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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka vilket stöd personer med funktionsnedsättningen 

Aspergers syndrom själva uppgav att de behövde samt deras egna upplevelser av delaktighet 

på arbetsmarknaden. I studien har vi gjort nio kvalitativa intervjuer med personer som har 

Aspergers syndrom. Frågeställningarna har avsett att beskriva deras egen syn på arbete och 

stöd i samband med detta samt svårigheter de upplevt. Flera uppgav att de har saknat ett 

naturligt stöd på arbetsplatserna som kunde hjälpa dem att strukturera och begränsa 

arbetsuppgifterna. Vi har i analysen använt teorin om supported employment. Studien har 

visat att arbetet i sig inte är det viktigaste, utan även den sociala gemenskap som det innebär. 

Respondenterna beskrev att de både ville ha social gemenskap och vara delaktiga, men 

uppgav samtidigt svårigheter med socialt samspel och att avläsa sociala koder. Vi har använt 

teorin KASAM som ett redskap i analysen. Vår studie visade för att ett arbete ska kännas 

meningsfullt var det viktigt att arbetsuppgifterna motsvarade respondenternas utbildning, 

kunskaper och erfarenheter och detta uttrycktes på olika sätt. Genom att sprida kunskap om 

Aspergers syndrom i form av föreläsningar kunde respondenterna även fungera som ett stöd 

för andra. 

 

Nyckel ord; Aspergers syndrom, arbete, vuxna, KASAM, supported employment  

  



Abstract 

The purpose of our study was to investigate what kind of support persons with a disability due 

to Asperger syndrome reported that they needed and their own experiences of participation on  

the job market. In our study we have made nine qualitative interviews with persons who have 

diagnos Aperger syndrome. The formulation of questions had the intention of describing their 

own view of work and support in connection with this and also the difficulties they have 

experienced. Several respondents reported that there had been a lack of natural support on the 

working place that could help them to structure and limit the working tasks. We have in our 

analysis used the theory of supported employment. Our study has showed that it was not the 

work itself that was the most important but also the social relations that comes with it. The 

respondents described that on one hand they wanted to have the social relations and to 

participate but on the other hand they had difficulties with social interaction and to read social 

codes. 

We have used the theory KASAM as a tool in the analysis. Our study also showed that in 

order to feel that the work is meaningful it is important that the tasks correspond to the 

respondent's education, knowledge and experience and that was expressed in different ways 

By spreading knowledge about Asperger syndrome they could also act as a support to others 

with Asperger syndrome. 
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1. Inledning 

                     

 ”I think that jobs usually are 80% social (conversation, lunch, breaks,                                       

 chit-chat) and 20% work. People with autism are better the other way                          

 around” (Hurlbutt & Chamblers, 2002, s.108). 

 

1.1 Bakgrund 

Ovanstående citat är hämtat från en studie gjord i USA. Informanten som uttryckte sin 

mening med dessa ord hade diagnos Aspergers syndrom och var en av tre som intervjuades i 

studien. Bland olika teman som togs upp i studien, var arbete ett av dem (Hurlbutt & 

Chamblers, 2002). Denna syn på arbetet, där kommunikation och mellanmänskligt socialt 

samspel inte ses som något som ingår i arbetet ger oss ett annat perspektiv. Vi glömmer lätt att 

se saker och ting från individens eget perspektiv. En funktionsnedsättning behöver inte alltid 

leda till ett funktionshinder utan den omgivande miljön påverkar också och detta får betydelse 

för möjligheten till delaktighet i samhället. Men för att bli medveten om detta behöver vi sätta 

på oss ”andra glasögon” och få ett brukarperspektiv, först då kan vi få en förståelse för vad 

olika funktionsnedsättningar innebär och hur samhället kan anpassa sig till dessa. Att se varje 

individ som unik med sina speciella förutsättningar och med betoning på egna resurser är 

grunden i social omsorg. I vår kommande yrkesutövning kommer vi att möta personer med 

funktionsnedsättning och äldre som vi ska bemöta utifrån detta professionella förhållningssätt. 

I förordningen om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga (SFS, 2000:630) sägs att stöd ska ges för att stärka den enskildas möjligheter 

att få och även kunna behålla ett arbete. 

   Regeringen har sedan 1998 givit arbetsförmedlingen i uppdrag att vartannat år undersöka 

funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden. Detta är en tilläggsundersökning från 

Statistiska centralbyrån (SCB:s) ordinarie arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingen i samarbete med SCB redovisar siffrorna och den senaste 

undersökningen är från 2008. Den visar att personer med Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Aspergers syndrom, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD 

och Deficits in Attention, Motor Control and Perception DAMP) finns representerade med 

endast 0,8 % på arbetsmarknaden. Detta kan jämföras med psykiskt funktionshindrade (8 %), 

rörelsehindrade (28 %), astma- allergi (16,5%) och hörselskadade (10,5%) (SCB, 2008). Sex 

av tio personer med funktionsnedsättningar uppger själva att arbetsförmågan är mycket eller 

till viss del nedsatt. Anmärkningsvärt är att här finns inte Aspergers syndrom med över 

huvudtaget och DAMP, ADHD saknar redovisning i siffror (SCB, 2008.) Av detta kan man 

fråga sig om personerna inte upplever några som helst hinder i kontakten med 

arbetsmarknaden eller är de så få som har möjlighet att bli delaktiga? Vi inser att statistik inte 

kan ge en rättvis bild av problemet utan det krävs en mer kvalitativ ansats för att få en 

förståelse för personer funktionsnedsättningar och deras förhållande till arbete och vilken 
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form av stöd de får. Utmärkande för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NSP) är svårigheter med socialt samspel. Idag är social kompetens något som efterfrågas på 

arbetsmarknaden och frågan är hur personer med NSP får tillgång till arbetsmarknaden i 

konkurrens med övriga arbetssökande.  

