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Att vara anställningsbar innebär att ha den kompetens och andra 

attribut som krävs för att kunna skaffa sig ett arbete. Den 

självupplevda anställningsbarheten varierar beroende på en mängd 

olika faktorer. Vissa individer har svårare för att etablera sig på 

arbetsmarknaden, till exempel unga och personer med 

funktionsnedsättning. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

unga vuxna med autismspektrumtillstånd upplever sin 

anställningsbarhet samt vilken betydelse det tillskrivs dem i arbetsliv 

och privatliv. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer 

och analyserades tematiskt. Resultatet visade att deltagarna känner sig 

anställningsbara för sin egen del men tror inte att chanserna till att få 

en anställning i nuläget är särskilt höga. Det talas om att det är 

omgivningens bedömning som hindrar dem att få en anställning och 

inte deras förmågor i sig. Studien överensstämmer med tidigare 

forskning som handlar om svårigheter för utsatta grupper att ta sig in 

på arbetsmarknaden men tar även upp nya aspekter, till exempel 

vikten av att ha en meningsfull sysselsättning, göra något värdefullt 

och att känna sig kompetent. 

 

 

Synen på arbete och att arbeta har varierat stort genom tiden (Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). För inte så länge sen sågs arbete som 

ett nödvändigt ont som mest var förknippat med något eländigt. Idag ses innehavandet 

av ett arbete och att arbeta för de flesta som en stor tillgång och viktig del av livet 

(Aronsson et al. 2012). Arbetets enda syfte är inte längre att ge en ekonomisk trygghet 

utan bidrar i många fall även till ens personliga identitet, självkänsla och status. Många 

förknippar arbetet med sitt livsprojekt (Aronsson et al. 2012).  

För att erhålla ett arbete måste man vara anställningsbar. Anställningsbarhet är ett 

begrepp för den kompetens och andra attribut som människor besitter och som gör det 

möjligt för dem att skaffa sig och stanna kvar på ett arbete (Rothwell & Arnold, 2007). 

En individs självupplevda anställningsbarhet är en aktuell bedömning som görs av 

enskilda individer på grundval av den kapacitet som föreligger i fråga om navigering i 

arbetslivet (Rothwell & Arnold, 2007). Studier har gjorts som tyder på att det finns 

positiva samband mellan upplevd anställningsbarhet och hälsa (Berntson & Marklund, 

2007). Personer som upplever sig anställningsbara tenderar att söka jobb mer aktivt och 

satsa högre än personer som inte upplever sig lika anställningsbara (Berntson & 

Marklund, 2007). Berntsson och Marklund (2007) menar att det även kan råda ett 

omvänt samband på så sätt att hälsotillståndet hos individen påverkar den självupplevda 

anställningsbarheten.  
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Det är sedan tidigare känt att unga vuxna har det tufft att etablera sig på 

arbetsmarknaden (LO, 2011) men det finns även andra grupper som har det svårt. Till 

exempel långtidsarbetslösa, yngre, äldre, sjuka och funktionshindrade. En intressant, 

viktig men relativt outforskad aspekt av det hela är att försöka ta reda på hur personer 

som både är unga och har en funktionsnedsättning ser på sina upplevda möjligheter till 

att få en anställning. Denna studie avser att undersöka vilka erfarenheter unga vuxna 

med diagnoser inom autismspektrat har av självupplevd anställningsbarhet. Genom att 

ta del av de funktionshindrades egna upplevelser och erfarenheter erhålls viktig kunskap 

om hur rätt stöd kan fås av denna grupp på arbetsmarknaden. 

Anställningsbarhet 

Begreppet anställningsbarhet tillämpas vanligtvis både på dem som arbetar och på dem 

som är arbetssökande och har i första hand blivit ett ord som är förknippat med en 

egenskap hos enskilda individer (McQuaid & Lindsay, 2005). Anställningsbarhet har 

använts sedan början av 20-talet men har definierats lite olika genom tiden och gör det i 

viss mån fortfarande (McQuaid & Lindsay, 2005). I allmänhet består skillnaderna 

främst kring om fokuset ligger på individens egenskaper och beredskap för arbete eller 

på de faktorer som påverkar en persons möjligheter att få ett jobb. De nuvarande 

definitionerna av begreppet anställningsbarhet lutar ofta kraftigt, men inte uteslutande, 

på individbaserade komponenter. (McQuaid & Lindsay, 2005). I denna studie kommer 

termen användas enligt Rothwells och Arnolds (2007 s. 2) definition som lyder “the 

ability to keep the job one has or to get the job one desires”. En svensk översättning kan 

lyda; ”förmågan att stanna kvar på ett arbete eller få det arbete som önskas” (min 

översättning).  
 

Det har gjorts flera studier som undersökt vilka faktorer som bidrar till upplevelser av 

anställningsbarhet hos individen. Berntson, Sverke och Marklund, (2006) delar in dessa 

faktorer i individfaktorer och situationsfaktorer (Berntson et al. 2006).  Av 

situationsfaktorerna var det boenderegionen som var den faktor som hade störst 

inverkan på den självupplevda anställningsbarheten. Individer som bor i 

storstadsområden har högre självupplevd anställningsbarhet än de som bor i glesbygd 

(Berntson et al. 2006). En annan viktig faktor bland situationsfaktorerna är hur 

arbetsmarknadsstrukturen ser ut. Om det är lätt eller svårt att få jobb har stor inverkan 

på individers självupplevda anställningsbarhet (Berntson et al. 2006).  En 

konjunkturuppgång skulle enligt detta tjäna till människors positiva upplevelser av 

anställningsbarhet medan en nedgång skulle ha en negativ inverkan på denna (Berntson 

et al. 2006). Det fanns i denna studie även mycket som tydde på att arbetsmiljön har en 

inverkan på anställningsbarheten. Individer med sämre arbetsmiljö rapporterade även en 

lägre anställningsbarhet än individer med god arbetsmiljö. När det gäller 

individfaktorerna var utbildning den i särklass viktigaste faktorn men även 

kompetensutveckling i arbetet bidrar till en ökad känsla av anställningsbarhet (Berntson 

et al. 2006). Kirves, Kinnunen och De Cuyper (2013) har undersökt hur kontraktstyp, 

upplevd rörlighet och optimism är kopplat till upplevd anställningsbarhet bland 

finländska universitetsforskare och lärare. Med rörlighet menas de möjligheter en 

individ har att förflytta sig till en annan ort för att få ett nytt jobb. När det gäller 

kontraktstyp görs en åtskillnad mellan permanent och tillfällig anställning (Kirves et al. 

2013).  Resultatet visade att kontraktstypen inte hade något direkt samband med 

upplevd anställningsbarhet. En högre upplevd rörlighet var korrelerad med en högre 
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upplevd anställningsbarhet men det fanns en tydlig interaktionseffekt på så sätt att högre 

upplevd rörlighet var starkast korrelerad med en högre upplevd anställningsbarhet bland 

personer som hade en permantent anställning (Kirves et al. 2013). Detta förklarar 

författarna med att fast anställda troligen fokuserar på varaktiga anställningar och 

utesluter tillfälliga jobb. Detta leder till att de söker arbete över ett större geografiskt 

område. Så när de upplever sin rörlighet som hög så upplever de även sin 

anställningsbarhet hög (Kirves et al. 2013). Positivism korrelerar med hög upplevd 

anställningsbarhet och effekten var lika stor hos personer med permanent anställning 

som hos personer med tillfällig. Att ha en positiv inställning till saker och ting bidrar 

alltså till en högre upplevelse av anställningsbarhet (Kirves et al. Cuyper 2013).  

 

Flera studier har undersökt hur hälsa och arbetstrivsel är korrelerad med 

anställningsbarhet. Kirves, Kinnunen, De Cuyper och Mäkikangas (2014) har undersökt 

hur trivsel på jobbet är relaterat till upplevd anställningsbarhet. Resultatet visade som 

väntat att anställda med en hög grad upplevd anställningsbarhet rapporterade en större 

arbetstillfredsställelse, mer energi på jobbet samt mindre utmattningssymtom än 

anställda med lägre nivåer av upplevd anställningsbarhet. Det som är intressant dock är 

att det krävs en ganska så hög grad upplevd anställningsbarhet för att det ska ge något 

utslag (Kirves et al. 2014). En förklaring till detta kan vara att anställningsbarhet ses 

som en personlig resurs som bland annat höjer självkänslan. Att ha hög självkänsla 

åtföljs av positiva känslor, vilket ger extra energi till att njuta av sitt jobb (Kirves et al. 

