det handlar om individer som skiljer sig 

från varandra.  

 

Även självmord bland personer med Aspergers syndrom har uppmärksammats och 

forskningsresultat visar att självmord förekommer ofta bland personer med Aspergers 

syndrom, speciellt tonåringar. Anledningar till självmord kan variera. Det kan handla om att 

en ung person bokstavligen tolkar en kamrats ord. Det visades t.ex. att en ung person med 

Asperger tog livet av sig efter att han hört sin kompis säga ”gå och dö”. Personer med 

Asperger upplever att de inte kan interagera med omgivningen på ett adekvat sätt, samtidigt 

som de inte vet hur man ska rätta till det. På grund av det känner dom sig olyckliga, 

missförstådda och kan bli deprimerade vilket kan utmynna till självmord (Fitzgerald, 2007).  

 

Även relation mellan föräldrar och barn med Aspergers syndrom har uppmärksammats, och 

visar att föräldrar har ofta svårigheter att knyta an till sina barn som har Aspergers syndrom. 

Barnen saknar förmåga att följa med i ett samtal med adekvata ansiktsuttryck och kan pga. 

detta upplevas som bisarra. De kan inte imitera andra personer och har deficit i den förmågan 

och förstår heller inte skämt (Topel&Lachman, 2008). Medicinering av personer med 

Aspergers syndrom är också ett intressant område och forskningen visar att ett upprepat 

beteende som förekommer hos personer med Aspergers syndrom hos vissa personer, kan 

förbättras genom medicinering (Leekam, et al., 2011).  
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3. Professions etik 
 

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån professionsetiken, eftersom att den är relevant för 

studiens syfte. Studiens syfte är att undersöka hur akademisktutbildade personer inom ett visst 

yrke bemöter personer med Aspergers syndrom, där dessa akademiskt utbildade personer är 

professionella inom sitt yrke. Dessa akademiskt utbildade personer arbetar på olika sätt 

beroende på vilken myndighet de jobbar på, därför vill vi ta reda på hur dessa bemöter sina 

klienter/patienter som professionella utifrån ett professionellt etiskt perspektiv. Därför blir 

professionsetiken grundläggande i vår studie.   

 

Med begreppet profession menar man i nutida på ”ett yrke vars auktoritet och status bygger 

på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad” (Svein Aage Christoffersen (red.) 2007), 

s. 27). Utifrån den klassiska definitionen, definieras begreppet profession på följande sätt; 

 

”Vi säger att det är tal om en profession när en bestämd, långvarig, formell utbildning 

förvärvas av personer inriktade på att få tillträde till vissa yrken som utifrån sociala normer 

inte kan utövas av andra än av dem som har sådan utbildning” (Torgersen 1972:8). 

 

Professionsetik är synonymt med yrkesetik, därför blir professionsetiken ungefär detsamma 

som yrkesetik. Genom denna definition kan man skilja ut tre differenta huvudmoment. Alla 

yrken är inte professioner, utan en profession är en fastställd yrkesutövning där de 

professionella normalt arbetar heltid. Givetvis kan man arbeta i ett professionsyrke på deltid, 

men inget individen kan arbeta med vid sidan om som en fritidsyssla, med detta menas att det 

handlar om särskilda yrken. Torgersen betonar även i sin definition av begreppet, att dessa 

individer som utövar yrket har genom en särskild utbildning skaffat sig denna möjlighet. 

Denna utbildning skall vara långvarig och formell, det är inte tillräckligt med att ha läst en hel 

del kurser och har kursintyg, utan bör ha genomgått en akademisk utbildning som pågått i 

flera år och som därefter dokumenteras med ett examensbevis. Den sista huvudpunkten i 

Torgersens definition är att professionen har monopol på arbetet inom sitt område. För att 

kunna arbeta som exempelvis, socionom bör man vara utbildad till det och endast de som är 

utbildade till detta har möjlighet att arbeta som socionom. Om andra olika utbildningar kan ge 

möjlighet att komma in till yrket utgör inte yrket en profession. Monopolet kommer till 

uttryck här genom att den som har den väsentliga utbildningen får ett offentligt godkännande 
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som yrkesutövare, yrkesutövningen begär inte endast examen utan också en legitimation. Det 

ovanstående är den klassiska definitionen på en profession.  

 

Professionsetiken blir en etik för en viss grupp av yrkesutövare. På samma gång blir 

professionsetiken även viktig för denna grupp, eftersom gruppen har ett visst ansvar och 

särskilda förpliktelser i samhället, samt att uppgifterna är förbundna med specifika privilegier 

och rättigheter. Av den orsaken har yrkesgruppen en egen etik som kallas för professionsetik.   

 

Vi har valt att utgå ifrån Talcott Parsons perspektiv i professionsetiken eftersom Parsons 

perspektiv är den mest lämpliga att utgå ifrån i vår studie. Parsons perspektiv beskriver den 

professionella etiken som är inriktad på klientens problem och behov, vilket är relevant för 

studiens syfte som undersöker hur de akademisktutbildade personerna bemöter individer med 

Aspergers syndrom. Talcott Parsons var en sociologisk funktionalist som framhävde den 

funktion som professionerna har i samhället. Parsons menade på att professionerna har 

utvecklats för att lösa särskilda bestämda uppgifter som de fått av samhället. Varför samhället 

just givit dessa professionsutövare dessa uppgifter är eftersom de har en speciell kompetens 

(Laursen 2004:25f).  

 

Den amerikanske sociologen Robert Merton har beskrivit den funktionella synen på 

professioner genom tre centrala funktioner som är, knowing, doing, & helping. 

Detta för att en profession har en viss teoretisk kompetens (knowing), samt en praktisk 

färdighet (doing) som används för att hjälpa andra individer (helping). Därför fungerar dessa 

professionella som nyttiga hjälpare för samhället (Rasmussen 2004:57).  

 

Parsons sätter tonvikten på att professionernas samhälliga uppdrag sätter 

klienterna/patienterna i centrum för det professionella arbetet. Klientens/patientens behov 

samt respekt går före allt annat. Utifrån detta perspektiv handlar professionsetiken i första 

hand om förhållandet mellan professionsutövaren och klienten/patienten, professionerna styrs 

av en professionsetik som i första hand handlar om den individuella yrkesutövares tillstånd 

gentemot sin klient/patient.  

 

Per Fibaek Laursen som är en dansk pedagog har sammanfattat Parsons professionsetik i fem 

punkter (Laursen 2004). Den första punkten beskriver den känslomässiga neutraliteten som 

professionsutövaren bör ha gentemot sina klinter/patienter. Vilket innebär att 
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professionsutövaren skall endast inrikta sig på att hjälpa sin klient/patient, men skall undvika 

att beblanda sig känslomässigt i klienten/patientens liv, eftersom professionsutövaren inte har 

något känslomässig band till klienten/patienten. Självklart krävs det empati när man arbetar 

med människor, eftersom utan en sådan förmåga till medkänsla och inlevelse skulle man 

varken professionellt eller privat kunna förstå sig på den andre. Empati är en allmän mänsklig 

egenskap alltså inte endast en professionell förmåga men som de professionella även bär med 

sig på arbetet. Den svåra utmaningen som professionsutövaren ställs inför här är att endast 

intressera sig av klienten/patientens liv på arbetsplatsen, och lämna det bakom sig vid 

arbetstidens slut. Detta för att alla klienter/patienter skall behandlas likadant och få rätt till 

lika hjälp utan någon favorisering av professionsutövaren. Den andra punkten beskriver 

universalism, som innebär att professionsutövaren handlar utifrån universella principer, vilket 

betyder att den professionella är skyldig att behandla alla människor lika, ingen särbehandling 

får förekomma oavsett klass, kön, etnicitet. För det tredje utmärks den professionella etiken 

av en kollektiv inriktning. Med detta menas att professionsutövaren inte fokuserar på sina 

egna intressen, utan på klientens samt professionens intressen. Fokusen sätts på nyttan för 

andra och inte på egennyttan. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa sina klinter/patienteter 

för sitt behov. För det fjärde bör professionsutövaren vara prestationsinriktad. Detta innebär 

att klienten inte värderas utifrån vilken kön, ras, religion etcetera de tillhör utan utifrån sina 

handlingar. För det femte bör den professionella ha en begränsad relation till sin 

klient/patient. Detta för att beskydda klienten/patientens privata sfär.  

 

Dessa fem ovanämnda punkter är en sammanfattning av Parsons professionsetik. Vi anser att 

dessa punkter är intressanta för vår undersökning eftersom våra informanter är professionella 

inom ett visst yrke och med detta vill vi undersöka om de tillämpar denna professionsetik i sitt 

yrkesutövande men även om det är möjligt använda de i diskussionen. 

 

 

 
 



 

14 
 

3.1 Normaliseringsprincipen 
 
Normalitetsprincipen är en samhällsvetenskaplig teori som utgår från en etisk värdeteori 

(Nirje, 2003). Tanken bakom normalitetsprincipen är att samma rättigheter skall gälla alla 

medborgare oberoende av deras intelligens och tankeförmåga.      