   Vi har valt att avgränsa oss till Aspergers syndrom eftersom vi också personligen har ett 

intresse och erfarenheter av kontakter med denna grupp. Samtidigt tillhör alla 

autismspektrumdiagnoser samma personkrets i Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft 1994. Tre olika personkretsar ingår i lagen och det 

är personkrets 1 som är aktuell. Till denna hör personer med utvecklingstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd och därför ingår även Aspergers syndrom här. Detta kan förefalla 

märkligt eftersom det är ett så brett spann och därför får olika konsekvenser utifrån hur de 

som vuxna inkluderas på den offentliga arbetsmarknaden eller om de integreras i 

kommunernas dagliga verksamheter. Daglig verksamhet är avsedd för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning och en 

förutsättning är att de tillhör personkrets 1 & 2 i LSS (SFS 1993:387). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är undersöka vilket stöd personer med funktionsnedsättningen 

Aspergers syndrom själva uppger att de behöver samt deras egna upplevelser av delaktighet 

på arbetsmarknaden.  

Frågeställningar: 

- Vilken är personernas syn på arbete ? 

- Vilken form av stöd ges idag ? 

- Vilket stöd anser personer med Aspergers syndrom att de behöver ? 

- Vilka svårigheter anser personer med Aspergers syndrom att de möter på arbetsmarknaden ? 

 

1.3 Definition av begrepp 

Funktionshinder enligt ICF 

World Health Organization WHO, har utarbetat en definition av funktionshinder som 

presenteras genom International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICF). Denna klassifikation utkom 2001 och blev ett komplement till tidigare 

internationella klassifikationen ICD över sjukdomar och hälsorelaterade problem. Genom ICF 

har det antagits ett miljörelativt synsätt på funktionshinder som innebär att fokusering inte 

bara läggs på individen utan även omgivande faktorer är av betydelse. WHO försöker med 

ICF att tillhandahålla ett perspektiv som de kallar biopsykosocial modell, där presenterar en 
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samlad syn på hälsa utifrån ett biologiskt synsätt, socialt och personligt perspektiv. ICF består 

av två delar 1, Funktionstillstånd och funktionshinder som inne fattar a) kroppsfunktion och 

kroppsstruktur b) aktiviteter och delaktighet. 2, Kontextuella faktorer som omfattar a) 

omgivningsfaktorer, b) personliga faktorer (Möller, 2005). 

 

Funktionsnedsättning 

Vi använder oss av Socialstyrelsens tolkning av begreppet. Det innebär en fysisk, psykisk 

eller intellektuell nedsättning av funktionsförmågan hos en individ. Detta är antingen följden 

av en förvärvad eller medfödd skada, sjukdom eller på grund av annat tillstånd. 

Funktionsnedsättningen kan antingen vara övergående eller fortgå under längre tid 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Aspergers syndrom  

Aspergers syndrom omnämndes första gången 1944 av Hans Asperger när han beskrev en 

grupp barn med autistiska personlighetsstörningar. Barnen i gruppen uppfattades som kyliga, 

intellektualiserade och i synnerhet ensidiga, hade ofta besynnerliga intressen för att vara barn 

(Gillberg, 1999). Enligt Gillberg (1997) så har en person med Aspergers syndrom ofta 

svårigheter med ömsesidig social interaktion, nedsatt förmåga att uppfatta både verbalt och 

ickeverbala sociala koder. Även extremt specifika intressen, tvingande behov av rutiner, 

handlingar och intressen förekommer. Språket kan ytligt sett vara mycket formellt och korrekt 

men svårigheter visar sig då personer med Aspergers syndrom tolkar orden eller meningarna 

bokstavligt. Den ickeverbala kommunikationen kan visa sig på olika sätt, kroppsspråket kan 

vara tafatt och de använder sig av gester endast i liten grad, mimiken kan även vara torftig. En 

dålig motorik är ofta förekommande. Aspergers syndrom ingår i gruppen autism 

spektrumdiagnoser, förutom Aspergers syndrom inryms också autism och autismliknande 

tillstånd (Gillberg, 1999). Det finns idag fyra olika definitioner av begreppet Aspergers 

syndrom som används i den vetenskapliga litteraturen. Det är dels ett diagnoskriterium 

utarbetat av Gillberg& Gillberg(1999) vidare finns WHO: systematiska diagnosklassifikation 

ICD -10. Ett annat diagnoskriterium har utarbetats av Szatmari och medarbetare och till sist 

finns DSM – IV.  Enligt Gillberg så är alla dessa kriterier allmänt accepterade men för att 

uppfylla kriterierna till en diagnos, finns det vissa skillnader mellan de olika 

definitionerna(Gillberg, 1999). 

   Eve Mandre (2002) har utvecklat en pedagogisk diagnos rörande personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Diagnosen är i första hand avsedd för vuxna som 

har ett behov av specialpedagogik i olika sammanhang. Avsikten är att vara ett komplement 

till övriga diagnoskriterier som ICD-10, WHO, DSM – IV. Mandre har utifrån observationer 

uppmärksammat att många inom vuxenpsykiatrin har felaktiga diagnoser och mer passade in 

på autism eller Aspergers kriterierna (Mandre, 2002). Den pedagogisk design hon har skapat 

innefattar Perception/Rektioner, Sinneskanal, Minne/ Tänkande/ Verbal kommunikation, 
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Kontakt/ Icke Verbal kommunikation, Motorik. Med en miljöanpassning underlättas den 

pedagogiska metoden och inlärningen sker lättare för personen. Tonvikt läggs dels på 

personen som ska undervisa, metoden som ska användas i undervisningen genom att använda 

struktur och tydliggörande av det som ska läras in. Genom träning i enkel vardagskunskap så 

kan ökad förståelsen uppnås av sociala sammanhang som gör att de lättare kan klara av det 

sociala samspelet (Mandre, 1999). 

Arbete 

Definition av ordet arbete har vi valt att hämta från Human relation skolans teori. Arbete har 

fler olika funktioner för människor men i första hand är människans drivkraft socialt och i 

andra hand kommer den ekonomiska aspekten att tjäna vårt uppehälle. Att ha ett arbete 

innebär att ingå i en arbetsgrupp där det finns bestämda normer och värderingar som även styr 

arbetstakten. Genom att dessutom uppnå ett socialt erkännande och gemenskap med gruppens 

medlemmar så påverkas även arbetsprestationen positivt. Därför bör syftet med ett arbete 

också vara att tillfredställa människans sociala behov av delaktighet och gemenskap. I ett 

företag bör det finnas två olika målsättningar där den ena målsättningen är att vara effektiv 

och öka produktionen och den andra, att den anställdes sociala behov blir tillgodosedda och 

främjar samarbetet mellan arbetskamraterna (Grenholm, 1988). 