2014). Berntsson och Marklund (2007) har genom en longitudinell studie undersökt hur 

självupplevd anställningsbarhet bidrar till efterföljande hälsa. Enligt deras studie finns 

ett samband mellan självupplevd anställningsbarhet och en hög allmän hälsostatus samt 

ett ökat psykiskt välbefinnande (Berntsson & Marklund, 2007). Detta samband kvarstod 

även då det kontrollerades för bakomliggande variabler såsom arbetsmiljöexponeringar 

och tidigare hälsa. Individer som upplevde en högre anställningsbarhet 2004, hade en 

ökad tendens att rapportera bättre hälsa och välbefinnande även 2005 (Berntsson & 

Marklund, 2007).   

 

Berntson, Näswall och Sverke (2008) har undersökt hur termen anställningsbarhet 

förhåller sig till individers självtillit, med vilket menas individers förmåga att förlita sig 

på sig själva när det gäller att klara av olika svårigheter som uppkommer i livet. 

Resultatet från studien visar på att anställningsbarhet och självtillit är två skilda saker 

men att anställningsbarhet förutsätter självtillit (Berntson et al. 2008). En förklaring till 

detta kan vara att självtillit står för en allmän uppfattning om vem personen är, medan 

anställningsbarhet är mer relaterad till de specifika faktorer individer har, exempelvis 

kunskaper och färdigheter (Berntson et al. 2008).  

 

Att utveckla individers anställningsbarhet ses som ett avgörande steg mot att förbättra 

tillgången på sysselsättning, särskilt för missgynnade grupper, och är därmed ett viktigt 

inslag bland strategier som syftar till att minska arbetslöshet och social utslagning 

(McQuaid & Lindsay, 2005). I Kirves et al. (2014) undersökning har det dock visat sig 

att upplevd anställningsbarhet är något som ses som stabilt och svårt att förändra. 

Författarna tror att det kan ha att göra med att anställingsbarhet är starkt baserad på 

vissa stabila personlighetsdrag, till exempel optimism som deras tidigare studie visat på 

(Kirves et al. 2014). Moreno Minguez (2013) redogör för olika åtgärder som kan öka 

unga vuxnas anställningsbarhet. Att ungdomar hoppar av gymnasiet gör att övergången 
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till anställning blir svårare och detta kan ses som en negativ och ihållande effekt på 

ungdomars yrkesliv (Moreno Minguez 2013). Ett första steg till att öka ungdomars 

anställningsbarhet kan alltså vara att se över kvaliteten på gymnasieskolan och stötta de 

elever som det går sämre för. Ett införande av yrkesutbildningsprogram ses också som 

en åtgärd för unga människor att komma in på arbetsmarknaden samt att öka utbudet av 

praktik- och lärlingsplatser (Moreno Minguez 2013).  
 

McQuaid och Lindsay (2005) skriver att det har skett en förändring i vilka 

kompetensbehov som eftersöks på arbetsmarknaden. ”Mjuka” färdigheter såsom att 

kunna hantera sociala relationer samt kunna kommunicera bra värderas allt mer 

(McQuaid & Lindsay, 2005). Detta kan ses som ett extra hinder för människor som har 

svårigheter med dessa färdigheter, till exempel personer med autismspektrumtillstånd 

(Autismforum, 2013). Att komma in på arbetsmarknaden är svårt för dem som saknar 

kompetens både när det gäller utbildning och erfarenhet. Detta är något som många 

unga saknar (LO, 2011). Att både vara ung och ha ett funktionshinder torde vara en 

ännu större svårighet när det gäller att finna sin plats på arbetsmarknaden och kan ge 

konsekvenser för den självupplevda anställningsbarheten. 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en beteckning för ett flertal olika diagnoser som har 

det gemensamt att de har likartade symtom (Autismforum, 2013). Inom autismspektrat 

ingår autistiskt syndrom som är det fullständiga syndromet och som ofta ger upphov till 

utvecklingsstörning, aspergers syndrom, autismliknande tillstånd och desintegrativ 

störning. Autistiskt syndrom utan utecklingsstörning kallas ofta högfungerande autism.  

Det är inte helt känt varför AST uppkommer men det är klarlagt att det beror på 

biologiska störningar i hjärnans sätt att behandla information. Det finns ofta en ärftlig 

eller genetisk orsak till att tillståndet uppstår (Autismforum, 2013). Det går inte på 

något sätt att bota personer med AST utan det är en livslång funktionsnedsättning. Med 

rätt stöd och hjälp kan en person med AST ändå leva ett relativt normalt liv. Att ha AST 

karaktäriseras av genomgripande svårigheter i de utvecklingsområden som innefattar 

ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga 

(Autismforum, 2013). Majoriteten av de som har AST har även en utvecklingsstörning 

men hos dem med högfungerade autism och aspergers syndrom är den genomsnittliga 

begåvningen däremot på normal eller över normal nivå även om det är vanligt att 

begåvningen är ojämn (Autimsforum, 2013). I Sverige används WHO:s (1992) 

diagnosmanual ICD-10 för att diagnostisera personer med AST. Enligt den ska ett antal 

punkter inom de två kriterierna, begränsad förmåga till socialt samspel och begränsade 

beteenden och intressen uppnås för att diagnoserna autistiskt syndrom eller aspergers 

syndrom ska ställas. De som har fått diagnoserna autismliknande tillstånd eller atypisk 

autism (används ofta synonymt), har inte kunnat uppfylla alla kriterier för autism eller 

aspergers syndrom men har ändå liknande svårigheter som ställer till med problem i 

vardagen (WHO, 1992). När det gäller begränsad förmåga till socialt samspel kommer 

svårigheterna ofta till uttryck då personer med AST dels har en begränsad förmåga att 

uttrycka sig ickeverbalt, till exempel genom kroppsspråk, gester och ansiktsmimik och 

dels har en begränsad förmåga att förstå och tolka andra människors ickeverbala 

kommunikation (WHO, 1992). Detta gör att mycket kunskap i ett samtal kan gå förlorad 

och att missförstånd lätt kan uppstå. Vidare har personer med AST ofta en bristande 

social inlevelseförmåga samt svårigheter i att använda sig av sunt förnuft i sociala 
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kontexter (WHO, 1992). Som en konsekvens av detta kan personer med AST ha svårt 

att etablera vänskapsrelationer och hamnar lätt i utanförskap (Autismforum 2013). När 

det gäller begränsade beteenden och intressen har personer med AST ofta ett eller ett 

fåtal intresseområden som de ägnar en stor del av sin fritid åt (WHO, 1992). Ofta 

handlar det om att samla på sig en stor mängd faktakunskaper som personen i fråga inte 

har någon direkt användning av. Personer med AST är ofta beroende av att ha tydliga 

rutiner i vardagen. Det ger trygghet och är ett sätt att kunna förutspå vad som kommer 

hända härnäst och det kan få negativa konsekvenser då en rutin bryts (Autismforum, 

2013). Viktigt att poängtera är dock att alla individer med AST är unika och har sina 

egna egenskaper trots att diagnosen är densamma. Det är relativt vanligt att personer 

med AST även har andra diagnoser. De vanligaste är ADHD, epilepsi, depression och 

tics (Autismforum, 2013).  

 

Det uppskattas att det i Sverige inom hela autismspektrat är cirka 6 av 1000 som har en 

diagnos. Det är vanligare för pojkar och män att få en diagnos inom autismspektrat än 

vad det är för flickor och kvinnor (Autismforum, 2013). Anledningen till detta är inte 

helt känd men det finns tankar kring att autism dels är vanligare hos pojkar och män och 

dels på att autism inte märks lika tydligt hos flickor och kvinnor och att flera därför inte 

får någon diagnos / rätt diagnos (Autismforum, 2013).  

 

        Autismspektrumtillstånd och arbetsmarknaden 

Enligt en rapport av Barnhill (2007) står många människor med AST utanför 

arbetsmarknaden och bland dem som har en anställning är arbetsuppgifterna ofta på en 

lägre nivå än den anställdes kompetens. I en alldeles färsk australiensk undersökning av 

Baldwin, Costley och Warren (2014) framkommer att drygt hälften (54%) av 

undersökningsdeltagarna, vuxna med aspergers syndrom och högfungerande autism, 

(n=313) förvärvsarbetade vid tiden för undersökningen. Det framkom även att 

undersökningsdeltagarna hade högre utbildning än befolkningen i stort vilket borde göra 

dem attraktiva på arbetsmarknaden (Baldwin et al. 2014). Barnhill (2007) menar att en 

förklaring till den höga arbetslösheten hos personer med AST kan vara att de finner 

anställningsintervjuerna svåra i och med den bristande kompetensen i socialt samspel 

och oförmågan att svara snabbt på frågor. Hendricks (2010) beskriver hur personer med 

AST kan känna obehag och rädsla inför nya platser och situationer vilket kan leda till att 

de drar sig för att söka arbete eller påbörja en utbildning. Hendricks (2010) har även 

funnit att personer med AST ofta är stresskänsliga och har problem med ångest. 