 
Normaliseringsprincipen är uppdelad i åtta punkter, som personer med funktionshinder har 

rätt till, dessa är följande: 

- en normal dagsrytm 

- en normal veckorytm 

- en normal årsrytm 

- en normal livscykel 

- en normal självbestämmande rätt 

- de normala sexuella mönstren i sin kultur 

- de normala ekonomiska mönstren i sitt land 

- de normala miljökraven i sitt samhälle 

 

Normalitet är idag ett svårt begrepp som inte går att helt redogöra. Användningen av 

begreppet normalitet kan vara problematiskt eftersom det kan ge en föreställning om att det 

skulle finnas kriterier för normalitet och avvikelse enligt Szönyi (2004). Det vi har försökt 

belysa är den normalitet som vi lever efter i Sverige idag. Normaliseringsprincipen betyder att 

erbjuda utvecklingsstörda personer att leva ett normalt liv som möjligt men under senare år 

har man även tillämpat denna princip på personer med olika slag av funktionsnedsättningar. 

Bengt Nirje, var den som gav denna princip en tydlig definition och metodiskt utvecklade dess 

betydelse. Normaliseringsprincipen har inte endast haft en positiv effekt, utan tankar och 

funderingar kring normalisering har diskuterats väldigt mycket (Nirje, 2003). 

 

Normaliseringsprincipens innebörd är att hjälpa personer som har en funktionsnedsättning 

samt att ge dessa individer en möjlighet till att uppleva goda livsvillkor (Nirje, 2003). Denna 

princip skall ge en möjlighet till bättre förutsättningar för att kunna leva ett ”normalt” liv. 

Aspergers syndrom går under denna normaliseringsprincip eftersom den innefattar personer 

som är autistiska. Därför är det lämpligt att applicera normaliseringsprincipen på individer 

som har Aspergers syndrom. Enligt Nirje (2003), skall normaliseringsprincipen vara till hjälp 

vid rehabilitering, integrering och vid sociala problemlösningar. 
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Vid utformning av normalitetsprincipen uppstod det nya perspektivtaganden för de kritiska 

frågorna kring omhändertagandet av de inskrivna på institutionerna (Nirje, 2003). Tidigare 

var institutionskritiken för det mesta utformad utifrån ett slags nytto- eller effektperspektiv 

(Nirje, 2003). Kritiken handlade om att de inskrivna ansågs ha problem med anpassning, 

begåvning eller också den sociala anpassningen vilket ansågs vara en problematik och därför 

bör åtgärdas. Detta bedömdes som inhumant och att åtgärderna var verkningslösa, vilket 

formade ovärdiga levnadsvillkor. Då de normala livsvillkoren ställdes, dök frågan om 

rättigheter och om medborgerliga rättigheter upp, istället för att sätta behandlingsresultaten i 

centrum. 

3.2 Normalitet och avvikelse 
 
I varje samhälle konstruerar människan samt vidmakthåller föreställningar kring det som är 

normalt och det som är avvikande. Szönyi (2004), anser att begreppet normalitet kan vara 

problematiskt, detta för att den kan skapa en föreställning om att det finns strikta riktlinjer för 

vad som är normalt och avvikande. Människor i ett samhälle skapar föreställningar som är 

betydelsefulla under en viss tid vid en viss kontext. Det har skett en förökning av att 

diagnostisera barn i skolor. Dessa barn kan behöva differenta åtgärder beroende av vilka 

svårigheter de har. I början av 1900 – talet blev människohälsan ett samhällsansvar, och 

ansvaret låg på individen att eftersträva hälsoidealet (Szönyi, 2004). Under den tiden 

undersökte man hur hälsotillståndet bland folket var, och utifrån detta genomförde man 

manualer och tabeller där man byggde på idéer för att kunna identifiera vad som är normalt 

eller också avvikande. Man jämförde människors värden med andra människors värden för att 

kunna få fram normalvärden för vad som är normalt och tabeller över avvikelser, vilket man 

genom denna process kunde fastställa det som var normalt och avvikande (Szönyi, 2004).  

 

Det finns tre olika sätt att se på normalitet (Tideman, 2000, s. 53); 

Normalitet som det normala tillståndet, det vanliga eller det genomsnittliga som också kallas 

statistisk normalitet. Normalitet bedöms utifrån medelvärden och standardavvikelser för en 

normalfördelningskurva. Det andra sättet att se på normalitet är att utgå från att normalitet är 

de värderingar om vad som är normalt, som karaktäriserar ett samhälle vid en viss tidpunkt. 

Detta kan ses som en normativ normalitet. Individuell eller medicinsk normalitet innebär att 

en individ är normal/ ”frisk” inte avvikande eller sjuk. När någon är avvikande från det 

normala krävs det behandling för att uppnå normalitet. Det finns inga kriterier för normalitet 
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och avvikelse, utan det handlar om konstruktioner som är gällande under en viss tid i en 

bestämd kontext (Szönyi, 2004). 
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4. Metod 

4.1 Val av ansats 
 

Då vi främst är intresserade av akademiskt utbildade personers bemötande/kunskaper som är 

ett kvalitativt fenomen, valde vi att utgå från den kvalitativa ansatsen. Genom kvalitativa 

undersökningar kan man som forskare få fram informanternas egna beskrivningar, få en mer 

nyanserad och detaljerad data (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). Kvalitativa metoder 

tenderar att i jämförelse med kvantitativa metoder även ha en mer öppen forskningsstrategi, 

vilket medför en djupare förståelse och närhet till intervjupersonerna (Bryman, 2006). En 

kvalitativ forskare eftersträvar en nära relation till de personer som studeras för att sträva efter 

ett slags inifrånperspektiv och därigenom försöka att sätta sig i den andres perspektiv så gott 

det går (Bryman, 2006). Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide för att alla intervjuer skulle beröra samma teman, men också för att vid analysen 

lättare kunna hitta mönster (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). Vi har behövt detaljerade 

och fylliga beskrivningar vid intervjutillfället, därför har denna ansats varit den mest 

lämplige. När man arbetar med denna ansats är flexibiliteten stor och man kan tolka materialet 

utifrån intervjuerna vi genomfört. Forskaren kan se till att informanterna styr den data som 

framkommer och upptäcka förhållanden som man inte har räknat med (Johannessen, A. & 

Tufte, P. A. 2003). Med kvalitativ ansats får man som forskare en helhetsförståelse och går på 

djupet genom den data man fått utifrån intervjuerna (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår uppsats, utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Detta för att med hjälp av den kvalitativa metoden kan man få en 

djupare förståelse för sociala fenomen. Vi vill ta reda på hur akademiskt utbildade personer 

inom ett visst yrke bemöter individer drabbade av Aspergers syndrom samt vilken kunskap de 

har inom ämnet. Vi kommer att använda oss utav våra tidigare intervjuer som vi genomfört 

vid skrivandet av vår B – uppsats men även utfört fem nya intervjuer. Vi har formulerat frågor 

till intervjuguiden som skall fungera som ett underlag för våra semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2006). Genom kvalitativa intervjuer får man fram informanternas egna 

beskrivningar, samt att man får en mer nyanserad och detaljerad information (Johannessen, A. 

& Tufte, P. A. 2003). Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide, för att lättare hitta mönster vid analysen (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). 
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4.3 Litteratursökning 
 
Bryman, (2006) diskuterar kring studenters begränsade kunskap kring det valda ämnet i 

början av sitt projekt. Litteratursökning är en god startpunkt för ett forskningsprojekt, dvs. 

forskaren studerar litteratur som är relevant för undersökningen. Litteraturgenomgångar ger 

forskaren möjligheter till idéer om vad som är relevant inför det valda ämnet. Vid en 

noggrann genomgång av litteraturen stärks forskarens trovärdighet och kunskaperna för det 

valda ämnet (Bryman, 2006). Vi har sökt på Stockholms universitets databaser efter tidigare 

forskning, men även använt oss utav databasen google samt efter relevant litteratur om det 

valda ämnesområdet. Vi har använt oss av databasen ProQuest och genomfört sökning med 

sökordet Aspergers syndrom. Efter avgränsningar utifrån vår frågeställning fick vi 18 träffar. 

Vi gick igenom artiklarnas abstracter och gjorde ytterligare avgränsning till tre artiklar som vi 

använde oss av i uppsatsen. Vi fick också en del tips av äldre studenter om lämplig litteratur 

inom ämnet. 

4.4 Urval 
 
Vi har noggrant valt ut våra informanter efter utbildning/yrke, eller också båda delarna. Alla 

våra informanter arbetar inom människovårdände yrke och har en personlig kontakt i sitt 

arbete med klinter som har Aspergers syndrom. Det är väsentligt att alla informanter är 

utbildade inom den samhällsvetenskapliga grenen eller också arbetar i nära kontakt med 

personer drabbade av Aspergers. Våra valda informanter jobbar inom differenta 

organisationer i Norrtäljekommun. Vårt urval består av åtta personer som arbetar med 

individer drabbade av neuropsykiatriska funktionshinder bland annat Aspergers. Dessa är 

slumpmässigt utvalda gemensamt, för alla är deras expertis inom ämnet. 