Jobcoach /Co- worker / Naturligt stöd 

En jobcoach är den inom supported employment som stödjer personen med 

funktionsnedsättning att söka (nå) och erhålla (få) ett arbete. En jobcoach ska också lära upp 

en arbetskamrat på arbetsplatsen och få denne till att fungera som co-worker till den 

funktionsnedsatte (Antonsson & Stål, 2003). 

En co-worker är en person som har till uppgift att hjälpa personer med funktionsnedsättningar 

med anpassning till arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och även underlätta för personen att 

komma med i arbetsgemenskapen (Antonsson & Stål, 2003).  

 Det naturliga stödet betonas i supported employment och är tänkt att ta vid när stödet från co 

– workern tar slut. Det innebär att det naturliga stödet utgörs av arbetskamrater som visar en 

vilja att hjälpa personen på arbetsplatsen att tar hänsyn till denne i det dagliga 

arbetet(Antonsson & Stål, 2003). 

 

1.4 Disposition 

I följande kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning om personer med Aspergers 

syndrom och hur de upplever möjligheterna att få ett arbete, situationen på arbetsmarknaden 

och deras egna upplevelser. Vi tar även upp anhörigas perspektiv och vetenskapliga artiklar 

om supported employment. I andra kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram där vi har 

valt supported employment och Känsla av sammanhang KASAM av Antonovsky som vår 

tolkningsram i analysen för studien (Antonovsky, 2005). Kapitel tre redovisar hermeneutiken 

som vetenskapsteoretisk metod för studien där vi även beskriver hur datainsamlingen skett 
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och hur analysen gått till. Vidare i detta kapitel diskuterar vi reliabilitet och valididet för 

studien och det hela avslutas med en diskussion av de etiska frågorna i studien. I kapitel fyra 

presenteras resultatet från vårt empiriska material följt av en analys av resultatet. Femte och 

sista kapitlet presenterar våra egna reflektioner och en diskussion av resultatet samt den valda 

vetenskapsmetod och teorierna i vår studie. Efter detta följer referenslista och bilagor.  

 

2. Tidigare forskning  

Vi har gjort ett urval från vetenskapliga tidskrifter som svarar mot vårt syfte och utifrån 

sökord som autism, employment och adults. Artiklarna har vi fått fram genom sökning i 

bibliotekets databaser och med viss hjälp av bibliotekarie. Vi har valt att presentera artiklarna 

var för sig med rubriker för att ge en överskådlig bild av vad artikeln handlar om. 

 

2.1 Situation på arbetsmarknaden  

Statistiska centralbyrån SCB har undersökt situationen på arbetsmarknaden 2008 för personer 

med funktionsnedsättning (SCB, 2008). I samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Handikappombudsmannen (HO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning 

(Handisam) har de gjort en kvantitativ tilläggsundersökning för personer med 

funktionsnedsättning till SCB:s sedvanliga arbetskraftsundersökning (AKU). Det skedde 

genom telefonintervjuer och tilläggsundersökningen skedde direkt i anslutning till dessa 

samtal. SCB uppskattar att det i Sverige finns ca 900 000 personer med funktionsnedsättning 

mellan 16-64 år. Av dessa uttrycker en halv miljon personer att de har nedsatt arbetsförmåga. I 

tilläggsundersökningen bestod urvalet av 32 229 personer i åldern 16-64 år. Undersökningen 

visar att det är fler kvinnor än män som har en funktionsnedsättning. Den vanligaste 

funktionsnedsättningen är någon form av rörelsehinder och astma/allergi eller annan 

överkänslighet. I rapporten redovisas neuropsykiatriska funktionshinder Aspergers syndrom, 

ADHD och DAMP i samma grupp och tillsammans utgör de 0,8 % av det totala antalet som 

deltog i undersökningen. Utbildningsnivån bland funktionsnedsatta är betydligt lägre än bland 

befolkningen totalt och detta blir mest tydligt hos dem som har en nedsatt arbetsförmåga 

tillsammans med sin funktionsnedsättning. Det är vanligare bland funktionsnedsatta att arbeta 

deltid än hos personer utan funktionsnedsättning (SCB, 2008). 

 

2.2 Vuxna med Aspergers syndrom och deras egna upplevelser 

De flesta studier om autism har främst varit fokuserade på barn och det har saknats 

uppföljande studier inom forskningen främst om vuxna med Aspergers syndrom. Även om det 

kan sägas vara en livslång funktionsnedsättning är förutsättningarna olika och högst 

individuella och därför är det av vikt att följa upp dessa och få ta del av deras erfarenheter. 

Hurlbutt och Chalmers (2002) har i sin studie använt sig av en kvalitativ metod, utifrån 
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informanternas eget perspektiv undersöka upplevelser och livserfarenheter. Urvalet av 

informanter har skett slumpmässigt i samband med en årlig konferens om autism i USA. 

Genom intervjuer har tre personer, en kvinna och två män med Aspergers syndrom fått berätta 

hur funktionsnedsättningen påverkat dem. En arbetade med data, en annan arbetade ideellt 

genom att sprida information om autism och en arbetade på universitet som informatör.  