Ångesten är ofta en konsekvens av den svåra uppgiften att passa in socialt med 

människor som är neurotypiska, det vill säga inte har någon diagnos inom 

autismspektrat. Detta kan bli extra påtagligt på arbetsplatsen och kan i många fall störa 

arbetsförmågan (Hendricks, 2010). Undersökningar har också visat på att personer med 

AST kan känna stark ångest och stress på arbetsplatser där det förekommer mycket 

sensoriska stimulin, till exempel buller. Capo (2001) beskriver att personer med AST 

ofta upplever sina svårigheter med sociala och kommunikativa färdigheter som ett 

hinder i arbetslivet. 

 

Att ha en diagnos inom autismspektrat innebär dock inte bara en massa svårigheter. 

Attwood och Gray (1999) har sammanställt en lista med positiva egenskaper som 

karaktäriseras av personer med aspergers syndrom. På denna påstås det bland annat att 

personer med asperger är pålitliga, lojala, plikttrogna och fördomsfria, de har ett bra 
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minne och mycket utvecklade och känsliga sinnen. Capo (2001) menar att personer med 

AST har många styrkor när det gäller deras arbetsförmåga. De är ofta duktiga i 

matematik, datakunskap och färdigheter där det gäller att ha bra minne. De kan också ha 

många egenskaper som är populära bland arbetsgivare, såsom ärlighet, pålitlighet och 

uthållighet (Capo, 2001). Att de har ett begränsat behov av social interaktion kan 

faktiskt vara en positiv egenskap för arbetsgivare eftersom de är mindre benägna att 

engagera sig i onödig social interaktion med medarbetare och därför kan vara mer 

produktiva (Capo, 2001). Hendricks (2010) talar om att personer med AST ofta har en 

känsla för detaljer och hyser ett intensivt fokus för sina arbetsuppgifter vilket leder till 

ökade arbetsprestationer. De kan också finna njutning i att utföra jobb som ofta skys av 

andra i och med att de är socialt isolerade eller har arbetsuppgifter som är repetitiva till 

sin karaktär (Hendricks, 2010). Utmaningen ligger i att hitta jobb som är kompatibla 

med de styrkor, behov och intressen individer med AST har och att utveckla jobb efter 

ambitioner och mognad (Capo, 2001).  

 

Hendricks (2010) talar om att det finns en bristande kunskap om vad det innebär att ha 

AST bland många arbetsgivare och medarbetare. Det är vanligt att personer med AST 

blir bedömda efter deras potentiella negativa beteenden istället för efter deras förmågor 

(Hendricks, 2010). Nära hälften (45%) av de undersökta i Baldwin Costley och Warrens 

(2014) studie hade arbeten som de enligt en typologi var överkvalificerade för, samma 

siffra för befolkningen i stort var 21 procent. Endast 6 procent av deltagarna i studien 

jämfört med 13 procent av den totala populationen hade chefsbefattningar. Detta trots 

att vuxna med autismspektrumstörningar är intellektuellt kapabla och har en hög grad 

av didaktisk förmåga (Baldwin et al. 2014). Genom erfarenheter har det visat sig att 

personer med AST med rätt insatser och utbildning av medarbetare kan arbeta i en 

mängd olika företag och branscher (Hendricks, 2010). 

 

Unga på arbetsmarknaden 

I en rapport från LO (2011) som behandlar unga vuxnas (18-26 år) arbetsvillkor och syn 

på arbetslivet framkommer att majoriteten (6/10) av undersökningsdeltagarna tycker det 

är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Kvinnor och personer med utländsk bakgrund 

anser det vara svårare än männen. I augusti 2014 låg ungdomsarbetslösheten för dem 

mellan 15-24 år på 22,1 procent, det kan jämföras med arbetslösheten bland samtliga 

arbetsföra som samma månad låg på 7,9 procent (SCB, 2014). Av de unga vuxna som 

har anställning är ungefär hälften visstidsanställda (LO, 2011). Enligt LO:s (2011) 

erfarenheter sker det ofta en överanvändning av arbetsgivare när det gäller att anställa 

unga på visstid. Detta får till konsekvens att många unga har en osäker ekonomi och 

bara 4 av 10 kan försörja sig själva helt och hållet (LO, 2011). Endast 39 procent av 

undersökningsdeltagarna anser att de får den lön som de förtjänar. Enligt LO (2011) har 

inträdet till arbetsmarknaden skjutits upp de senaste årtionden, 1990 var snittåldern för 

etablering 21 år medan den arton år senare (2008) var 26 år. En förklaring till detta är att 

unga vuxna utbildar sig längre idag (LO, 2011). 

 

Rauscher, Wegman, Wooding, Davis och Junkin (2013) har, både kvantitativt och 

kvalitativt, undersökt hur ungdomar i USA bedömer sina jobb efter de egenskaper som 

förknippas med positiva eller negativa psykosociala utfall. Det visade sig att den 

positiva egenskap de ansåg få mest utlopp för var att vara hjälpsam, något som kan 

bidra till en ökad lärdom om att bygga relationer, tillit och ömsesidighet samt värdet av 
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samarbete och lagarbete. Ungdomarna talade också om att lära sig vara tålamodiga, 

kunna respektera andra och kommunicera väl (Rauscher et al. 2013). Ungdomarna 

talade om vikten med att ha en stödjande handledare på arbetsplatsen. Det bidrar till att 

de känner sig respekterade och förstådda, gör dem mer motiverade till att gå till jobbet 

och får dem även att utföra ett bättre jobb (Rauscher et al. 2013). Däremot saknar 

många ungdomar att få ge utlopp för behoven av autonomi och kompetens. Möjligheter 

att fatta beslut bestod enligt de intervjuade av att få bestämma uppgifternas ordning men 

något högre beslutsfattande förekom inte. Detta anser författarna är oroande då behovet 

av autonomi är en av de mest studerade arbetsegenskaperna och förknippas med mer 

positiva resultat än till exempel kompetens och bidrar till en större livstillfredsställelse, 

mindre depression, positiva värderingar och attityder till arbetet och mindre missbruk 

(Rauscher et al. 2013). 90% av de tillfrågade hävdade att deras jobb var repetitivt till sin 

karaktär och led brist på utmaning. På den negativa sidan kom det även fram att 

ungdomarna upplevde måttliga nivåer av stress i arbetet, särskilt de som arbetade med 

människor. Stress i arbetet är förknippat med en rad psykosociala nackdelar, till 

exempel ökad depression (Rauscher et al. 2013). Men stress kan också vara positivt då 

det har föreslagits att arbetsrelaterad stress kan ge viktig lärdom och öka effektiva 

copingstrategier som kan användas vid konfrontation med stress senare i livet (Rauscher 

et al. 2013). 

 

Kassman och Stojanovic (2003) har intervjuat unga vuxna som stått utanför 

arbetsmarknaden i minst ett år om deras uppleveler av utanförskap. Många hade 

erfarenhet av psykisk ohälsa men utanförskapet var ofta inte den begynnande orsaken 

till detta utan snarare en konsekvens av tidigare erfarenheter (Kassman & Stojanovic, 

2003). Flera av de unga vuxna hade hamnat utanför redan under skoltiden. Det fanns 

erfarenheter av sociala problem i hemmiljön, mobbning i skolan, läs- och 

skrivsvårigheter, ADHD och andra funktionsnedsättningar. Många som hade problem i 

skolan fick senare även problem i arbetslivet. Vissa hade bara grundskoleutbildning 

vilket är ett stort problem då det ställs höga krav på ett innehav av utbilning för att få ett 

jobb idag (Kassman & Stojanovic, 2003). Många hade svårt att veta vart de skulle 

vända sig för att få hjälp och regler kring deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

upplevdes ofta som väldigt krångliga. De unga vuxna upplevde att samhället inte såg 

dem och många saknade någon som stöttar. Intervjuer med tjänstemän visade att det 

finns en risk att ungdomar faller mellan olika myndigheters ansvarsområden.  

 

Kassman och Stojanovic (2003) skiljer på utanförskap och absolut utanförskap. De som 

tillhör gruppen ”absolut utanförskap” varken jobbar, studerar, söker jobb eller har någon 

annan form av sysselsättning medan de som tillhör gruppen ”utanförskap” har någon 

form av sysselsättning såsom praktik, svart- eller ströjobb eller är aktivt arbetssökande. 

Gruppen ”absolut utanförskap” har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden och är också 

den gruppen som mår allra sämst (Kassman & Stojanovic, 2003). 

 

Nguyen (2011) har genom en longitudinell studie undersökt unga vuxnas (16-25 år) 

välbefinnande vid övergången mellan skola och arbetsliv. Perioden mellan sena tonåren 

och tidiga 20-årsåldern är ofta en lycklig tid för ungdomar (Nguyen, 2011). Det är en 

period då de avslutar skolan och påbörjar sitt första arbete eller högre utbildning. 