Vi har genomfört våra intervjuer på kvinnliga och manliga informanter. Vi har inte riktat in 

oss på en specifik åldersgrupp, utan strävat efter att få intervjuer med personer som har god 

kunskap inom ämnet. Genom en personalkontakt på socialtjänsten i Norrtälje kommun har vi 

fått förslag på lämpliga intervjupersoner. Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplatser och 

hemma hos de utvalda informanterna. Alla intervjuer var mellan 30 - 45 minuter. Vi har fått 

tillstånd från alla informanter att kontakta dom vid behov av komplettering till intervjuer eller 

liknande. Intervjupersonerna har bett om att träffa någon av oss eller prata med oss per telefon 

innan intervjutillfället för en presentation av hur intervjun skall gå till, ämnesval och vad 

deras svar skall användas till (Bryman, 2006). De valda intervjupersonerna arbetar på 
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anstalten, socialkontoret, Norrtälje sjukhus, psykosociala enheter, fritidgård, och på 

gruppboende i Norrtäljekommun. 

4.5 Intervjusituation 
 

Våra informanter har själva fått välja den mest lämplige intervjuplats för de, detta för att de 

skall känna sig trygga och bekväma under intervjutillfället. Vi har genomfört intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser men även i deras hem. Vid val av intervjuplats menar 

Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003) att det är viktigt att välja en lugn och ostörd plats för att 

garantera kvalitén på inspelningen. Beroende på var vi som forskare befann oss vid 

intervjutillfället var det annorlunda. Då vi genomförde intervjuerna på informanternas 

arbetsplats, fick vi vara på informanternas kontor där de hade ordnat en mycket lugn och 

ostörd miljö. De gånger vi genomfört våra intervjuer hemma hos våra informanter kändes det 

väldigt trevligt och upplevde att denna miljö var trygg för intervjupersonen, även där hade de 

ordnat en otroligt lugn och ostörd miljö. Som forskare upplevde vi att våra intervjupersoner 

kände sig trygga och självsäkra under intervjutillfället (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). 

4.6 Inspelning och transkribering 
 

Vi har bandinspelat alla våra intervjuer. Dessa intervjuer transkriberades enskilt av respektive 

intervjuare. Genom detta kunde varje person av oss göra upprepande genomgångar av 

intervjupersonernas svar, för att inte missa den minsta detalj (Bryman, 2006). Transkribering 

innebär att man ordagrant skriver ner den fullständiga intervjun med dess frågor och svar, 

vilket vi har gjort med alla våra intervjuer. Varefter diskuterades vad vi uppfattade som 

framträdande i respektive intervju och med detta försökte vi hitta gemensamma likheter. Vid 

analys av de kvalitativa intervjuerna letade vi efter olika teman i intervjusvaren, vilket 

resulterade i att vi fick till fyra olika teman. Som stöd till denna tematisering använde vi vår 

intervjuguide för att lättare möjliggöra ett tydligare resultat samt underlätta vid analysen. Vi 

delade in vår intervjuguide i tre delar. Första delen i intervjuguiden utformade vi frågor för en 

presentation av informanternas akademiska bakgrund, i den andra intervju delen utformade vi 

frågor om organisationen samt arbetet på organisationen, och i den tredje delen frågor om 

informanternas tidigare erfarenhet. Vi har ägnat ganska mycket tid till att läsa igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger för att kunna lyfta fram vissa valda delar från intervjuerna 

under de olika teman som vi valt. Det vill säga citat som illustrerade det vi ville exemplifiera 

samt ansåg kunna hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. Med hänsyn till informanternas 
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konfidentialitet har vi valt att avidentifiera deras riktiga namn, därför har vi istället använt oss 

av en beteckning i form av att döpa informanterna från siffra ett till åtta. 

4.7 Validitet & Reliabilitet 
 
Begreppet validitet är ett annat ord för giltighet. Genom att vi endast hållit oss till 

Norrtäljekommun och dess anställda kan det vara en sårbarhet i vår undersökning eftersom vi 

inte har en jämförande grupp från en annan kommun men också att vi endast har åtta 

intervjuer att utgå ifrån i vår studie som är ett fåtal, vilket i sin tur kan påverka validiteten. 

Validitet går ut på att man verkligen har undersökt det man ville undersöka (Thurén, 2007). 

Det finns två delar av validitet, den ena är extern validitet som står för hur väl man kan 

generalisera sitt resultat på bland annat sociala miljöer. Den andra typen av validitet är intern 

validitet, vilket innebär att man genom forskning skall kunna försäkra en överensstämmelse 

mellan begrepp och observation (Bryman, 2006). Vi bedömer att den interna validiteten har 

en större möjlighet att uppnås än den externa validiteten i undersökningen. 

Begreppet reliabilitet står för tillförlitlighet. Vi har strävat efter att beskriva våra 

undersökningssätt så detaljerat som möjligt. Genom att redovisa vårt tillvägagångssätt i metod 

delen i undersökningen vill vi tillfredställa kriterierna för god reliabilitet. För att uppnå 

reliabilitet har vi genomfört en testintervju, därefter reviderat vissa intervjufrågor sedan 

genomfört intervjuerna på våra informanter. Vi har även gjort noggranna transkriberingar på 

alla våra intervjuer. 

4.8 Etiska överväganden 
 

Forskning bör följa särskilda etiska principer och riktlinjer, dessa består av fyra huvudkrav, 

som konkret talar om hur man som forskare bör behandla och bemöta de individer som skall 

studeras. Dessa behandlas i följande, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att följa forskningsetiska principer, regler och 

riktlinjer hänvisar till särskilda hänsynstaganden för samtliga involverade i forskningen, det 

vill säga att informera att deltagandet, är frivilligt liksom rätten att dra sig ur när de vill, att de 

blir informerade om studien och dess syfte och vad data som samlas in kommer att användas 

till. När forskningen är direkt relaterad till enskilda människor, såsom vid datainsamlingen 

kan etiska problemställningar uppstå, då är det angeläget att göra särskilda etiska 

överväganden (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). De etiska övervägandena relateras alltså 

till hänsynstaganden och ansvar. Vår avsikt är att behandla våra informanter med största 
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möjliga respekt. För att skydda den personliga integriteten liksom att upprätthålla 

konfidentialitet bör man avidentifiera data. Intervjuaren har ett visst ansvar för samtalet men 

även en ”ledande” funktion. Vi har i vår studie valt att avidentifiera informanterna genom att 

inte ha med namnen på dem utan istället beteckna dem med en siffra (Johannessen, A. & 

Tufte, P. A. 2003). Genom detta ligger det en möjlighet för intervjuaren att påverka 

utvecklingen för samtalet och denne bör på så vis vara lyhörd för vad som kan uppkomma 

vartefter samtalet kan ta olika vändingar. Man bör även söka efter en balans mellan närhet och 

distans vid intervjutillfällen (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003). Med detta menas att 

närma sig informanten för att upprätta en förtroendeingivande och personlig atmosfär 

samtidigt som man bibehåller en professionell position med rimlig distans för att respektera 

den personliga integriteten hos informanten. Det är även väsentligt för intervjuaren att vara 

uppmärksam på när den intervjuade sätter gränser för samtalet och på olika sätt markera för 

vad som upplevs legitimt för sammanhanget och samtalets riktning (Johannessen, A. & Tufte, 

P. A. 2003). I vårt fall kändes det valda ämnesområdet intressant och betydelsefullt eftersom 

vi studerar beteendevetenskapliga ämnen där fokusen sätts på individen, men också att en av 

författare tidigare har arbetet med individer med denna typ av funktionsnedsättning Asperger. 

Vi erbjöd alla informanterna tillgång till materialet efter avslutad skrivning. 