Hurlbutt och Chalmers har efter intervjuerna haft fortlöpande kontakt, genom telefon och via 

e-mail med informanterna under en nio månaders period. Informanterna har också delat med 

sig av egna skrivna berättelser, historier och artiklar som de tidigare skrivit om sin 

funktionsnedsättning. Genom en induktiv ansats har materialet jämförts och analyserats för att 

slutligen kodats och kategoriserats in i sju olika teman. I resultatet har en analys gjorts utifrån 

tre övergripande teman.  Samtliga informanter uppger att under hela sin uppväxt ha fått 

anstränga sig hårt för att ”passa in” i olika sammanhang, främst i skolan då de har haft 

svårigheter med att förstå de sociala spelreglerna och att läsa av andras kroppsspråk. Alla 

betonar hur viktigt stödet från den egna familjen har varit. När det gäller arbete har det varit 

svårt för samtliga att hitta ett jobb som motsvarade tidigare kunskaper/ utbildning och 

svårigheter med att få behålla det. Det har aldrig funnits någon person som kunnat stötta och 

hjälpa dem att hitta passande arbeten eller funnits till hands när problem uppstått och därför 

efterfrågar de jobbcoacher eller mentorer. En informant föreslår särskilda arbetsmässor för att 

öka möjligheterna till jobb för dem med autism. Problem som uppstått ute på arbetsplatserna 

har berott på antingen personernas beteende, att vara annorlunda, behöva mer tid för att lära 

sig arbetsuppgifterna, att göra fel saker och att inte fungera socialt. Därför uppger de att det är 

viktigt med stöd och hjälp, för att träna och utveckla sin sociala förmåga. Samtidigt uppvisar 

de en stolthet över att ha Aspergers syndrom och pekar på vanliga människors trångsynthet 

och okunskap inför detta. Personerna vill gärna se sig själva som förmedlare av att sprida 

denna kunskap (Hurlbutt & Chamblers, 2002).  

   Larsson Abbad (2007) har i en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor, 

intervjuat 33 personer om hur det är att leva med Aspergers syndrom. Ett strategiskt urval av 

informanter har gjorts för att få en bredd vad gällde ålder, kön och med olika utgångspunkter. 

Informanterna var i åldrarna 14-53 år. I inledningsskedet av datainsamlingen användes 

enkäter för att samla in bakgrundsinformation och även en psykologisk självskattningsskala 

för att mäta självbild och personlighetsdrag hos informanterna. Självskattningsskalan var 

avsedd att användas i analysen, men hon valde sen att inte använda sig av den eftersom svaren 

från intervjuerna var tillräckligt fylliga. Analysmetoden som använts är kvalitativ 

forskningsanalys (Kvale, 1997) där analysen startar under själva intervjun, eftersom 

författaren använder sig av följdfrågor. Hon har sedan induktivt sökt meningsbärande enheter 

som hon i resultatet presenterat med hjälp av Bronfenbrenners ekolologiska modell av 

systemteori. I analysen används begreppen självbild, normalitet och empowerment för att visa 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen utifrån individ, samhälle och relationer. Studien 

har försökt fånga deras egna upplevelser av livskvalitet, deras egen självbild och hur den 

påverkats av funktionsnedsättningen. Larsson Abbad (2007) har även berört temat arbete, för 

de respondenter som hade sin försörjning genom arbete eller praktik. Av dessa har flera 

tillfälliga anställningar eller projekt med varierande sysselsättning från deltid upp till heltid, 

men övervägande har sjukersättning i kombination med lön och har svårt att få ekonomin att 
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gå ihop. Flera uppger att praktik och tillfälliga arbeten inte är bra för dem, eftersom de har 

svårt att anpassa sig till nya förhållanden och mycket energi går åt till detta istället för själva 

arbetsuppgiften. En respondent berättar hur han efter att varit på en praktikplats i tre år, blev 

av med den på grund av att han måste lämna plats till andra personer som skulle arbetsträna. 

Endast fyra personer hade fast anställning. En respondent uttrycker det som att han hade svårt 

att säg nej när läkarna föreslog honom sjukpension. Bland de äldre fanns en negativ syn på 

framtiden och deras möjligheter att hitta ett arbete där deras kompetens kunde tas till vara. 

Bland de yngre som fortfarande gick i skolan så fanns det en mera optimistisk framtidstro, de 

förväntar sig stöd från samhällets sida med att hitta arbete efter avslutad skolgång. I studien 

gjord av Larsson Abbad (2007) kommer hon fram till att personer med Aspergers syndrom 

ofta blir missförstådda i deras förhållande till arbetsgivare och även i förhållande till 

arbetskamrater. Dessutom så har flera förlorat arbetet eller praktikplatser på oförmodat och 

plötsligt sätt (Larsson Abbad, 2007). 

 

2.3 Anhörigas perspektiv om stöd till personer med Aspergers syndrom 

För att lära sig mer om yngre vuxna med autism spektrum diagnos ASD har det gjorts en 

longitudinell studie i Canada (Eaves & Ho, 2006). Det är den sista delen i studien som vi har 

tagit del av, tidigare har en uppföljning av barndom och ungdomstiden gjorts. Metoden som 

användes i studien var kvantitativ, genom telefonintervjuer i enkätform där mätbara data 

samlades in om upplevd hälsa, psykisk aktivitet, utbildning, offentligt stöd, arbete och vänner. 

I slutet på intervjuerna ställdes två öppna frågor till de anhöriga om deras upplevelser av vad 

som hade varit till hjälp och vad de hade saknat under uppväxten i form stöd utifrån. Svaren 

från de öppna frågorna har också gjorts kvantifierbara och presenteras i tabellform. I analysen 

jämförs resultatet med tidigare kvantitativa forskningsstudier. Urvalet har varit familjer med 

yngre vuxna födda 1974-1984 och nu ville forskarna följa upp hur det hade gått för dem. Vid 

första tillfället deltog 76 anhöriga till yngre vuxna med Aspergers syndrom i studien, men vid 

sista uppföljningen var det endast 48 anhöriga som var villiga att deltaga (Eaves & Ho, 2006). 