Majoriteten bor fortfarande hemma och njuter av livet. En förklaring till detta kan vara 

att de ännu inte mött alla de påfrestningar och det stora ansvar som vuxenlivet innebär 
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(Nguyen, 2011). Vid 25 års ålder är ungdomarna mindre nöjda med både sitt sociala liv, 

hemliv och karriär. En förklaring till detta kan vara att ungdomen tagit på sig ett 

växande ansvar och ekonomiska skyldigheter vid ett mer självständigt levene (Nguyen, 

2011). Men det kan också bero på att deras liv inte blev som de förväntat sig eller att de 

inte har en tillfredsställande karriär (Nguyen, 2011). Rauscher et al. (2013) beskriver 

hur många av ungdomarna i deras studie saknade en anslutning till sina framtida mål på 

sin första arbetsplats vilket kan leda till sämre motivation och välbefinnande. 

 

Med detta i vetskap behövs mer kunskap om hur utsatta grupper upplever sin 

anställningsbarhet. Deras upplevelser och erfarenheter kan bidra till en uppkomst av ett 

mer effektivt tillvägagångssätt för att få dessa grupper att inta en självklar plats på 

arbetsmarknaden.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur unga vuxna med autismspektrumtillstånd 

upplever sin anställningsbarhet samt vilken betydelse det tillskrivs dem i arbetsliv och 

privatliv. Med andra ord, så söker studien en djupare förståelse för hur unga vuxna med 

AST ser på den egna anställningsbarheten när det gäller att få och behålla en 

anställning. Den försöker också besvara frågeställningarna; Vad innebär det att vara 

anställningsbar och vad betyder den självupplevda anställningsbarheten för personer 

med AST:s arbetsliv, privatliv och framtidsutsikter? 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av tio unga vuxna, i åldrarna mellan 21 och 32 år. De 

hade alla diagnoser inom autismspektrat men ej någon utvecklingsstörning (aspergers 

syndrom, högfungerande autism och autismliknande tillstånd). Några hade även andra 

diagnoser, ADHD, epilepsi och ångesttillstånd. Sex var kvinnor och fyra var män. 

Dessa bodde vid undersökningstillfället i Stockholmsområdet med undantag av en som 

tillfälligt bodde på annan ort men var på besök i Stockholm. Deltagarna rekryterades 

genom kontakter och blev tillfrågade om medverkande i undersökningen via e-post och 

facebook. Undersökningsdeltagarna blev i förväg informerade om undersökningens 

syfte, att undersökningen var frivillig, att de kunde avbryta om de så önskade och att allt 

insamlat material skulle behandlas konfidentiellt och endast användas i den aktuella 

studien. Deltagarna blev även erbjudna att få läsa rapporten då den färdigställts. 

 

Datainsamling  

Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med var och en av deltagarna i 

syfte av att få en djup förståelse för deltagarnas verklighet och perspektiv. Intervjuerna 

skedde i deltagarnas eller mitt hem och spelades in för att sedan transkriberas i nära 

anslutning till intervjutillfällena. Strax innan påbörjad intervju fick deltagarna möjlighet 

att i förväg läsa frågorna och själva ställa frågor om något kändes oklart. Detta var något 

som alla deltagarna tog sig tid att göra. Syftet med detta var att öka tryggheten hos 

deltagarna då personer med AST ofta har ett behov av förutsägbarhet och struktur 

(Autismforum, 2013). Detta togs även i beaktande under intervjun då jag höll mig nära 

intervjuguiden och även såg till att följdfrågorna inte avvek från frågeguiden i någon 
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högre grad. Intervjuguiden utarbetades en del mellan de olika intervjuerna då nya 

intressanta aspekter kom upp som jag ville veta mer om. Några exempel på frågor var: 

Är det viktigt för dig att ha en anställning? Upplever du dig själv anställningsbar? Hur 

tror du att din diagnos inverkar på möjligheten att få en anställning? Har du några 

strategier för att göra dig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden? Intervjuerna tog ca. 

30 minuter var att genomföra. Den sammanlagda mängden data bestod av 62 sidor 

transkriberat material. 

 

Analys  

Data behandlades genom en tematisk analys där teman utarbetades induktivt. Den 

induktiva analysen har gjorts snarlikt Braun och Clarks (2006) riktlinjer där analysen 

börjar redan under datainsamlingen genom att man märker ut mönster av mening och 

frågor av intresse. Under analysprocessen skedde en ständig förflyttning fram och 

tillbaka mellan hela datamängden, de upphittade koderna, data som håller på att 

analyseras och analysen av de data som redan var producerade. Under 

kodningsprocessen organiserades datan i meningsfulla grupper. Dessa grupper skiljde 

sig dock från de slutgiltiga temana som blev något bredare. Efter kodningen inleddes 

sökandet efter teman. Detta gjordes genom en analys av de uppkomna koderna och ett 

kombinerande av dem på ett sätt som gjorde att de istället bildade övergripande teman. 

När de olika temana var urskiljda påbörjades en granskning utav varje tema där vissa 

teman slogs ihop till ett och andra delades upp i flera eller i huvudtema samt 

underteman. Därefter namngavs varje tema och slutligen skrevs resultatdelen där varje 

tema rymde en återgivning av vad som visat sig beröra just detta tema. I denna studie 

skildras även resultatet av några väl valda citat för att ge läsaren en mer 

verklighetsförankrad bild av vad som sades och vad som var utmärkande för just det 

temat.  

Under analysen fann jag sju stycken teman samt ett flertal underteman som kommer att 

behandlas under resultatdelen. De sju temana är; 1) synen på anställningsbarhet 2) 

vikten av att ha en meningsfull sysselsättning 3) fördomar mot funktionshindrade 4) 

känslan av att kunna så mycket mer 5) diagnosens inverkan på arbetslivet 6) betydelse 

för privatliv 7) framtidsvisioner. 

 

 

Resu lt at  

 

Under intervjuerna kom det fram att ingen av intervjupersonerna hade någon anställning 

för tillfället. Några hade erfarenhet av sommarjobb eller kortare vikariat. Alla utom en 

hade någon form av arbetslivserfarenhet, till exempel genom praktik. De flesta hade 

gymnasieutbildning och några hade även någon form av eftergymnasial utbildning. För 

tillfället hade alla en sysselsättning, flera gick på daglig verksamhet, några praktiserade 

och några studerade. 

 

Synen på anställningsbarhet 

Intervjupersonerna har svårt att definiera ordet anställningsbarhet. Även om de har hört 

ordet förut kan de flesta inte riktigt sätta det i sitt rätta sammanhang. Vad det innebär att 

vara anställningsbar är lättare att beskriva även om deltagarna gör olika tolkningar av 
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frågan. Antingen tar de upp vad det innebär generellt eller så tar de upp vad det innebär 

för en själv och för den egna arbetsplatsen. 

 

Det flesta säger att de upplever sig anställningsbara, även om det för somliga ligger en 

del tveksamhet i frågan. De som inte känner sig anställningbara menar att det beror på 

att de saknar erfarenhet och utbildning men att det är något som de håller på att förvärva 

på sina olika praktikplatser eller genom studier.  

      

        Vad krävs för att vara anställningsbar? 

Utmärkande för vad som krävs för att vara anställningsbar är enligt deltagarna att det 

finns ett intresse för arbetsuppgifterna, ett innehav av kompetens, erfarenhet och 

utbildning. Det är även viktigt att vara flexibel, kunna ta egna initiativ, vara stresstålig, 

kunna hålla många bollar i luften samtidigt samt att kunna kommunicera bra och 

samarbeta med andra. Detta var även något intervjupersonerna sa att de förhöll sig 

aktivt till. Det som intervjupersonerna sa sig ha svårast att förhålla sig till var 

stresstålighet och den sociala biten. Att gå på anställningsintervju kan upplevas som 

jobbigt och likaså att kallprata med kolleger under fikapauser och liknande. Deltagarna i 

studien saknar anställning för tillfället. Detta tror de dels beror på att det är hård 

konkurrens på arbetsmarknaden men även på att de behövt extra lång tid på sig att 

avsluta gymnasiet och hantera vissa svårigheter som har med diagnosen att göra. Två av 

intervjupersonerna fick sin diagnos först i vuxen ålder och har behövt bearbeta det. 

Några har erfarenhet av psykisk ohälsa och har behövt ta tag i sitt mående innan det 

varit aktuellt att ta sig an arbetsmarknaden. Det behövs alltså ett viss hälsotillstånd för 

att känna sig kapabel till att utföra ett jobb. 

 

”Ja det är väl det att jag... behövde börja med daglig verksamhet först... och då 

fokusera på mitt mående... och själen, må bättre i själen, innan jag skulle ta mig ut i 

arbete” 

 

En deltagare gick på särskola på gymnasiet vilket har gjort att personen inte har 

fullständiga betyg vilket han tror är en av orsakerna till att han inte haft någon 

anställning mer än sommarjobb. En avsaknad av sociala kontakter ansågs också vara en 

anledning till att deltagarna inte haft någon anställning. 