4.9 Metoddiskussion 

Vi har valt att fördjupa oss inom Aspergers syndrom, det vi var speciellt intresserade av var 

att undersöka de akademiskt utbildade personers bemötande utav personer med Aspergers 

syndrom. Vi har genomfört åtta intervjuer, där dessa informanter har olika yrken och 

utbildningar. Detta för att vi skall få ett bredare perspektiv på deras kunskaper och 

erfarenheter av personer med Aspergers syndrom. De fem nya informanterna valde vi genom 

tips från en bekant.Vi använde oss också utav våra tidigare intervjuer sedan B – uppsatsen, 

där vi upprepade en av intervjuerna för att undersöka om det har skett någon förändring i 

svaren under dessa tre månader sedan skrivandet av B – uppsatsen, men också för att stärka 

validiteten i studien. Då vi ville få fram informanternas uppfattning inom ämnet och få fram 

deras egen meningsdimension (Johannessen, A. & Tufte, P. A. 2003), ansåg vi att den 

kvalitativa metoden var den mest lämplige för vår undersökning. Vi har haft många 

diskussioner om att det hade varit mycket intressant att utföra observationer i samband med 

de kvalitativa intervjuerna, men pga. de flesta arbetsplatserna har hög sekretess är det svårt att 

få tillstånd till detta. Svårigheten ligger i att få ett samtycke av arbetsplatsen om att få ta del 

av arbetssituationer som berör bemötandet av personer med Aspergers syndrom.      
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Vi fokuserade oss på att få ut specificerad data, av den anledningen ansåg vi att 

yrkesverksamma var lämpligast att intervjua. Vi har även delat upp resultat delen i fyra 

differenta huvudteman, detta för att göra ett genomförbart tydligt resultat samt underlätta vid 

analysen. För att stärka validiteten i studien skulle man kunna göra en kombinerad ansats, av 

kvalitativa och kvantitativa metod, då dessa två metoder kompletterar varandra (Johannessen, 

A. & Tufte, P. A. 2003), men p.g.a. tidsbristen var detta svårt att genomföra. En kvantitativ 

enkät med korta frågor skulle lämpa sig för att undersöka personer som har uppfattning inom 

ämnet Aspergers. En kvalitativ intervju med personer som har Aspergers syndrom skulle vara 

svårt att utföra men också tveksamt utifrån validitets aspekt. Forskare som väljer att använda 

sig utav den kvalitativa metoden behöver kunskap om det valda ämnet men också tillgång till 

speciella samtalstekniker. Den kvalitativa forskningen går ut på att man som forskare ställer 

öppna frågor för att få långa och fylliga beskrivningar genom de genomförda intervjuerna, 

som kan tolkas. Individer som har denna funktionsnedsättning Aspergers syndrom, har därför 

svårt att delta i denna typ av dialog. Forskaren bör ställa frågor som kan besvaras med ja eller 

nej, vilket betyder att intervjuaren skall konkret beskriva en situation och ställa frågor som 

kan besvaras med ja eller nej. Frågan är i vilken utsträckning är intervju materialet som man 

fått fram på så vis skulle vara valid. När man intervjuar yrkesverksamma finns det en risk att 

de förfinar den verkliga situationen, men vårt uppdrag som forskare är att utgå ifrån det 

datamaterial vi fått fram genom de genomförda intervjuerna.        
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5.Resultat 
 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av vår kvalitativa studie. 

Resultatdelen inleds med kort presentation av våra informanter. Därefter har vi skapat fyra 

övergripande teman där vi kommer att presentera resultatet i.  

5.1 Presentation av informanternas akademiska bakrund 
 

Informant 1 

Informanten är en kvinna på 57 år, jobbar som skuld och budget rådgivare på socialkontoret, 

men har jobbat som social sekreterare i tio år och är i grund utbildad till jurist. 

Informant 2 

Informanten är en man på 39 år, jobbar som programmerare på anstalten och har 

beteendevetenskapliga, psykologiska samt sociologiska grunder i sin utbildning.  

Informant 3 

Informanten är en kvinna på 41 år, som i grund är undersköterska/mentalskötare och har 

under tio år jobbat inom psykiatrin och missbruksvården, har kognitiv utbildning 

rättspsykologi men även andra psykologiska grunder och jobbar som programmerare på 

anstalten.  

Informant 4 

Informanten är en kvinna på 45, som är i grund socionom med en del påbyggnads 

utbildningar. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin, gruppboenden av olika slag samt på 

socialkontoret. Just nu arbetar hon som  klienthandläggare på anstalten. 

Informant 5 

Informanten är en kvinna på 43 år, som är i grund skjuksköterska med en del påbyggdnads 

utbildningar genom sin arbetsplats, och arbetar just nu som chefssjuksköterska på sin 

avdelning.  

Informant 6 

Informanten är en kvinna på 43 år, som har en kriminalvårds utbildning samt en utbildning 

som är framtagen av karolinska instutionen med en del påbyggnads utbildningar genom sin 

arbetsplats. Hon arbetar som samordnare på ett boende och är personalchef för verksamheten 

där man har klienter med Aspergers och andra autism spektrum.  

Informant 7 
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Informanten är en man på 43 år, som är utbildad till fritidledare och barnskötare. Han arbetar 

som fritidledare. 

Informant 8 

Informanten är en kvinna på 45 år, som är nästan färdigutbildad till beteendevetare, och 

jobbar på ett gruppboende med klienter som behöver hjälp och stöd i vardagen. 

5.2 Kunskapstillägnande om Aspergers syndrom 

5.2.1 Den akademiska utbildningen som kunskapskälla vid arbete med 
Aspergers syndrom 

 
Bland våra intervjupersoner har vi en jurist, en socionom, två sjuksköterskor, en fritidsledare, 

en beteendevetare, och två personer med diverse beteendevetenskapliga fristående kurser. 

Informant (3) är den enda som har uppgett att hon har fått god kunskap genom sin akademiska 

utbildning, detta för att denne har genomgått en hel del samhällsvetenskapliga påbyggnads 

utbildningar inom högskoleväsendet.  

Informant (3) uppger; 

 

- ”Jag har fått tillräcklig kunskap genom min utbildning(...) fast samtidigt kan man ju alltid för de där är 

ju saker som sker, ibland så hittar dom ju nya saker kring att dom forskar och hittar nytt så att de finns 

ju alltid saker som som man kan uppdatera hela tiden tänker jag när det gäller sånt.” 

 

De andra informanterna har uppgett att den akademiska utbildningen har gett de en översiktlig 

bild om vad Aspergers syndrom är, vilket innebär grundläggande kunskap om diagnosen. 

Informant (5) uppger; 

 

- ”Det som jag vet det är inte att jag har lärt mig i skolan utan mest som man har lärt sig det är ju nej 

men som man har haffat i på tv, Internet, hört hos alla andra runt omkring mig, det behöver ju inte vara 

fullständiga information absolut inte.” 

 

Informanternas utbildningsnivå skiljer sig, en del har gått grundläggande högskoleutbildning 

och två informanter uppger att de förutom grundläggande utbildning har läst på magisternivå 

eller diverse högskolekurser utanför sin grundutbildning. Informanterna uppger att 

grundläggande utbildning har gett dom översiktlig eller ingen utbildning inom området 

Aspergers syndrom. Översiktlig utbildning om Aspergers syndrom innehåller grundläggande 

fakta om diagnosen, men saknar information om bemötande av personer med Aspergers 
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syndrom och olika sätt på vilka funktionsnedsättning kan yttra sig. Aspergers syndrom finns 

som både medicinsk och socialt/beteendemässig fenomen, ändå innehåller varken medicinska 

eller beteendevetenskapliga utbildningar så mycket information om det. 

5.2.2 Andra sätt att tillägna kunskap om Aspergers syndrom 

 
Alla informanterna betonar vikten av det praktiska arbetet som kunskapskälla, men även som 

en utmaning för vidare utbildning.  

Informant (4) uppger; 

 

- ”(…) det som är som sagt när jag började plugga då hade jag jobbat redan och då hade jag lite koll på 

neuropsykiatriska funktionshinder. Jag hade sett lite i praktiken men kunde inte riktigt sätta ord på det 

och sen fick jag lära mig lite teoretiskt på socialhögskolan.” 

 

 En del informanter berättar att de har vidareutbildat sig genom sin arbetsplats; 

  

- ”(…) som socialsekreterare under sista 13 år som jag jobbat som socialsekreterare har jag fått jätte 

många utbildningar, föreläsningar.” 

 

Utbildningar som informanterna får genom jobbet är special inriktade till arbete och 

bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder bland annat Aspergers. 

  

- ”(... ) genom att gå på kurs och lära sig vad som Aspergers är exakt så man kan bemöta de här barnen, 

ungdomarna eller vuxna.” 

  

En del informanter uppger att fortbildningar som går via deras arbetsplats är bra men påstår 

att det möjligtvis hade underlättat för de om de hade fått lära sig något om neuropsykiatriska 

funktionshinder under sin utbildning; 

 

- ”(…) ja det är så mycket som min arbetsplats måste lära sina medarbetare (…) det kanske skulle vara 

lättare om man har fått lära sig nått i skolan och så hade med sig (…)” 

 

Hur mycket fortbildning informanterna får är beroende av den utsträckning denna typ av 

neuropsykiatriska funktionshinder förekommer. Informanterna ser olika på vem som ansvarar 

över fortbildningen, vissa anser att det är arbetsgivarens ansvar att fortbilda personalen medan 
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andra informanter anser att man som anställd också har ett eget ansvar för att vidareutveckla 

sig.  

 

En informant berättar att denne har vidareutbildat sig privat; 

  

- ”(…) möjlighet att utvecklas i ämnet(…) det är ju upp till mig(…)” 

 

En intervjuperson påpekar vikten av att vidareutbildning inte behöver handla om Aspergers 

syndrom utan om andra diagnoser som förekommer i kombination med Aspergers syndrom.   