Det var flera som uppgav att ungdomarna hade emotionella svårigheter som tvångssyndrom 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD), ängslighet, depression och bipolär sjukdom. De 

flesta hade gått i vanlig skola men med specialstöd och de slutade i genomsnitt skolan vid 18 

års ålder. Bara 27 personer hade haft en anställning, arbetstiden var i genomsnitt 5 timmar per 

vecka och då oftast i skyddade arbeten. Resterande fick pension och tillbringade sina dagar på 

dagverksamhet. Det var endast 4 personer som hade ett eget boende, flera av dem bodde kvar 

hemma hos sina föräldrar och en del bodde i gruppbostäder. Det sociala bandet med familjen 

var starkt och endast 16 personer uppgav att ungdomarna hade någon nära vän utanför 

familjen. Anhörigas upplevelser av stöd under ungdomarnas uppväxt var att detta oftast kom 

från den egna familjen men också från lärare och socialarbetare. Däremot saknar de 

motsvarande stöd utifrån samhället när barnen blev vuxna vad gäller arbete och socialt stöd 

(Eaves & Ho, 2006). 
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2.4 Supported employment 

Betydelsen för att få ett arbete 

En som tidigt såg möjligheterna att med rätt stöd få ut dem med svårare kognitiva 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden var amerikan Marc Gold, som på 1970- talet 

visade att med rätt inlärningsmetodik kunde dessa klara avancerade monteringsuppgifter och 

konkurera om riktiga arbeten. Efter hand har dock supported employment metoden mer 

kommit att användas för de med lindrigare kognitiva nedsättningar och detta faktum var en 

anledning till att en stor nationell studie gjordes i USA av Mank, Cioffi & Yovanoff (1998). 

Metoden som använts för datainsamlingen i studien är kvantitativ. Studien bygger på insamlat 

kvantifierad data som hämtats från supported employment organisationer i åtta stater i USA 

och omfattar 462 individer. Fokus för författarna är de med svårare uvecklingsstörning och 

beteendestörningar, deras situation på arbetsmarknaden och vilket naturligt stöd de erhåller på 

arbetsplatserna. I analysen har univariata och multivariata analyser gjorts för att jämföra 

skillnader mellan personer med svårare utvecklingsstörning och de med lindrigare 

utvecklingsstörning. Data insamlades genom personal som arbetade som jobcoacher inom 

olika rehabiliterande yrkesträningsprogram. Författarna undersökte vilken betydelse natural 

support har i arbeten som omfattas av supported employment. I deras resultatanalys kommer 

de fram till att personer med lindrig utvecklingsstörning tenderade att ha en högre inkomst än 

de med svårare utvecklingsstörning. De kunde också se skillnader inom gruppen med svårare 

utvecklingsstörning, då inkomsterna hos dessa var beroende av om de hade stöd eller inte 

genom supported employment. Samtidigt visar resultat att personer som fick ett stöd av 

tränade co-workers i supported employment inte behövde lika mycket stöd utan kunde arbeta 

mer självständigt, än de som fick stöd av icke tränade co- workers på arbetsplatsen. Detta 

gällde även i gruppen med svårare utvecklingsstörning (Mank et al, 1998). 

 

   I England har supported employment också använts för personer med utvecklingsstörning, 

modellen började inte användas för personer med autism och Aspergergers syndrom förrän i 

slutet av 1990-talet. I en studie av Mawhood och Howlin (1999) framgår det att supported 

employment har betydelse för individernas möjligheter att kunna få ett arbete. Under en två 

årsperiod med start 1994, gjordes en kvantitativ jämförande studie mellan två grupper med 

diagnos Aspergers syndrom. Som analysmetod uppger författarna att de använt sig av icke – 

parametrisk statistisk metod (Mahwood & Howlin, 1999, s, 237). Den ena gruppen bestod av 

27 män och 3 kvinnor som fick stöd i form av supported employment. Kontrollgruppen som 

var 20 män, saknade detta stöd i samband med att de sökte arbete, men de var aktivt 

arbetssökande och hade kommit med i studien genom att kontakt tagits med föräldragrupper 

och genom annons i medlemstidning för intressegruppen. I supported employmentgruppen 

lyckades 63 % hitta ett arbete med lön, medan i kontrollgruppen var motsvarande siffra endast 

25 %. Det fanns också en skillnad i vilken typ av arbete de fick. Första gruppen fick mer 

kvalificerade arbeten, inom administration och med IT. Med detta följde också att lönerna 

blev högre i denna grupp. Det innebar ett tidskrävande jobb för jobbcoacherna att hitta ett 

passande arbete som stämde med klientens kvalifikationer. Coacherna uppgav också att det 
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krävdes många kontakter och samtal under en längre tid för att hitta lämpliga arbeten hos 

arbetsgivarna. Resultat i form av erbjudna arbeten visade sig först under andra året. 

Anmärkningsvärt var att ett övervägande antal män ingick i båda grupperna och endast tre 

kvinnor fanns med i första gruppen däremot inga i kontrollgruppen. En annan skillnad var att 

arbetstiden skiljde sig åt i grupperna. Fler arbetade deltid i första gruppen medan heltid var 

utmärkande för grupp två. Relationerna med arbetskollegor var god och de kände sig generellt 

respekterade och väl bemötta, men få sa att de umgicks med kollegerna utanför arbetet. De 

flesta var nöjda med stödet de fått av coachen, endast tre ansåg att de skulle klarat sig utan 

denna hjälp. På samma sätt var de flesta arbetsgivarna nöjda med stödet, men några tyckte att 

kollegerna skulle ha förberetts bättre innan de började anställningen. Kostnaden för projektet 

med supported employment var störst första året eftersom endast åtta individer lyckades 

slussas ut. Under andra året blev de dubbelt så många och detta i sin tur bidrog till att 

kostnaden sjönk per klient. Författarna av studien menar därför att kostnaderna skulle fortsätta 

att sjunka om projektet pågick under fler år (Mawhood & Howlin, 1999 ). 

   I Sverige har en kvalitativ studie gjorts (Antonsson, 2003) av tjugoen personer med olika 

funktionsnedsättningar som hade fått stöd genom supported empoloyment metod för att bli 

delaktiga på arbetsmarknaden. Intervjuer gjordes med två års mellanrumför. 

Funktionsnedsättningarna var olika, dels rörelsenedsättningar, psykiska nedsättningar och 

lindrig utvecklingsstörning. Syftet med undersökningen var att se om supported employment 

metoden var ett stöd och hjälp för dessa personer att nå, få och behålla sina arbeten. Resultatet 

visade att sex av informanterna hade fått arbete genom supported employment metod. Men 

det fanns en skillnad i form av stöd, efter det att personerna blivit anställda på arbetsplatsen. 