 

        Vikten av att ha en anställning 

Ingen av intervjupersonerna har haft en anställning, med undantag av kortare sommar- 

och extrajobb, men de flesta uppgav att det var viktigt att ha en anställning. En av 

anledningarna till att det är viktigt är att få en fast lön och en lön som motsvaras av det 

arbete som individerna gör. En av deltagarna berättar att ersättningen de får för att gå på 

daglig verksamhet ligger på 6,50 i timmen vilket hon tycker känns förnedrande med 

tanke på allt det arbete som hon ändå gör. 

 

En annan viktig aspekt när det gäller önskan att ha en anställning är att få känna sig 

jämlik sina arbetskamrater som de ofta utför samma eller liknande sysslor som. De 

flesta deltagare hävdar att de bidrar med lika eller nästan lika mycket på sina 

praktikplatser som den ordinarie personalen gör. En anställning skulle också kunna ge 

en större utmaning och bidra till personlig utveckling. Att kunna leva ett så normalt liv 
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som möjligt och att känna sig som ”alla andra” är också något som anses kunna uppnås 

av en anställning. 

 

        Strategier för att öka den egna anställningsbarheten 

De flesta kan tänka sig att studera för att lättare få en anställning och även att flytta till 

en annan ort. Att behöva flytta till en annan ort för att få en anställning ses dock som ett 

andrahandsalternativ och många poängterar att det skulle vara tråkigt på många sätt att 

behöva göra det. 

 

Flera tänker att de har för lite erfarenhet av arbetslivet och ser praktik som en ett viktigt 

led mot en framtida anställning. Flera pratar om att de anser erfarenhet vara viktigare än 

utbildning för att få jobb och även personkemi om jobbet går ut på att ha hand om andra 

människor. Många har förhoppnigar om att deras praktikplatser ska leda till anställning 

och de har utvecklat strategier för hur de ska lyckas. De talar om att det är bra att våga 

ta för sig, visa framfötterna, ta initiativ, ha ett vänligt bemötande och våga prova nya 

saker. 

 

”Jag försöker ta egna initiativ på ett jobb och jag vill inte sitta ner och inte göra 

nånting... så är inte jag som person. Jag försöker visa vad jag går för och att jag kan 

lika mycket som de andra” 

 

Vikten av att ha en meningsfull sysselsättning 

De flesta trivs bra med sin sysselsättning och känner sig viktiga och behövda. De 

värdesätter det faktum att de faktiskt har något att göra om dagarna. Även om 

majoriteten säger sig vilja ha en anställning så finner de mening och tillfredsställelse i 

sina dagliga sysslor. En deltagare beskriver hur han genom sin dagliga verksamhet är 

med och bidrar till arbete för en hjälporganisation och finner mening med det. En annan 

deltagare gör sin praktik på en dagverksamhet för äldre dementa och känner där att han 

verkligen hör hemma och har roligt om dagarna. Flera får även genom daglig 

verksamhet chansen att ägna sig åt sina stora fritidsintressen på heltid, som att spela 

teater, skriva och måla. 

 

”[---] just nu är det väldigt mycket fokus på vår teaterverksamhet och jag håller ju 

på att repetera inför en ny pjäs [---]” 

 

En av deltagarna känner sig inte redo att ha en anställning för tillfället men har hittat en 

praktikplats som passar henne väldigt bra. Hon beskriver att hon är glad över att ha en 

sysselsättning och känner sig i nuläget tillfredsställd i den situation hon befinner sig i. 

 

Flera av deltagarna menar att de inte har så bråttom med att få en anställning. De 

behöver utvecklas på det privata planet först och fundera på vad de verkligen vill göra. 

Några ser en anställnings med lönebidrag som en bra början och andra talar om att de 

skulle vara nöjda med en deltidsanställning. 

 

          Att känna sig kompetent 

Flera deltagare talar om vikten att få känna sig kompetenta och känna att de har något 

att bidra med i arbetslivet. Detta kan även ha en positiv inverkan på den upplevda 

anställningsbarheten. Deltagarnas självförtroende växer genom lagom utmanande 
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arbetsuppgifter samt beröm vid bra genomfört arbete. En av deltagarna beskriver hur 

han kände sig stolt över sin handledares kommentar efter ett omfattande arbete med att 

sortera upp gamla programblad. 

 

”[---] han sa det nån vecka efter, när jag hade sorterat allt det där... gud va... det här 

var ju riktigt bra att vi fick det här gjort, du var jätteduktig liksom” 

 

De flesta som praktiserar menar att de bidrar lika eller nästan lika mycket på sin 

arbetsplats som de som är anställda. En deltagare berättar att han känner sig precis som 

en anställd även om han bara praktiserar vilket är en bidragande faktor till att han trivs 

så bra. 

 

Fördomar mot funktionshindrade 

Något som var ett återkommande samtalsämne i intervjuerna var fördomar mot 

funktionshindrade. Intervjupersonerna beskriver att det finns en stor okunskap bland 

människor om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning inom 

autismspektrat. Deltagarna upplever att de ofta blir placerade i ett fack och dömda 

utefter en given mall. Detta tror många försvårar för dem i jobbsökandet och kan alltså 

ses som en bidragande faktor till att vissa deltagare inte upplever sig särskilt 

anställningsbara.  

 

Flera av de deltagare som uppger att de känner sig anställningsbara tror sig dock inte 

kunna få ett jobb om de söker ett idag. Det kan tolkas som att dessa personer själva 

anser att de är kapabla till att ha en anställning men att det är yttre faktorer som spelar 

in, till exempel fördomar, som gör att de inte tror sig ha en chans. 

Undersökningsdeltagarna tror att de har svårare att få en anställning än en ung vuxen 

utan diagnos. Detta tror de främst beror på hur omgivningen dömer dem och inte på att 

de faktiskt är mindre kapabla till att klara av ett jobb.  

 

”Jag tror inte diagnosen i sig är ett problem, jag tror att problemet ligger i hur folk 

ser på en, ja men... vissa har ju som sagt en tendens att förstora upp diagnoser” 

 

Några av de vanligaste fördomarna är att personer med AST är utvecklingsstörda, 

aggressiva, känslokalla, socialt inkompetenta och tillbakadragna. Deltagarna berättar 

hur media gärna spär på dessa fördomar genom att skildra personer med AST på ett 

stereotypt sätt i till exempel filmer och serier och i kvällstidningarna påstås det ofta att 

seriemördare och historiska diktatorer har diagnoser inom autismspektrat. Även inom 

vården händer det att de blir bedömda på detta sätt. En av deltagarna berättar hur hon 

under ett psykologbesök fick höra att personer med aspergers syndrom inte kan se andra 

i ögonen. 

 

Flera av deltagarna skulle överväga att inte berätta att de har en diagnos för en potentiell 

arbetsgivare just för att de är rädda för att bli bedömda på förhand. Men samtidigt skulle 

de vilja vara öppna med det för att få en chans att förklara hur just en själv fungerar och 

har för särskilda behov. Detta tycks vara en svår avvägning som ger upphov till en viss 

oro och osäkerhet hos deltagarna och detta skulle mycket väl kunna vara ett hinder i 

jobbsökarprocessen.  
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Flera deltagare talar om det faktum att personer som delar samma diagnos inte alls 

behöver vara särskilt lika varandra. En deltagare beskriver hur olika två personer med 

aspergers syndrom kan vara och menar på att det är synd att inte samhället kan se till 

individen istället för till diagnosen. 

 

”Jag har varit på många olika kollon under min uppväxt... just för såna som har 

asperger och jag har ju träffat väldigt många där som jag känner att den där har 

jag... den där känner jag inte att jag har nånting gemensamt med, den är liksom 

väldigt annorlunda och har väldigt annorlunda intressen och även svårigheter mot 

vad jag har och ändå har vi samma diagnos”  

 

Känslan av att kunna så mycket mer 

Några deltagare känner en frustration över att de inte få ge av sin fulla potential. De 

upplever att de får utföra alldeles för enkla och enformiga uppgifter på sina 

verksamheter och praktikplatser. En deltagare berättar att hon på en tidigare praktikplats 

knappt fick göra något annat än att ta hand om disken trots att hon kände sig kapabel till 

betydligt mer. Även om hon erbjöd sig att göra vissa saker som hon har stor erfarenhet 

av och även blev lovad till att göra mer så blev det aldrig av. Deltagaren kände sig mest 

i vägen på denna praktikplats och hon beskriver det som att det kändes som att hon 

skulle synas och höras så lite som möjligt. 