Förutom praktik och utbildning som ges av arbetsplatsen sker det ett utbyte av kunskaper 

mellan arbetskamraterna. Informanterna får även information genom andra källor såsom 

handledning, Internet, tv etcetera. En av informanterna har tidigare erfarenheter av en person 

med Aspergers syndrom genom sitt privata liv.   

 

Informanterna uppger att det är främst arbetsgivare som står för kunskapsutveckling när de 

berättar om andra kunskapskällor än formell utbildning. Alla arbetsgivare är inte beredda att i 

samma utsträckning anordna utbildningar inom ämnet. I vilken utsträckning arbetsgivaren är 

beredd att tillhandahålla utbildningar inom ämnet är beroende av behov. Kunskapsmängd 

påverkas av individen, den enskilde arbetstagarens intresse för sin egen utveckling och 

beredskap att satsa på det. En tredje faktor som är viktig, att förändringar inom samhället 

påverkar medierna, så tillgången till information ökar eller minskar. Utbytet av information är 

också ett sätt att på informellt sätt förmedla kunskap. Alla informanter betonar vikten av 

praktik, för man lär sig mycket som person genom att interagera sig med personer som har 

Aspergers syndrom. Aspergers syndrom yttrar sig på olika sätt och kräver strukturerat och 

tydligt bemötande som är anpassat efter enskild individ. Detta kan inte läras teoretiskt utan 

måste erfaras praktiskt.  

 

Efter genomförd studie har vi fått en klarbild om att akademiska grundutbildningar endast lär 

ut grundläggande kunskaper om Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska 

funktionshinder. Särskilt blev vi överraskade av faktum att utbildade sjuksköterskor också 

uppgav att de har fått sina kunskaper om Aspergers syndrom genom vidare utbildningar. 

Detta beror möjligtvis på att utbildningssystemet som är en del av samhället byggs upp kring 

normalitetsprincipen. Man utformar den information som ges till studenterna efter det som 

man uppfattar som normalt. När en fråga i samhället aktualiseras stiger efterfrågan efter 
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adekvat utbildning. Västerländskt samhälle är uppbyggt kring uppfattningen att alla vuxna 

personer ska arbeta 40 timmar i veckan och kunna följa med i informationsutbyte. Om man 

p.g.a. sitt handikapp inte kan arbeta dessa timmar blir man avvikande. Samhället är villigt att 

erbjuda hjälp och stöd åt dessa individer men först behöver dem urskiljas från mängden vilket 

sker genom diagnostiseringen. Arbetsplatser som i större utsträckning arbetar med personer 

med Aspergers syndrom känner sig i högre grad tvungna att erbjuda utbildning om detta för 

att underlätta det vardagliga arbetet för sina anställda. När ett fenomen blir aktuellt i samhället 

så som fallet med neuropsykiatriska funktionshinder är, ökar mängden information som 

erbjuds t.ex. via TV och Internet. 

5.3 Bemötandet av personer med Aspergers syndrom 

5.3.1 Tydlighet i bemötande av personer med Aspergers syndrom 

 

Informanterna betonar vikten av att bemöta personer med Aspergers syndrom som andra 

”normala” människor, men också anpassa bemötande efter individen.  

 

- ”(…) jag bemöter personer med Aspergers som andra människor(…)” 

 

Alla informanter uppger att det är väldigt viktigt att vara tydlig vid kontakt med Aspergers 

syndrom. Med tydlighet menar man på att som anställd bör man använda ett tydligt språk men 

också för att förstärka sin tydlighet gentemot sin klient bör man i vissa fall ge samma 

information i skriftlig form. En intervjuperson beskriver en situation på sin arbetsplats där en 

klient riskerade disciplinär påföljd på grund av missuppfattad information av personalen. 

Förutom tydlighet är det väsentligt att kunna hålla strukturen i mötet med klienter med 

Asperger.  

 

- ”Man får vara lite extra noggrann med att meddela de där med tider och om man inte kommer och så, 

ändringar och sånt där.” 

 

- ”Att man pratar ett enkelt språk och inte använder idiomer och liknande, inga liknelser inte vita lögner 

inte sånna saker som man använder i vardagligt tal för att sätta lite färg på språket när vi pratar och 

de förstår dem inte. Man använder metaforer, etc. de går liksom inte hem. Ett byråkratiskt enkelt språk 

som är tydligt liksom. Om man säger ”jag ska gå över ån efter vatten” så kanske dom ser de bildligt 

medan jag bara använde en metafor.” 

 



 

28 
 

- ”(…) alltså jag försöker vara tydlig men man är aldrig tydlig nog(…) jag träffade en kille som jag fick 

veta hade Aspergers(…) Och då när man jobbar inom Kriminalvården lämnar alla klienter prover för 

drogkontroll(…) Med den här killen gick det till så att när han kom till oss då förklarade vi ja men 

alltså du ska lämna prover till oss varje gång den och den tiden med den och den personen när han fick 

de klart för sig då fungerade det. Men saken var den att de kom lite förändringar inom organisationen 

som gjorde att vi inte kunde ta prover på avdelningen längre utan han var tvungen att gå till en annan 

avdelning (…) som sagt de kom nya regler jag hade inte träffat den här killen och då kommer han en 

dag och säger aa jag har varit på den andra avdelningen och jag har inte lämnat prov. Jag sa men hur 

då hur kommer de sig sa jag. Jo jag sa till dom att jag har gjort si och så förut lämnat prov på de och 

de sättet och det här var inte likt det och då ville jag gå tillbaka. Men då försökte jag förklara för 

honom de fel och de JÄTTE viktigt att när dom kommer och hämtar dig att du lämnar prov och är det 

så att de inte går för de handlar om urinprov då får du vänta alltså du får va där du får inte säga att du 

är trött och att du vill gå tillbaka etc.. du får sitta där och vänta tills det går , om de är så så får du sova 

där för dom kommer förstå när de tagit för lång tid att de inte går men du får inte gå för då riskerar du 

påföljd. Och då var vi överens och han försvann. Sedan nästa dag ringer dom från andra avdelningen 

och säger varför har du sagt till killen att han ska sova på vår avdelning(…)” 

5.3.2 Struktur som viktig faktor i bemötandet av Aspergers syndrom 

 
Arbetsmiljöer som har en inbyggd struktur underlättar bemötandet av personer med Aspergers 

syndrom. 

 

- ”(…) dom faktiskt trivs ganska bra i våran miljö, den är ju otroligt fyrkantig, allting sker på samma sätt 

varje dag man går upp kvart alltså det finns tider för allt.” 

 

De anställdas kunskaps nivå har en betydelse vid bemötandet av individer med Aspergers 

syndrom. 

 

- ”(…) man kan förstå deras beteenden om man vet att man har en Aspergers, man kan lättare ehh om 

man har de som en klient eller som en patient eller såhär men man har lättare och bli inte arg för man 

kan lätt bli irriterad på sådana människor.” 

 

Även fast man har kunskap inom ämnet är det viktigt att tänka på att varje person är en egen 

individ, och bemöta de utifrån deras egen personlighet (Svein Aage Christoffersen (red.) 

2007). 

 

- ”Alla har ju olika problematik även om grundproblemet är det samma hos alla.” 
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5.3.3 Noggrannhet som viktig faktor i bemötandet. 

 
Ett korrekt bemötande handlar också om att man skall vara noggrann med att informera sina 

klienter om ändringar (Svein Aage Christoffersen (red.) 2007). 

 

- ”(…) när man har de i samtal eller sådana här program så får man ju dels tänka på att man inte ehh 

alltså dom kan ju vara lätt kränkta eftersom de oftast inte har ett begåvningshandikapp utan att de 

egentligen är ganska intelligenta och förstår och så och det får man ju tänka på att man inte 

överförklara saker och så att man försöker hålla sig och bemöter de på samma nivå och så. Man får 

vara lite extra noggrann med att meddela de där med tider och om man inte kommer och så, ändringar 

och sånt där.” 

 

Det tar längre tid att bygga en relation med en person som har Aspergers syndrom. 

 

- ”… det är väl som alla andra människor tror jag men de är ju lite mera att.. det kanske tar lite längre 

tid bara (…)” 

 

Tydlighet, struktur och noggrannhet är enligt intervjupersonerna viktiga vid bemötandet av 

personer med Aspergers syndrom. Att bygga relation med denna typ av klienter tar längre tid. 