Personerna ansågs då vara inkluderade i arbetslaget och förväntades att klara sig utan stöd. Av 

intervjuerna framkom det att det var efter detta svårigheter uppstått på arbetsplatsen, då de 

inte längre hade något naturligt stöd. Studien visade på att personerna sedan fick svårt att 

behålla sina arbeten. Antonsson såg detta som en brist från supported employment 

konsulenten att denne inte hade utsett en person som kunde fungera som ett naturligt stöd på 

arbetsplatsen under en längre tid. Detta gällde inte för dem med lindrig utvecklingsstörning 

som lättare kunde behålla sina arbeten. Dessa personer hade ofta ett annat stöd för sin 

livsföring i övrigt och detta hade hjälpt dem även i arbetssituationen. På så sätt menar 

Antonson (2003) att ett mer långsiktigt och samordnat stöd är av betydelse som tar hänsyn till 

personens hela livssituation. I analysen görs en jämförelse mellan den svenska supported 

employment metoden och den ursprungliga metoden från USA. Metoden som beskrivs i 

studien är inte renodlat supported employment enligt Antonsson, eftersom det i Sverige 

handlar om både träning genom praktik och senare även arbetsträning.  Ursprungstanken i 

supported employment är först arbete och sedan träning på arbetsplatsen (Antonsson, 2003). 

 

2.5 En 8- års studie av supported employment 

I England har tre forskare Howlin, Alrock och Burkin (2005) undersökt hur möjligheterna för 

vuxna i ett supported employment projekt, för personer med autism och Aspergers syndrom är 

att få ett arbete och kunna försörja sig själva. Det finns få supported employment program 
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som vänder sig speciellt till personer med autism eller högfungerande autism, detta gäller 

även i andra länder som Canada, Japan och USA. Under åren 1995- 2003 gjordes en 

kvantitativ långtidsstudie av supported employment för att undersöka om utsikterna att få jobb 

förändrats sedan programmet startade 1995 (Howlin, Alcock & Burkin, 2005).  Av 117 

deltagare som var registrerade från starten 1995, blev det ett visst bortfall och kvar blev 89 

personer när uppföljningen gjordes 2003. Datainsamling har skett på flera sätt, dels genom 

uppgifter direkt från supported employment programmet för varje år, om hur många arbeten 

och vilken sorts arbete de förmedlat, och även genom direkta frågor till deltagarna.  Telefon 

intervjuer har gjorts med 70 arbetsgivare och ett frågeformulär skickades till 16 personal på 

supported employment kontoren som arbetade nära klienterna. I resultatet har jämförande 

statistiska dataanalyser gjorts. Resultatet visar att lite drygt femtio procent av deltagarna 

lyckades med hjälp av detta stöd få ett arbete, ofta med en inriktning mot administration, 

teknik eller data. Personerna som blev anställda lyckades i stor utsträckning även att behålla 

sin anställning. De flesta som deltog i projektet var nöjda med stödet de fick. Även 

arbetsgivarna var tillfredställda med det stöd de fick och menade att utan detta stöd, hade de 

troligen inte anställt en arbetstagare med Aspergers syndrom. Men de ansåg att det hade varit 

en fördel om fler på arbetsplatsen hade denna kunskap om funktionsnedsättningen och kunde 

fungera som ett extra stöd för personen vid till exempel sjukdom. Projektet bidrog med en 

ökad förståelse för funktionsnedsättningen (Howlin, Alcock & Burkin, 2005). 

   I Sverige har en kvantitativ longitudinell uppföljningsstudie (Cederlund, Hagberg, Billsted, 

Gillberg & Gillberg 2007) av personer med Aspergers syndrom och Autism gjorts, vad gäller 

deras situation av arbete och inkomst, mer än fem år efter att de fick sin diagnos. 

Datainsamlingen har skett genom flera olika kvantitativa mätmetoder (Cederlund et al, 2007, 

75-76).  Inom gruppen med Aspergers syndrom visade det sig att elva stycken inte längre 

uppfyllde kriterierna för Aspergers syndrom vid uppföljningen.  I studien deltog sjuttio män 

med Aspergers syndrom och lika många män med diagnos Autism, som var födda 1967- 

1988. Som analysmetod har gruppen med Aspergers syndrom jämförts med gruppen med 

autism, genom att söka statistiska skillnader utifrån det insamlade datamaterialet. En skillnad 

visade sig när det gäller arbete, i Autismgruppen var det en person som hade ett vanligt 

avlönat arbete medan det i Aspergergruppen var sju personer som hade ett avlönat arbete. Av 

deltagarna i studien hade flertalet daglig verksamhet eller studerade, dock visade det sig att en 

betydande del i båda grupperna saknade organiserad daglig aktivitet och var helt beroende av 

sjukförsäkringssystemet. Ovanstående forskare finner detta anmärkningsvärt och menar att 

det finns ett behov som samhället inte kan tillfredställa, utan det måste utformas mer 

individanpassade lösningar för att få ut personerna i ett arbete (Cederlund et al.2007). 

 

2.6 Reflektion 

De studier som presenterats speglar olika perspektiv och har även använt sig av olika metoder. 

Den första speglar respondenternas eget perspektiv och erfarenheter genom att de visar på de 

hinder som de stött på i samband med arbetslivet. En annan studie visar ur ett 

samhällsperspektiv vilka effekterna av supported employment har för gruppen i form av 
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erhållna arbeten. Svårigheter att fungera socialt gör att de har svårt att hitta socialt umgänge 

utanför närmaste familjen. Detta framkommer i intervjuer som gjorts med anhöriga och 

bekräftas även i några andra studier. Vi har sett en tendens i studierna att personer med 

Aspergers syndrom ofta arbetar färre timmar än heltid och har lägre inkomst. Detta tolkar vi 

på två sätt, det ena är att coachernas medverkan plus diagnosen gör att det ställs större krav på 

arbetsplatsen i form av extra tid och stöd. Men det kan också ses som att en anpassning av 

arbetet skett efter individens förmåga och förutsättning för att klara av ett vanligt arbete. De är 

inte ovanligt att de erbjuds arbeten på skyddade arbetsplatser. Vi har också sett att en av 

studierna vi valt har fokuserat på kostnader snarare än på individerna eget perspektiv. En 

svensk studie visade hur viktigt det är med ett långsiktigt naturligt stöd på arbetsplatserna för 

personer med funktionsnedsättningar ska kunna behålla ett arbete. Vidare visar en studie att 

det behövs mera individanpassade lösningar för att få ut personer med autism och Aspergers 

syndrom på arbetsmarknaden och bryta beroendet av ekonomiskt stöd från samhället. Med ett 

inifrån perspektiv beskrivs hur personer med Aspergers syndrom påverkas av sin diagnos och 

hur lätt det är att bli missförstådd på arbetsplatsen av arbetsgivare och arbetskamrater.  