 

”När eleverna sen skulle ha föreställning då var det liksom lite mer eller mindre 

sätt dig i ett hörn, var tyst och låtsas att du inte existerar” 

  

En annan deltagare beskriver hur hon på sin dagliga verksamhet får utföra alldeles för 

enkla arbetsuppgifter. Detta beror enligt henne på att flera av de andra som går på 

verksamheten har grövre funktionshinder och att arbetsuppgifterna därför ligger på en 

nivå så att de ska passa alla. Det handlar mycket om att städa och hålla i ordning. 

Deltagaren menar att det känns nedvärderande att behöva utföra så enkla uppgifter. På 

en annan daglig verksamhet, där en av deltagarna går, känns det mest som förvaring. 

Personen upplever inte att hon blir pushad till att söka jobb eller praktik utan att hon 

mest är där för att få tiden att gå vilket känns förödande då hon vill så mycket mer. 

 

En deltagare förklarar att han skulle vilja ta mer ansvar på sin praktikplats, till exempel 

genom att delegera medicin vilket han är kapabel till och har utbildning för men inte 

blivit anförtrodd än. Även om inte deltagarna själva påpekar det så kan det faktum att 

deltagarna inte känner att de får ge utlopp för sin fulla potential leda till en lägre 

upplevd anställningsbarhet.  

 

Diagnosens inverkan på arbetslivet 

Deltagarna delar med sig av såväl fördelar som nackdelar med att ha en diagnos och hur 

det inverkar på arbetslivet. Självkännedomen är god och flera påtalar att de aktivt 

arbetar med att utveckla sina svagare sidor som en strategi till att göra sig mer 

anställningsbara. De tar även vara på sina starka sidor och vet ungefär inom vilket 

yrkesområde som de skulle passa. 
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        Begränsningar med att ha en diagnos 

Att leva med AST ansågs av samtliga deltagare ge upphov till vissa begränsningar inom 

arbetslivet. De begränsningar det påstås få varierar dock stort mellan de olika 

undersökningsdeltagarna. Flera tar upp att de är stresskänsliga och inte fungerar när det 

blir för mycket runt omkring. Att kunna hålla många bollar i luften är något som flera 

betraktar som ett hinder. Det är även vanligt att ha svårt att säga nej och att ta på sig mer 

arbetsuppgifter än vad man orkar med. En av deltagarna berättar om hur hon ständigt 

känner sig stressad över sina sysselsättningar på den dagliga verksamheten men att hon 

ändå tog på sig mer jobb just för att det var så svårt att säga nej. 

         

”De frågade mig om jag ville bli ordförande och då var det ju svårt att säga nej... 

jag är... jag är väldigt smickrad över att de frågade mig och svarade ju ja... i alla 

fall så länge tänkte jag... det är ju så här ettårsuppdrag så i mars kan jag säga att jag 

inte vill fortsätta så det är väl en tanke att jag ska göra” 

 

Flera deltagare menar att de behöver ett lugnare arbetstempo. En deltagare menar dock 

att ett lugnare arbetstempo är en förutsättning för vissa typer av arbeten. Jobbar man på 

ett demensboende är det en bra egenskap att kunna ta det lugnt eftersom de äldre inte tål 

stress. Att få göra något i sin egen takt ses som ett viktigt incitament mot att fungera på 

arbetsplatsen. Flera deltagare har positiva upplevelser av sin skolgång där de fick 

anpassad undervisning och möjlighet att göra skolarbetet i sin egen takt. Detta innebar 

för många ett extra år på gymnasiet men ses som en ren vinst. Någon pratar om att hon 

har koncentrationssvårigheter vilket innebär att hon har svårigheter att fokusera på 

samma sak en längre tid och behöver pausa oftare än andra. Störande ljud är också 

något som upplevs som en svårighet. Sociala svårigheter talas det om också. Flera 

deltagare beskriver hur de upplever sig ha begränsningar i att läsa av andra människor 

och interagera med dessa under arbetsdagen.  

 

”Jag kan tycka det är jobbigt på rasterna då man ska sitta och kallprata. Det kan 

göra att det blir svårare att få en anställning. Det sociala är viktigt ibland känner jag 

att jag inte passar in” 

 

En deltagare beskriver att hon har vissa motoriska svårigheter i form av tics som kan 

vara ett hinder i arbetslivet då personen i fråga lätt blir skakig i händerna och att det då 

kan vara svårt att utföra uppgifter som kräver fin precision. En annan deltagare 

beskriver att han har svårt för plötsliga förändringar och behöver en tydlig struktur på 

arbetet. Flera deltagare berättar dock att deras svårigheter har blivit bättre genom åren 

och att de hela tiden försöker utveckla sina svagare sidor. Att bli modigare, våga ta mer 

plats och våga säga ifrån är några av de egenskaper som deltagarna jobbar på att 

förbättra. 

 

Nyttan av att ha en diagnos 

De flesta deltagare talar inte om sin diagnos uteslutande som ett hinder utan poängterar 

att det även finns många fördelar med att ha AST och de har mycket att bidra med på 

sina arbetsplatser. En deltagare beskriver sig som ett kontrollfreak, hon är bra på att 

hålla ordning och reda på saker och menar att hon kan bidra med att kontrollera att allt 

är på sin plats och i sin ordning på en arbetsplats. En annan deltagare beskriver att han 

har ett stort tålamod med andra människor och tycker sig vara extra lämpad att jobba 
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inom vården. Ytterligare en deltagare berättar att det finns företag med kunskap om 

AST och som ser personer med AST som en stor tillgång. 

 

Några av deltagarna har erfarenhet av att praktisera på skolor med elever som har 

diagnoser inom autismspektrat. Där menar deltagarna att de är en enorm tillgång då de 

till skillnad från lärarna har erfarenhet av hur det är att leva med diagnosen och kan sätta 

sig in i elevernas situation. De känner att de får vara en förebild för yngre personer med 

diagnosen och vägleda dem samtidigt som de blir uppskattade av lärare och andra 

personal. 

 

”jag förstår ju verkligen vad det här handlar om... att ha de här svårigheterna, jag 

kan relatera till det och förstå varför de reagerar som de gör i vissa situationer” 

 

Betydelse för privatlivet 

Att inte ha en anställning eller känna sig anställningsbar ger vissa konsekvenser för 

deltagarna i studien. Några av dem skulle till exempel vilja flytta hemifrån men har inte 

haft möjlighet än då det ofta krävs en anställning för det. En deltagare menar att en flytt 

hemifrån skulle hjälpa henne att mogna och utvecklas som person. 

 

”Ja jag längtar efter att flytta hemifrån... för att mogna som person och utvecklas 

och ja... bli mer självständig och klara saker och ting mer själv” 

 

Att ekonomin är dålig och att känna att man inte får en lön som motsvarar det arbete 

man utför är en annan konsekvens som upplevs trist och lite orättvis. Ingen av 

deltagarna söker aktivt jobb för tillfället vilket kan vara en konsekvens av att de inte 

känner sig anställningsbara eller tror sig få något jobb. 

 

Framtidsvisioner 

De flesta deltagare säger sig vilja ha en anställning i framtiden. De har mål och 

drömmar om vad de skulle vilja göra samt strategier för hur de ska uppnå dessa. Många 

drömmer om att få jobba med något inom sitt stora fritidsintresse. 

 

”Ja jobba inom musik! Sjunga och spela gitarr och skriva egna låtar och         

komponera egen musik. Jag har ett absolut gehör så om jag hör ett... eller jag 

menar en till exempel känd låt så kan jag säga att den här låten går i c!”  

 

För att nå sina drömmar försöker intervjupersonerna utöka sina kompetenser genom 

praktik och studier. Att visa framfötterna och ta egna initiativ kan vara en hjälp på 

vägen och likaså att upplevas som social och lättsam. När det gäller deltagarans tro på 

att de ska uppnå sina drömmar är svaren av blandad karaktär. Vissa tvivlar på att de 

kommer nå så långt medan andra har en stark tilltro till sig själva. 

 

        Oro inför framtiden 

De flesta deltagare uttrycker att de känner sig oroliga inför framtiden till en viss grad 

även om de samtidigt är positiva och säger att det nog ska ordna sig. Det som gör dem 

oroliga är att det är så hård konkurrens på arbetsmarknaden idag och att de inte riktigt 

känner att de når upp till alla de kvalifikationer som krävs för att få ett arbete. En av 

deltagarna uttrycker att det alltid finns någon annan som är bättre. En annan deltagare 
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berättar att han är orolig för hur regeringsskiftet kommer påverka unga och 

funktionshindrade på arbetsmarknaden. Att funktionsnedsatta ska bli sjukskrivna istället 

för att få hjälp att ta sig ut på arbetsmarknaden är något han fasar för och verkar ha 

grunnat en hel del på.  