Alla informanter betonar vikten av diagnostisering, eftersom de påstår att det då blir lättare för 

klientens omgivning att hantera de. Informanterna talar i termer ”normalt beteende” och allt 

som inte är normalt är avvikande och måste bemötas på ett annat sätt. Bemötandet kan 

underlättas av strukturen på arbetsplats. Arbetsplatser som har en fast struktur som 

kriminalvården underlättar för en person med Aspergers syndrom, eftersom allting blir 

förutsägbart. Det underlättar i sin tur för de anställda också, för samtalet behöver inte kretsa 

kring att förklara vanliga rutiner. Asperger personer kan inte betraktas som en enhetlig grupp, 

framgår det av intervjuerna, utan det handlar om enskilda individer vars beteende inte 

påverkas av bara Aspergers syndrom utan av andra faktorer, så som utbildning, andra 

psykiska eller fysiska sjukdomar, uppfostran osv. Därför bör bemötandet anpassas utifrån det 

också. Det finns dubbelhet i deras beskrivning av bemötande av individer med Aspergers 

syndrom. Samtidigt som man ska vara professionell, respektfull och empatisk ska man 

anpassa bemötande efter individens behov. 
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5.4 Att ständigt söka kunskap  
 

En informant uppger att omfattning av utbildning som man får på sin arbetsplats påverkas av 

samhällets syn på olika fenomen. Under de senaste åren har man i större utsträckning 

intresserat sig för neuropsykiatriska funktionshinder bland annat Aspergers syndrom, vilket 

har medfört att man diagnostiserar i större utsträckning. Detta påtvingar arbetsgivarna att 

utbilda sin personal i större utsträckning.    

 

- ”(...) jag måste säga att jag träffar på individer med Aspergers ganska ofta. Så ofta att man blir 

förvånad jag vet inte vad det beror på om det beror på att man diagnostiserar i större omfattning än 

tidigare eller om det är att de fler personer som har det nu än tidigare(…) det är mycket möjligt att det 

har och göra med att det är mer uppmärksammat.” 

 

Alla informanter anser att det är viktigt att ständigt bli uppdaterad inom ämnet, detta för att 

man aldrig kan bli fullärd.  

 

- ”(…) man blir ju aldrig fullärd men jag känner mig ganska trygg.” 

 

Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. Vetenskapen kommer med nya förklaringar 

som i sin tur blir grund till nya arbets- och behandlingsmetoder. En människa som för hundra 

år sedan betraktades som dum på grund av sitt beteende, betraktas kanske idag med andra 

ögon tack vare kunskapen. Det gör att samma person i större utsträckning bemöts med 

tydlighet och struktur som diagnosen kräver. 

 

5.5 Utbildning och verksamheter är utformade kring det ”normala” 
 

Alla informanter tar mer eller mindre upp att både utbildning och praktik är uppbyggt kring 

normalitetsprincipen. 

  

- ”(...) både inom kriminalvården och socialtjänsten är utformad efter friska människor. Systemet är inte 

anpassat alla gånger.” 

 

En informant berättar att personer med Aspergers syndrom redan i skolåldern ses som 

annorlunda.  
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- ”(...) människor som inte förstår det här tolka det som någonting helt annat, inte som ett handikapp 

utan mer som en jobbig person eller någon som är konstig eller beter sig illa eller som skall ha lite 

uppfostran.” 

 

Även sjukvården vars personal är van att möta avvikelser har svårigheter med personer som 

avviker i sitt beteende. 

  

- ”(...) för det är inte alltid att idag inom somatiska sjukvården får alltid veta vad personer har i bagaget 

när det gäller psykiska ehh, men ofta man känner av det är någonting som de som om det kan vara, ehh, 

någonting för det är så att beteende en frisk beteende vi är ju så olika men ändå en frisk beteende kan 

förklara sig varför man mår dåligt ett dåligt eller en sjuk person ofta förstår inte attt den mår dåligt 

utan den kan bara säga efter en stund men ofta när har haft den här sjukdomen i många år och känner 

till men samtidigt inte heller inte alla psykiska besvär kan nog förstå att faktiskt det har ett problem 

beteende eller det kanske inte är ett problem det vet vi inte just nu kallar vi det för problem men det 

kanske vi andra som har det (...)” 

 

Diagnosen är både till hjälp men också för en bekräftelse på att man är avvikande. 

 

- ”(...) om du får en Aspergers diagnos så plötsligt öppnas många dörrar (...) eller som har Aspergers 

som inte har fått diagnosen på papper, så ehhh LSS är ju till för det (...) man får ju hjälp och stöd när 

man behöver.” 

 

I sitt bemötande av personer med Aspergers syndrom utgår yrkesverksamma från 

normalitetsprincipen. 

 

- ”Då måste man ha förståelse att den person fungerar lite annorlunda (...) då måste man jobba lite på 

annats sätt (...)” 

 

För att kunna organisera sitt arbete och bemötande av klienter utgår alla informanterna ifrån 

normalitetsprincipen, vilket direkt eller indirekt framgår i deras utsagor. De är beroende i sitt 

arbete av ett klassificeringssystem som underlättar för dem att sortera klienter och anpassa sitt 

arbetssätt utifrån det. Vi har inte ställt frågor kring vad informanterna menar med ”normalt” 

men tolkar att med ”normalt” menas det som är vardagligt, det som yrkesutövare är vana vid 

att bemöta, det är oftast förekommande inom ett område. ”Normalitet” i våra intervjuer 

handlar både om enskilda arbetares syn på vad som är normalt och avvikande, men också om 
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sättet att organisera arbetet inom olika myndigheter, där man räknar och utsätter resurser 

utifrån det som anses normalt. Om ett samtal med klienten kan genomföras på 30 minuter blir 

det allmänt accepterat som normalt. Alla klienter som behöver längre tid som många personer  

med Aspergers syndrom, tillhör de per automatik den avvikande gruppen. Beroende på hur 

arbetsgivare ställer sig till frågan kan enskilde yrkesutövare få mer tid att arbeta med den här 

typen av klienter eller också att arbetsgivaren kan utbilda sina anställda i en anpassad 

samtalsmetodik som gör det möjligt att genomföra samtal på samma tid trots klientens 

funktionshinder. 

Yrkesverksamma betonar att en blandning av praktik och teori är viktig för utveckling av 

deras yrkesfärdigheter. Dem utgår i sitt bemötande av personer med Aspergers syndrom från 

normalitetsprincipen, vilket gör att personer med Aspergers syndrom utifrån den 

förklaringsmodellen ses som avvikande från det som är ”normalt”. De anställda utgår ifrån att 

dem ska träffa en vanlig ”normal” individ och utformar sitt bemötande därefter. Eftersom 

normalitetsprincipen är bunden till tid och kontext förändras uppfattningen om vad som är 

normalt. Det betyder i praktiken att de anställdas utgångspunkt i utformning av deras arbete 

förändras. Utbildning av yrkesverksamma handlar om att ge dem redskap att arbeta med 

personer med Aspergers syndrom på ett sätt som garanterar att dom ska närma sig 

normaliteten så mycket som möjligt. Pedagogiska metoder nämns som normaliseringsmetod - 

det handlar om att lära ut strategier till personer med Aspergers syndrom som ska hjälpa dom 

att framstå som normala. 

 

5.6 Resultat analys 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur akademisktutbildade personer bemöter personer 

med Aspergers syndrom samt vilken kunskap de utbildade personerna har inom ämnet. I 

resultat delen har vi utgått ifrån de åtta intervjuerna vi haft med våra informanter. För att 

kunna genomföra en meningsfull analys skapade vi resultat delen i fyra olika huvudteman 

som är följande; 

- Kunskapstillägnande om Aspergers syndrom 

- Bemötandet av personer med Aspergers syndrom 

- Att ständigt söka kunskap 

- Utbildning och verksamheter utformade kring det ”normala” 
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5.6.1 Vilka relationer har dessa teman till varandra? 

 
Utifrån dessa fyra huvudteman kan vi finna att vissa teman har en ömsesidig interaktion med 
varandra; 
 
  
 
 
             Kunskapstillägnande  Kunskapssökande 
  
 
 

 

Våra informanter uppger i deras utsagor att de fått en hel del kunskap inom ämnet genom 

fortbildning via sin arbetsplats. Utöver den praktik och utbildning som arbetsplatsen ger sina 

anställda sker det ett utbyte av kunskaper mellan arbetskamraterna. Den akademiska 

utbildningen har givit de grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder bland 

annat Aspergers. Vissa anser även att det är viktigt att ständigt söka kunskap inom ämnet, 

detta för att man aldrig riktigt blir fullärd. Vi anser att dessa två huvudteman har en relation 

till varandra eftersom en professionell som arbetar inom ett visst yrke och har en viss kunskap 

inom ämnet bör ständigt vilja utöka den.    

 
 
 
 
                        Bemötande        Normalitet 

        

 

  Tydlighet 

                         Struktur 

                     Noggrannhet 

 

Utifrån våra informanters utsagor om bemötandet av personer med Aspergers syndrom har vi 

delat in detta huvudtema i tre olika underteman som är; 

- Tydlighet 

- Struktur 

- Noggrannhet 



 

34 
 

 

Informanterna uppger i deras utsagor att man bör bemöta personer med Aspergers syndrom 

som andra människor men dessutom anpassa sig till individen.  

 

”(…) jag bemöter personer med Aspergers som andra människor (…)” 

 

Alla informanter sätter tonvikten på tydligheten vid bemötandet med sina Aspergers klienter. 