 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Supported employment 

Vi har valde att använda oss av teorin om supported employment, som ett verktyg när vi 

skulle analysera vårt resultat. Det vi var intresserade av var hur respondenterna upplevde att 

de hade fått stöd, både i att försöka få ett arbete och även med hjälp att fungera på 

arbetsplatsen. De tre hörnstenarna i teorin är att stödja personer med funktionsnedsättning, 

genom att nå, få och behålla ett arbete och enligt Antonson (2003) ska det ses som en lång 

process i tiden. 

Nå ett arbete - genom motivation, intresse, utbildning och kunskaper som svarar mot 

arbetsuppgifterna är personen redo att själv, tillsammans med stöd aktivt söka arbete. 

Få ett arbete - genom att bli anställd, med eller utan lönebidrag och utföra ett arbete som är 

riktigt och som därför även skulle kunna utföras av en icke funktionshindrad. Genom sin 

kompetens och person är man behövd och blir också delaktig i arbetsgemenskapen. En 

jobbcoach finns med som stöd från föregående fas. 

Behålla ett arbete - Arbetsgivaren står för hela lönen, på så sätt har det övergått till en 

tillsvidareanställning och samma rättigheter och skyldigheter som övriga anställda. Ett 

naturligt stöd finns i bästa fall genom en arbetskamrat och kan ge stöd om så behövs under 

lång tid framåt(Antonsson, 2003). 

   Teorin om supported employment har sitt ursprung i USA där det på 1980-talet användes för 

personer med funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning, som en hjälp att hitta lämpliga 

arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Genom stödjande träning och information ute på 

arbetsplatserna var avsikten att underlätta för den enskilde att anpassa sig till arbetsplatsen 
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och även att stödjande person fanns till hands när problem uppstod. Teorin har utvecklats 

utifrån en evidensbaserad metod, som amerikanen Marc Gold 1978 kallar Try another way 

(Antonsson, 2003) där han ville visa att personer med utvecklingsstörning med hjälp av denna 

metod kunde lära sig avancerade monteringsarbeten inom industrin, och därför kunde 

konkurera om riktiga skyddade sysselsättningar. Alla med utvecklingsstörning hade förmågan 

att lära sig om bara rätt metod för att lära ut användes (Antonsson, 2003).  

   Praktiker tillsammans med forskare har sen utvecklat teorin till att också omfatta andra 

grupper av funktionsnedsättningar som psykiska och fysiska (Antonson, 2003). I England har 

supported employment också använts flitigt för personer med utvecklingsstörning, men 

modellen har inte börjat användas för personer med autism och Aspergers syndrom förrän i 

slutet på 1990-talet (Mawhood & Howlin, 1999). En viktig värdegrund för supported 

employment är att alla människor är arbetsdugliga och att eventuella misslyckanden snarare 

beror på det sociala sammanhanget och bristen på stöd på arbetsplatsen. Ett socialt synsätt på 

funktionsnedsättningar ersätter på så sätt ett tidigare medicinskt. Från att tidigare ha sett att de 

särskilda behoven bäst tillgodosågs i särskilda program och på skyddade arbetsplatser för 

grupper av olika funktionsnedsättningar, menade man nu att alla hade förmågan att bli 

delaktiga på öppna arbetsmarknaden. Därför betonades vikten av naturligt stöd på 

arbetsplatsen av flera forskare i USA på 1990-talet(Antonsson, 2003). Detta stöd innebar att 

en arbetskamrat skulle utses som ett särkilt stöd och hjälpa personen att bli fullt inkluderad i 

arbetsgemenskapen och arbetets vardagliga rutiner. Grunden för supported employment är att 

målet ska vara riktiga arbeten, med avtalsenlig lön och arbetstid, som därmed omfattar både 

rättigheter som skyldigheter för den enskilde. Supported employment teorin menar att 

personerna först ska ut på ett riktigt arbete för att sedan träna med hjälp och stöd av en 

jobcoach. Svensk motsvarighet till jobcoach kan vara en arbetskonsulent. Co – worker är en 

person som utsetts och tränats upp av jobcoachen på arbetsplatsen för att underlätta och stödja 

den funktionsnedsattes möjligheter att bli inkluderad i arbetsgemenskapen och på så sätt 

behålla arbetet. I förlängningen så ska sedan ett naturligt stöd på arbetsplatsen ersätta även co 

– workerns funktion genom arbetskamrater som ställer upp och hjälper till om det behövs. 

Typsikt arbete är ett begrepp som används i supported empolyment med detta menas ett arbete 

som omfattar både rättigheter och skyldigheter som anställd och att lön erhålls(Jeppson 

Grassman, Antonson, Stål, & Svedberg, 2003). Antonsson framhåller att det naturliga stödet 

är en viktig del i teorin och att stödet ska vara långsiktigt(Antonson, 2003). 

 

3.2 KASAM 

Antonovskys (2005) teori om Känsla av sammanhang KASAM består av tre grundläggande 

delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet: 

Begriplighet avser i vilken omfattning en person uppfattar inre och yttre stimuli och i vilken 

omfattning detta kan tydliggöras och bli förutsägbart för att kunna hantera olika situationer. 

Med en hög känsla av begriplighet är det lättare att klara av oväntade händelser. 
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Hanterbarhet är kopplat till de resurser som finns att tillgå, dels egna personliga men även 

genom andra personer som finns i ens närhet och kan hjälpa en om så behövs. När krav och 

händelser blir för höga så blir det lättare att hantera detta. Med en hög känsla av hanterbarhet 

kan man lättare klara av olika svårigheter. 

Meningsfullhet innebär att kunna känna delaktighet och se en mening i vardagliga situationer. 