 

”[---] vänstern och sossarna tycker att alla ska leva på socialbidrag och ta bort 

lagen om valfrihet. Det jag är rädd för är att de vill sjukskriva alla 

funktionsnedsatta istället för att hjälpa dem ut i arbetslivet. Det som kommer 

hända, hända då är att arbetslösheten kommer öka. En moderat regering hade nog 

gynnat oss mer och sett till att vi kommer ut i arbetslivet” 

 

De flesta känner att de får bra stöd och hjälp för att nå sina drömmar, både av anhöriga 

och av personer inom myndigheter. Men det finns också upplevelser av att inte riktigt få 

det stöd som skulle behövas och att behöva kämpa för att få rätt hjälp. Detta tar förstås 

på krafterna och skulle kunna ge upphov till en minskad upplevelse av 

anställningsbarhet.  

 

        Att aldrig ge upp 

I det stora hela ser deltagarna ljust på livet och framtiden. De är överhängande positiva 

och har ett starkt driv inom sig. Många talar om att man aldrig ska ge upp sina drömmar 

och att det alltid finns en chans trots att den vid en första anblick verkar obefintlig. En 

av deltagarna vill antingen jobba med hundar eller bli musikartist men bedömer 

chanserna till det senare sämre. 

 
”Det kan nog vara lite svårare än att jobba med hundar men man ska inte aldrig ge 

upp” 

 

En deltagare berättar att hon ett tidigare år sökte in på en musik- och teaterlinje på en 

folkhögskola som hon gärna ville gå, att endast 16 elever av cirka 1000 antogs varje år 

skrämde henne inte och trots att hon inte var en av de 16 så fortsätter hon att kämpa och 

hoppas på att en dag bli skådespelare. En annan deltagare vill söka in på 

musikhögskolan trots att han själv bedömer chansen till att slå igenom inom 

musikbranschen som väldigt liten. En deltagare som studerar har bland annat 

inlärningssvårigheter som innebär att hon behöver kämpa extra hårt för att lyckas men 

är ändå fast besluten med att hon kommer fixa det men hoppas på att kunna få lite extra 

stöd. 

 

 

D iskuss io n  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur unga vuxna med autismspektrumstörning 

upplever sin anställningsbarhet samt vilken betydelse det tillskrivs dem i arbetsliv och 

privatliv. Under analysen fann jag följande sju teman samt ett antal underteman; 1) 

synen på anställningsbarhet 2) vikten av att ha en meningsfull sysselsättning 3) 

fördomar mot funktionshindrade 4) känslan av att kunna så mycket mer 5) diagnosens 

inverkan på arbetslivet 6) betydelse för privatlivet 7) framtidsvisioner.  

I resultatet framkommer att merparten av deltagarna säger sig vara anställningsbara men 

att de ändå tvivlar på att de kommer få ett jobb om de söker ett idag. Det som gör det 
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svårt för dem att få en anställning tror de inte beror så mycket på att de själva skulle ha 

en sämre arbetskapacitet utan främst på att de blir bedömda som sämre arbetstagare på 

grund av sina diagnoser. Det fanns upplevelser av att inte få ge utlopp för sin fulla 

potential på arbetsplatsen vilket bidrar till känslor av mindervärdhet och att inte känna 

sig kompetent nog. Det som krävs för att vara anställningsbar var enligt 

undersökningsdeltagarna ett intresse för arbetsuppgifterna, ett innehav av kompetens, 

erfarenhet och utbildning. Det är även viktigt att vara flexibel, kunna ta egna initiativ, 

vara stresstålig, kunna hålla många bollar i luften samtidigt samt att kunna 

kommunicera väl och samarbeta med andra. Vissa egenskaper är enligt deltagarna 

svårare att förhålla sig till än andra men är något de aktivt arbetar på att utveckla. Även 

om det är en anställning som de flesta av deltagarna strävar efter så är de glada över att 

ha en sysselsättning om dagarna där de trivs och känner att de gör någon nytta. 

Deltagarna har drömmar om framtiden och strategier för hur de ska nå dit. Det finns en 

viss oro inför framtiden men en överhängande del tror ändå att det kommer lösa sig så 

småningom.  

 

Deltagarnas upplevelser av anställningsbarhet i föreliggande studie både liknar och 

skiljer sig från varandra. Den största likheten är att de känner sig kompetenta till att 

sköta ett jobb och att de finner tillfredsställelse med det de gör om dagarna. Den stora 

skillnaden är att den upplevda anställningsbarheten varierar stort mellan deltagarna. 

Detta kan dels bero på att de tolkade frågan om anställningsbarhet olika och dels på en 

mängd andra faktorer såsom utbildning, erfarenhet, personlighet, socialt stöd och så 

vidare. 

 

Ingen av undersökningsdeltagarna i föreliggande studie hade någon anställning och de 

hade även föga erfarenheter av det. Barnhill (2007) tar upp det faktum att personer med 

AST ofta står utanför arbetsmarknaden. Även det faktum att intervjupersonerna kan 

klassas till gruppen unga vuxna kan vara en orsak till att de ännu inte kommit in på 

arbetsmarknaden. Enligt LO (2011) anser unga vuxna att det är svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Detta är något som det även talas om i denna studie. I LO:s studie har 

majoriteten av de unga vuxna svårt att försörja sig vilket även bekräftades i denna 

studie. Baldwin et al. (2014) skriver att personer med aspergers syndrom och 

högfungerande autism ofta är överkvalificerade för sina jobb. Det talades det om en del 

i denna studie då flera av deltagarna fick utföra enkla och monotoma arbetsuppgifter på 

sina dagliga verksamheter och praktikplatser. Något som de själva upplevde som 

kränkande. 

 

Självtilliten bland deltagarna i föreliggande studie var hög trots att majoriteten inte 

kände att de skulle kunna få en anställning i dagsläget. Berntson et al. (2008) har 

undersökt hur termen anställningsbarhet förhåller sig till individers självtillit och 

kommit fram till att anställningsbarhet och självtillit är två skilda saker men att 

anställningsbarhet förutsätter självtillit. Deltagarnas självtillit gav uttryck för att känna 

sig fullt kapabla till att arbeta och det kan vara ett skäl till varför de svarade ja på frågan 

om de upplever sig anställningsbara. Många av deltagarna hade en positiv syn på sitt 

framtida arbetsliv och menade att det säkert skulle ordna sig tids nog. Kirves et al. 

(2013) har kommit fram till att individer med en optimistisk personlighet upplever sig 

själva mera anställningsbara. Detta kan mycket väl avspeglas i föreliggande studie. 
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Deltagarna i föreliggande studie talade om vikten av att få rätt stöd och hjälp för att ta 

sig ut i arbetslivet samt om vikten av att ha snälla och förstående handledare på sina 

praktikplatser. Detta bedömer Rauscher et al. (2013) som viktiga psykosociala behov 

som ger individer tillfredsställelse på arbetsplatsen. Andra viktiga psykosociala behov 

är behoven av autonomi och kompetens (Rauscher et al. 2013). Behovet av autonomi 

talades det inte mycket om i studien men detta kan bero på att personer med AST söker 

struktur och förutsägbarhet i första hand och därför inte har lika stort behov av 

självbestämmande. Kompetens talades det dock om en hel del. Att få känna sig 

kompetent och duktig var något som de flesta strävade efter. Utbildning och kompetens 

var även några av de faktorer som deltagarna sa var viktigt för att kunna få en 

anställning. Arbetsmarknadsstrukturen nämndes ett flertal gånger som ett hinder för att 

få anställning då det påtalades att det är hög konkurrens om arbeteten för tillfället. Att 

deltagarna alla bor i storstadsregion kan vara en bidragande faktor till att de har hopp 

om att få en anställning i framtiden. Alla dessa faktorer är sådana som även Berntson et 

al. (2006) tar upp som viktiga villkor som bidrar till upplevelser av anställningsbarhet. 

Majoriteten av deltagarna sa sig vara beredda att flytta till en annan ort för att få en 

anställning. Enligt Kirves et al. (2013) är en högre upplevd rörlighet korrelerad med en 

högre upplevd anställningsbarhet. Att deltagarna i föreliggande studie är beredda att 

flytta för att få ett jobb kan alltså bidra till att de känner sig mer anställningsbara. 

 

Att bristen på upplevd anställningsbarhet skulle leda till sämre hälsa såsom Berntsson 

och Marklund (2007) beskriver finns det inte mycket som tyder på i förliggande studie. 

En förklaring till det kan vara att deltagarna ändå har en sysselsättning om dagarna som 

gör att de känner sig viktiga, behövda och duktiga på något. Deltagarna poängterar just 

det viktiga i att ha något att göra om dagarna och det finns en möjlighet till att resultatet 

skulle sett annorlunda ut om deltagarna istället bara hade varit arbetslösa och gått 

hemma om dagarna. Det skulle också kunna tänkas att personer som mår bra är mer 

benägna att ställa upp på denna typ av intervju än personer som mår dåligt. Det fanns 

dock ett par personer i denna studie med erfarenhet av psykisk ohälsa men enligt dessa 

var det något som funnits där långt tillbaka i tiden och kunde därför inte härledas av en 

sämre upplevd anställningsbarhet, däremot kan en sämre upplevd anställningsbarhet ses 

som en konsekvens av dessa individers psykiska ohälsa. Kassman och Stojanovic 

(2003) som också gjort en intervjustudie beskriver hur flera av de unga vuxna som står 

utanför arbetsmarkanden haft problem ända sen barndomen och att dessa problem sedan 

följt dem in i vuxenlivet. Några av deltagarna i min studie beskrev också hur de har haft 

problem i framförallt skolan. Detta kan vara något de har med sig och som påverkar 

deras upplevda möjligheter till att få en anställning.  