Med tydlighet i bemötandet menas, att professionsutövaren bör använda ett klart och tydligt 

språk och i vissa fall ge samma information i skriftlig form för sina Aspergers klienter.   

Utifrån informanternas utsagor fann vi ett citat som stödjer det ovannämnda;  

 

”(…) Ett byråkratiskt enkelt språk som är tydligt liksom. Om man säger ”jag ska gå över ån efter vatten” så 

kanske dom ser de bildligt medan jag bara använde en metafor.” 

 

Strukturerat arbete och arbetmiljöer är en viktig faktor vid bemötandet med Aspergers 

syndrom. Arbetsmiljöer som har en inbyggd struktur underlättar bemötandet av personer med 

Aspergers syndrom.  

 

”(...) dom faktiskt trivs ganska bra i våran miljö, den är ju otroligt fyrkantig, allting sker på samma sätt varje 

dag man går upp kvart det finns tider för allt.” 

 

”(...) man får vara lite extra noggrann med att meddela de där med tider och om man inte kommer och så, 

ändringar och sånt där.” 

 

Vissa informanter uppger att utbildning och praktik är uppbyggt kring det ”normala”, därför 

utgår de i sitt arbete med Aspergers syndrom utifrån normalitetsprincipen, vilket direkt och 

vissa gånger indirekt framgår i deras utsagor.  

 

”(…) både kriminalvården och socialtjänsten är utformade efter friska människor. Systemet är inte anpassat alla 

gånger.” 

 

Utifrån våra informanters utsagor framgår det att även om alla anser att normalitetsprincipen 

är en bra utgångspunkt, är det inte alla gånger lätt att tillämpa den praktiskt. Vår tolkning till 

varför det inte möjligtvis alla gånger går att tillämpa normalitetsprincipen i praktiken är för att 

i en organisation har man fasta riktlinjer om hur man skall arbeta. En professionsutövare kan 
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många gånger ha kunskapen om hur man skall hantera sin klient men kan inte alltid utöva den 

då det finns riktlinjer om hur man skall arbeta.   

 

”(…) man måste ha förståelse att den person fungerar lite annorlunda (…)” 

 

Huvudteman bemötande samt normalitet går hand i hand. Detta för att vi människor lever i ett 

samhälle med fasta normer och värderingar om hur saker och ting skall fungera. Hur man 

bemöter andra människor skapar normer, men normaliteten har även betydelse för hur man 

bemöter andra människor. Utifrån dessa fasta föreställningar som vi människor har agerar vi. 

 

5.6.2 Relationerna mellan de ömsesidiga interaktionerna 

 

Slutligen har vi tittat på relationerna mellan de ömsesidiga interaktionerna detta för att se hur 

dessa huvudteman interagerar med varandra i det material som vi samlat in. Vi har nått fram 

till att ömsesidiga interaktioner mellan två huvudteman har möjlighet att stå i motsats- eller i 

spänningsförhållande till varandra.  Om man tittar på var kunskapstillägnandet sker, finner 

man att detta sker genom teori och det aktiva sökandet eller också i ett passivt mottagande av 

det som förmedlas mer eller mindre medvetet, exempelvis inom en verksamhet eller i 

samhället i stort. 

 

 

 

 

Strecken i figuren visar ett spännings- eller motsatsförhållande mellan de ömsesidiga 

interaktionerna ovan; 

 
           
 
     
 
Kunskapstillägnande/-sökande      Bemötande/Normalitet 
 
 

 

Utifrån informanternas utsagor framgår det tydligt att kunskap inom ämnet är en 

grundläggande faktor vid bemötandet av sina klienter. Detta för att utifrån den kunskap de 
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professionella har inom ämnet kan de utöva bemötandet i praktiken, vilket tydligt har framgått 

i vissa av informanternas utsagor. 

  

”(...) genom att gå på kurs och lära sig vad som Aspergers är exakt så man kan bemöta de här barnen, 

ungdomarna eller vuxna.” 

 

”(…) jag måste säga att jag träffar på individer med Aspergers ganska ofta. Så ofta att man blir förvånad jag vet 

inte vad det beror på om det beror på att man diagnostiserar i större omfattning än tidigare eller om det är att 

de fler personer som har det nu än tidigare (…) det är mycket möjligt att det har och göra med att det är mer 

uppmärksammat.” 

 
Professionsutövarna utgår utifrån det ”normala” i bemötandet av personer med Aspergers 

syndrom, detta för att utbildning, praktiken och samhället är utformat kring det ”normala”. 

Informanterna uttalar sig indirekt om normaliteten vid bemötandet av sina klienter. 

Professionsutövarna beskriver att blandningen av praktik och teori är viktig, detta för att de 

skall utvecklas i sitt arbete. I sitt bemötande med Aspergers syndrom utgår de från den 

förklaringsmodell som ses avvikande från det som är ”normalt”, därför utformar de sitt 

bemötande utifrån hur en ”normal” individ är.     

 

”Då måste man ha förståelse att denna person fungerar annorlunda…  

då måste man jobba lite på annat sätt (…)” 

 

”Normalitet” utifrån våra intervjuer innefattar både enskilda yrkesutövarens syn på vad som 

är ”normalt” och avvikande, men även sättet att organisera arbetet inom olika myndigheter 

där man räknar och utsätter resurser utifrån det som anses ”normalt”. Informanterna betonar 

vikten av praktiken detta för att som professionell lär man sig mer genom att interagera sig 

med personer med Aspergers syndrom. Eftersom Aspergers sydrom yttrar sig på differenta 

sätt och kräver ett strukturerat samt tydligt bemötande men som är anpassat efter enskild 

individ och detta kan inte läras teoretiskt utan måste erfaras praktiskt.  

 
 
Slutresultatet som vi kommit fram till är att de ömsesidiga interaktionerna mellan 

kunskapstillägnande/-sökande och bemötande/normalitet, inte behöver betyda att det är 

tillräckligt med att endast söka kunskap. Det handlar även om att vara medveten om att den 

kunskap som professionsutövarna har inte kan förklaras utifrån teorier och forskningsresultat. 
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Detta kan bero på att den möjligtvis inte är medvetandegjord, men fungerar i en djupare 

dimension i mellanmänskliga relationer. Detta kommer vi att bearbeta i diskussionen.  
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6. Diskussion  
 

Syftet med studien är att undersöka hur akademiskt utbildade personer bemöter Aspergers 

syndrom. Studiens forskningsfrågor är;   

- hur akademisktutbildade inom ett visst yrke bemöter personer med Aspergers syndrom? 

- vilken kunskap har de utbildade personerna inom ämnet? 

 

Vad vi har kommit fram till i resultatanalysen är, att vi har funnit att vissa teman har 

ömsesidiga interaktioner mellan varandra men även spänningsförhållanden. De fyra 

huvudteman är, kunskapstillägnande, bemötande, kunskapssökande och normalitet. Vi fann 

att kunskapstillägnande – kunskapssökande och bemötande – normalitet har en relation till 

varandra. 

 

Ur det material som vi har samlat in har vi tittat på relationerna mellan de ömsesidiga 

interaktioner för att se hur dessa teman interagerar med varandra.  

Det vi har kommit fram till är att de ömsesidiga interaktionerna mellan två huvudteman har 

möjligheten att stå i motsats- eller i spänningsförhållande till varandra. Detta är det intressanta 

i vårt resultat som vi vill diskutera.  

 

Utifrån vår resultatanalys har vi uppmärksammat att den huvudsakliga kunskapen som 

informanterna påstår sig få, kommer huvudsakligen från fortbildning via sin arbetsplats, 

praktik i samband med studier som sällan är inriktade mot ett specifikt syndrom, i detta fall 

Aspergers samt genom ett utbyte av kunskap mellan kollegorna.  

 

De olika ovannämnda metoderna att erhålla sin kunskapsnivå är både positiv och negativ. 

Nackdelarna är att det inte nödvändigtvis alltid sker ett utbyte av korrekt information mellan 

arbetskollegorna. Egna tolkningar samt erfarenheter för vissa yrkesutövare kan upplevas 

korrekt men i verkliga fallet så kan den vara helt fel och på så vis föra vidare information som 

kan vara mer skadlig än göra nytta. Å andra sidan så kan diskussion mellan kollegor daga upp 

frågor som är ytterst viktiga för rehabilitering av klienterna. Allt detta hänger på 

kunskapsnivån som professionsutövarna har. 
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En annan nackdel är människor som i grunden är utbildade till jurister, beteendevetare, 

socionomer, och sjuksköterskor kan jobba med personer som har Aspergers syndrom. Vad vi 

kan se är att alla dessa personer är akademiskt utbildade vilket är bra. Frågan är då om dessa 

yrkesutövare har den kunskap som krävs för att tillfredställa sina klienters behov?! Svaret är 

både ja och nej. God kunskap kan erhållas då yrkesutövarna gillar sitt jobb till det yttersta, 

eftersom det bidrar till ett ständigt kunskapssökande samt den långa arbetslivserfarenheten, 

under förutsättningen att teoretiskkunskap förvärvas inom ämnet. 