 

Flera av deltagarna i den föreliggande studien hade erfarenhet av en nedsatt förmåga att 

hantera stress och en känslighet för oljud. Detta är något som även visat sig i Hendricks 

(2010) studie. Just stresstålighet är en aspekt som anses krävas för att vara 

anställningsbar. Att de känner att de inte kan leva upp till det kravet kan vara en 

bidragande faktor till att de inte tror sig kunna få ett jobb. En av deltagarna tog upp det 

faktum att han känner ångest och rädsla inför nya platser och situationer. Enligt 

Hendricks (2010) är detta vanligt bland personer med AST och kan vara något som 

försvårar för dem i jobbsökarprocessen. Detta kan även bidra till en sämre upplevd 

anställningsbarhet. Ingen av de intervjuade sa att de sökte jobb aktivt för tillfället vilket 

kan vara en konsekvens av att de inte tror sig få något. Enligt Berntson och Marklund 
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(2007) tenderar personer som upplever sig anställningsbara att söka jobb mer aktivt och 

satsa högre än personer som inte upplever sig lika anställningsbara.  Deltagarna i denna 

studie definierar sig inte enbart efter sina svagheter utan talar även om sina förtjänster. 

En av deltagarna ansåg sig till exempel vara väldigt duktig på matematik och flera 

beskrev sig som pålitliga och uthålliga. Detta är något som även Capo (2001) beskriver 

som styrkor hos personer med AST.  

 

I den föreliggande studien fanns flera upplevelser om negativ särbehandling i arbetslivet 

och att bli misstrodd för att inte klara av vissa uppgifter. Detta var något som deltagarna 

sa var ett stort problem och den främsta anledningen till att de trodde sig ha svårare att 

få jobb än någon utan diagnos. Detta tar även Hendricks (2010) upp i sin studie. Många 

personer med AST blir bedömda efter sina negativa egenskaper i stället för sina positiva 

(Hendricks, 2010). 

 

Alla deltagarna i den föreliggande studien kan enligt Kassman och Stojanovics (2003) 

uppdelning placeras i gruppen ”utanförskap” då de alla har en sysselsättning men saknar 

anställning. Kassman och Stojanovic (2003) delar in unga vuxna som står utanför 

arbetsmarknaden i två grupper utefter sysselsättning. Den ena kallar de för 

”utanförskap” och den andra kallar de för ”absolut utanförskap”. Att deltagarna i 

föreliggande studie tillhör gruppen ”utanförskap” ger dem alltså bättre förutsättningar 

att ta sig in på arbetsmarknaden än om de hade tillhört gruppen ”absolut utanförskap”.  

 

Metoddiskussion 

Att få undersökningsdeltagarna att öppna upp sig och avge välutvecklade svar på 

frågorna var inte det enklaste men jag lärde mig genom intervjuprocessens gång att 

tänka ut och ställa bra följdfrågor för att verkligen fånga upp det mest väsentliga för att 

kunna tillgodose studiens syfte. Något som kan ha påverkat validiteten i denna studie är 

att flera av undersökningsdeltagarna var bekanta med varandra vilket kan ha bidragit till 

att de även liknande varandra på vissa aspekter. Detta hade kunnat undvikas genom en 

mer adekvat urvalsprocess där deltagare hade rekryterats från mer skilda håll. Dock 

gjordes bedömningen att det hade varit för tidskrävande och jag är trots allt tacksam 

över att så många deltagare ville ställa upp. Det kan även tänkas att det är en viss typ av 

personer som är villiga att ställa upp på en intervju, till exempel individer som är lite 

mer utåtriktade, dessa kanske upplever anställningsbar på ett annat sätt än mer 

inåtvända personer. 

 

Deltagarna fick läsa igenom frågorna för intervjun fem minuter innan själva intervjuns 

början och ställa frågor om något kändes oklart. Detta gjordes för att öka tryggheten hos 

deltagarna då personer med AST ofta har ett behov av förutsägbarhet och struktur 

(Autismforum, 2013). Detta tror jag fick en positiv inverkan på intervjun men jag har i 

efterhand funderat på om det eventuellt hade varit ännu bättre om deltagarna fått 

frågorna mejlade till sig ett par dagar innan så de hade hunnit fundera ordentligt på 

svaren. Risken med detta är dock att deltagarna hade kunnat på hjälp av någon 

utomstående med svaren eller att de hade kunnat prata ihop sig med varandra. Vissa av 

deltagarna kändes inte helt bekväma med att bli intervjuade och för dessa hade det 

kanske varit bättre att få svara på en kvalitativ enkät istället eller bli intervjuade över en 

chatt. En av deltagarna nämner även under en intervju att han är bättre på att uttrycka 

sig skriftligt än munligt. 
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I framtida intervjuer borde flera frågor ställas för att fånga in syftet ännu tydligare. Det 

kan med fördel ställas mer frågor kring deltagarnas uppväxt, skolgång samt hur de 

förhåller sig kring sin diagnos. En avsaknad av frågor rörande deltagarnas styrkor och 

tillgångar i arbetslivet kan ha tolkas som att jag mest ser det negativa i att ha en diagnos. 

Trots detta var det ändå flera som delade med sig av sina styrkor och de stämde till stor 

del överens med de egenskaper som Capo (2011) beskriver. 

Frågan om huruvida deltagarna kände sig anställningsbara kan möjligtvis ha tolkats på 

olika sätt av de olika deltagarna. Vissa har förmodligen tolkat den efter hur stor chans 

de tror sig ha att få ett jobb medan andra har tolkat den efter hur pass förmögna de 

själva känner sig till att göra ett bra jobb. I framtida forskning bör en klarare definition 

ges men detta ses inte som något stort problem då helhetsbilden av intervjuerna ändå 

gav en bra bild till hur deltagarna förhöll sig till fenomenet. 

 

Då jag själv har anhöriga med diagnoser inom autismspektrat och även har läst en hel 

del om ämnet kan min förförståelse inom området ha påverkat resultatet i en viss mån. 

Braun och Clarke (2006) påpekar att en forskare aldrig kan befria sig från sina tidigare 

teoretiska antaganden. Jag har dock haft detta i baktanken under hela 

forskningsprocessen och försökt förhålla mig så neutralt som möjligt till mina 

intervjupersoner. Att de alla är unika indivder med egna personligheter, egenskaper, 

upplevelser och erfarenheter har varit den grundtanke jag burit med mig. 

 

Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant och viktigt att undersöka hur personer 

med AST som är äldre än undersökningsdeltagarna i denna studie ser på sin 

anställningsbarhet och sin yrkeskarriär. Hur skiljer sig dessa människors tankar och 

erfarenheter sig mot deltagarnas i föreliggande studie? Förändrar sig något genom åren 

eller är det ungefär samma upplevelser som det talas om? Frågeställningen kan i 

framtida forskning med fördel göras kvantitativ för att undersöka hur den upplevda 

anställningsbarheten bland personer med AST skiljer sig i styrka mellan till exempel 

män och kvinnor, mellan personer som arbetar respektive inte arbetar och mellan 

personer som fått sin diagnos tidigt respektive sent i livet. 

 

Slutsats 

Ett innehavande av anställning ses som en naturlig del av livet och är något som de 

flesta personer med AST strävar efter. Det finns drömmar om att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt där diagnosen inte hamnar i främsta fokus. Denna studie har 

bidragit till att öka förståelsen för hur personer med AST upplever sin 

anställningsbarhet. Viktig kunskap har erhållits som med fördel kan användas i framtida 

forskning. Studien är unik i sitt slag då den har låtit en underrepresenterad och utsatt 

grupp på arbetsmarknaden få komma till tals. Studien ger upphov till kunskap kring hur 

personer med AST kan få stöd och hjälp för att öka sin faktiska anställningsbarhet, till 

exempel genom att tillgodose deras behov av kompetens. Viktig information, till 

exempel att personer med AST känner sig underkvalificerade och mötta av fördomar på 

arbetsmarknaden ger kunskap om hur ett nytänk kring gruppen bör göras. De besitter 

alla speciella egenskaper som inte bara ska ses som negativa. Med nya glasögon kan 

även deras förtjänster synliggöras på ett sätt som ger dem en mer inkluderande ställning 

på arbetsmarknaden. 
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