 

Generellt så nöjer sig yrkesutövare med den kunskap de redan besitter från sin 

utbildning/fortbildning, som i vårt fall varierar allt från jurist till sjuksköterska. Yrkesutövarna 

utgår utifrån det ”normala” i sitt arbete med Aspergers syndrom, detta har i princip alla 

informanter tagit upp både direkt och indirekt. Vissa informanter beser individer med 

Aspergers syndrom som avvikande. I en av intervjuerna framgår det att myndighetsutövning 

både inom kriminalvården och socialtjänsten är utformade efter friska människor. 

 

Det finns både för och nackdelar till att det finns fasta riktlinjer om hur man som yrkesutövare 

skall arbeta med bland annat Aspergers. Å ena sidan kan yrkesutövarens profession i arbetet 

begränsas/förhindras, detta för att de påtvingas att arbeta med sina klienter utifrån en viss 

mall, som utmynnar till ett begränsat ”spelrum” i arbetet. Å andra sidan kan det vara positivt 

på så vis att alla klienter får samma rehabilitering. Men frågan är, behöver alla klienter samma 

sort rehabilitering? Eller förutsätter de befintliga riktlinjer att yrkesutövare skall besitta god 

kunskap för att finna sin roll naturlig inom dessa ramverk? 

 

Vi tror att dessa fasta riktlinjer är skapta utifrån vetenskapliga teorier. De yrkesutövare som 

har god kunskap inom ämnet i detta fall Aspergers borde inte känna sig begränsade. Eftersom 

de är medvetna om den kunskap de besitter och som naturligt faller in i dessa fasta riktlinjer.     

 

Personer med Aspergers syndrom bör behandlas utifrån sina individuella behov, eftersom 

varje person är unik i sitt fall. En av informanterna kunde ingenting om Aspergers syndrom 

men var medveten om att i bemötandet med Aspergers klienter är det viktigt med tydlighet. 

Även detta är en problematik eftersom det har blivit allt mer vanligt att diagnostisera 

människor och har även blivit mer uppmärksammat inom media. Med detta påvisar vår studie 

att det skiljer sig från yrkesverksamhet/organisation till yrkesverksamhet/organisation hur 
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man uppmärksammar Aspergers syndrom utifrån yrkesutövarnas medvetande om syndromet, 

vilket är problematiskt. 

 

Talcott Parsons var den som framhävde den funktion som professionerna har i samhället, han 

menar på att dessa professionella har utvecklats för att lösa särskilda uppgifter som de fått av 

samhället. Orsaken till varför samhället just givit dessa professionsutövare uppgifter, är på 

grund av deras special kompetens (Laursen 2004:25f). Parsons professionsetik diskuterar 

kring professionsutövarens plikter gentemot sina klienter. Den kollektiva inriktningen som 

ingår i Parsons professionsetik sätter klientens nytta samt behov i fokus. Professionsutövaren 

bör sätta fokus på klientens samt professionens intressen (Laursen, 2004). 

 

Robert Mertons har beskrivit den funktionella synen på professioner genom tre centrala 

funktioner som är knowing, doing, & helping. Detta för att professionsutövaren har en särskild 

teoretisk kompetens, samt en praktisk färdighet som används för att hjälpa andra individer 

(Rasmussen 2004:57). Våra informanter betonar vikten av blandning av praktik och teori, för 

att utvecklas i sitt arbete. De påpekar även att Aspergers syndrom yttrar sig på olika sätt som 

kräver ett strukturerat arbete och ett tydligt bemötande som är anpassat efter varje individ. 

Vilket går hand i hand med Robert Mertons funktionella syn på professioner om 

professionsutövarna menar med ”blandning av praktik och teori” att praktiken föregås av en 

grundlig och fördjupad kunskap inom ämnet för att uppnå resultatet ”helping”.     

 

Enligt Nirje (2003), är tanken bakom normalitetsprincipen att alla medborgare ska ha samma 

rättigheter oberoende av deras intelligens och tankeförmåga. Som professionsutövare är man 

fullt medveten om det ovannämnda vilket även framgår i intervjuerna som berör denna del. 

Dock kan vi uppleva att det är något jobbigt för professionsutövaren att ständigt ”anpassa 

sig/vara tydlig” mot sina klienter alla gånger. Vi tror att detta beror på brist på kunskap inom 

ämnet vilket gör att professionsutövaren övergår från att vara professionsutövare till en annan 

individ.  

 

I varje samhälle utformar människan samt upprätthåller föreställningar kring det som är 

normalt och det som är avvikande. Szönyi (2004), vi anser att begreppet normalitet kan vara 

problematiskt, detta för att den kan skapa en föreställning om att det finns strikta riktlinjer för 

vad som är normalt och avvikande. Människor i ett samhälle skapar föreställningar som är 

betydelsefulla under en viss tid vid en viss kontext (Szönyi, 2004).  
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6.1 Vidare forskning 
 

Neuropsykiatriska funktionshinder är ett högaktuellt ämne i samhället och forskningen 

avancerar ständigt inom detta område. Bemötandet handlar i stor utsträckning om samtal och 

det som man förmedlar verbalt när det handlar om personer med Asperger. Man kan fördjupa 

forskningen genom att undersöka hur olika samtalsmetoder påverkar bemötandet, eller också 

undersöka två olika yrkesgrupper i två jämförande studier. 
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Bilaga 1 
 
Första intervju delen: 

Ålder? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat på ditt jobb (socialkontoret, anstalten)? 

Vet du vad neuropsykiatriska funktionshinder är? 

Vet du vad Aspergers är? 

Kan du ge ett exempel på vad som skiljer en person med Aspergers från någon som inte har 

det? 

Har du tidigare erfarenhet av personer med Aspergers? 

 

Andra intervju delen (organisations nivå): 

Har du arbetat med Aspergers? 

OM Ja : 

Kommer du ofta i kontakt med Aspergers? 

Hur bemöter du personer med Aspergers? 

Känner du att din utbildning gett dig underlag för att kunna arbeta med Aspergers? 

Anser du att du har tillräcklig kunskap om ämnet? 

Anser du som person att du har tillräckligt med kunskap/erfarenhet för att kunna arbeta med 

personer med Aspergers? 

Erbjuder ditt jobb dig utveckling, utbildning inom ämnet? 

Anser du att ditt jobb ger dig möjligheter att utvecklas och förstå ämnet bättre? 

Har ni några handlingsplaner på jobbet för ämnet? 

Känner du att dina arbetskamrater känner sig säkra inom ämnet? 

Vad anser du skulle kunna förbättras på din arbetsplats för att ni skulle utvecklas inom ämnet? 

Vilka svårigheter upplever du när du möter på personer med Aspergers? 

Hur skulle man kunna förbättra dom svårigheterna? 

Anser du att ämnet är tillräckligt uppmärksammat? 

Vilka återgärder finns det för att stärka och hjälpa personer med Aspergers? 

Hur jobbar man på bästa sätt för att alla parter ska vara nöjda? 

OM NEJ 

Har du hört talas om Aspergers? 
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Har du någon kunskap alls? 

Om ja: Hur ser din kunskap ut? (vad vet du?) 

Vad tror du Aspergers är? 

Beskriv hur du tror en person med Aspergers är? 

Känner du att det är viktigt att vara medveten om ämnet? 

Känner du att du skulle vilja lära dig om ämnet? 

Upplever du att det är svårare för dig att kunna lösa olika situationer med människor då du 

inte vet vad Aspergers är? 

Tror du att de skulle underlätta för dig i arbetslivet om du hade kunskap om Aspergers? 

Tror du att de skulle underlätta för dig i privatlivet om du hade kunskap om Aspergers? 

Känner du att de är fel att du inte fått kunskap om ämnet i din utbildning/jobb? 

Tycker du att det är viktigt att din arbetsplats lär ut sina medarbetare om Aspergers? 

Tror du att det är många som saknar kunskap inom ämnet? 

Om ja : Tror du att de vill lära sig om ämnet? 

Om nej: Känner du att det blir jobbigt för dig i arbetet p.g.a. brist på kunskap inom ämnet? 

 

Tredje intervju delen (individ nivå): 

Hur ser din privata erfarenhet ut av ämnet? 

Känner du någon med Aspergers? 

Om ja: Har det förbättrat din kunskap genom praktik? 

Om nej: Tror du att det är en erfarenhet att möta personer med Aspergers, lär man sig mer 

genom att vara i situationer med ämnet? 

Har du i många olika situationer stött på ämnet? 

Kan du berätta någon upplevelse? 

Skulle du vilja stärka din kunskap i ämnet? 

Finns det olika svårigheter med olika Aspergers personer enligt din erfarenhet? 

Har du något du vill tillägga såhär mot slutet av intervjun? 

 
 
 
 