Det kan också ses som en drivkraft eller motivation. Med en hög känsla av meningsfullhet 

kan även svåra utmaningar klaras och anses värda att gå igenom. 

   Dessa tre delar kan ställas mot varandra och få olika konsekvenser för personerna, beroende 

på graden av känsla inom de olika delarna. Om en hög känsla av meningsfullhet finns är detta 

en drivkraft när det finns en lägre grad av känsla inom hanterbarhet och begriplighet 

(Antonovsky, 2005). 

Vi valde att använda teorin i samband med vår analys då respondenternas syn på arbete 

presenterades, genom att vara delaktig i den sociala gemenskapen på en arbetsplats behövs en 

hög känsla av sammanhang enligt KASAM. 

 

4. Metod 

4.1 Val av vetenskapsteoretisk metod 

Till studien har valts en kvalitativ metod eftersom vi är intresserade av personernas egna 

upplevelser av att få tillträde till arbetsmarknaden. Eftersom det är upplevelsen av relevant 

stöd som är i fokus, så har vi använt oss av en induktiv ansats genom att söka kunskap från 

empirin för att senare kunna anknyta till en teori. Utifrån respondenternas egna erfarenheter, 

livsvärld, upplevelser och tankar har vi sökt en ökad kunskap och förståelse. Genom att 

använda oss av en kvalitativ metod sökte vi ett helhetsperspektiv för att se sammanhanget och 

inte enstaka variabler (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Vi har gjort en avgränsning 

genom att välja Aspergers syndrom och arbete. Vår målsättning var att kunna spegla 

respondenternas perspektiv utifrån detta. 

   Vi har även en viss förförståelse att ta hänsyn till. Därför har en hermeneutisk ansats valts 

genom att utifrån förförståelsen tolka och omtolka delarna som sedan ökat vår förståelse. 

Utmärkande för hermeneutiken är, för att förstå behöver delarna sättas i relation till helheten. 

För detta krävs ett empatiskt förhållningssätt samtidigt som relevanta frågor kan ställas till de 

data som samlas in. Detta är en process som bäst kan förklaras genom den hermeneutiska 

cirkeln (spiralen). När denna process sker görs hela tiden omtolkningar som gör att vi får en 

fördjupad kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). Målsättningen är att få en ökad kunskap 

om de enskilda delarna, individens handlande och företeelser som omger henne och sen sätta 

helheten i relation till hennes livssituation. Detta gör att en kunskap om det som man studerar 

träder fram. Det kan sen också vara till hjälp i mötet med andra individer i deras unika 

sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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4.2Urval 

Eftersom vår studie handlar om delaktighet på arbetsmarknaden valde vi att avgränsa urvalet 

av respondenter till personer med Aspergers syndrom, över 18 år och med någon form av 

arbetslivserfarenhet. Det resulterade i nio respondenter som till största del är uttagna genom 

ett bekvämlighetsurval ett sådant urval betyder enligt Trost att urvalet sker genom det enklast 

tillgängliga som passade in enligt våra urvalskriterier. Det har också gett oss en stor bredd av 

respondenter vad gäller bakgrund, ålder och kön. I kvalitativa studier eftersträvas en så stor 

variation som möjligt (Trost, 2007). 

 

4.3 Datainsamling och genomförande 

När vi sammanställde den intervjuguide som skulle användas i samband med intervjuerna har 

vår målsättning varit att ställa relevanta frågor som inte kunde anses kränkande för dem vi 

intervjuade. Frågorna skulle också ha ett forskningsvärde genom att presenteras i vår studie 

(Kvale, 1997). Kvale och Brinkman (2009) ser på den kvalitativa intervjun som en social 

process där båda parter interagerar med varandra och på så sätt tillsammans frambringar 

kunskap. Intervjuguiden upprättades med semistrukturerade frågor för att skapa en tydlighet 

för respondenterna. Frågorna har formulerats med ett tydligt och enkelt vardagsspråk. De har 

fått både en tematisk och mer dynamisk dimension, både vad och hur frågor har använts. 

Genom de tematiska frågorna har vi fått en ökad kunskap och de dynamiska frågorna har 

bidragit till ett positivt samspel i intervjusituationen där respondenterna öppet delat med sig 

av sina erfarenheter. Detta har också gett oss möjlighet att ställa följdfrågor (Kvale & 

Brinkman, 2009). Intervjuguiden har sedan provats vid två testintervjuer, efter detta har 

frågorna omformulerats något, då vi upptäckte att svaren inte alltid motsvarade 

frågeställningarna i vår studie. Enligt Kvale och Brinkman (2009) har en hermeneutisk metod 

till syfte att tolka meningar genom intervjuer.   

   Vi diskuterade hur vi skulle komma i kontakt med respondenter och beslöt att skicka ut en 

förfrågan till organisationer som Riksförbundet Attention, Autism och Aspergerförbundet, 

Föreningen Autism lokalförening i Södermanland. Vi sökte även respondenter genom 

Riksförbundet Attentions Vuxenforum på internet, där vi presenterade oss och syftet med vår 

C-uppsats men detta gav inget resultat. Vi skickade även ut brev till fem arbetskonsulenter 

inom Vuxenförvaltningen Arbete och Fritid i Eskilstuna. Genom kontakt med enhetschef på 

Autismenheten erbjöd hon sig att sätta upp vår förfrågan på dagverksamhetens anslagstavla, 

där intresserade ombads att kontakta oss genom e-mail. Men detta gav inget resultat. 

   Genom en av dessa intresseorganisationer fick vi en respondent som i sin tur förmedlade 

vidare kontakter till ytterligare tre respondenter. På mer informella vägar sökte vi vidare och 

fick genom personliga kontakter tag på fem respondenter. Detta har på så sätt gett oss 

respondenter genom ett bekvämlighets urval (Trost, 2007) av respondenter och resulterat i att 

vi har intervjuat fyra män och fem kvinnor. Vi har på så sätt fyllt vår kvot av respondenter 

som utgör den empiriska delen av vårt material. Innan intervjuerna ägde rum har en kontakt 
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tagits via e-mail eller telefon för att bestämma tid och plats för intervju. Missivbrev har sedan 

skickats ut till samtliga respondenter och intervjuerna har utförts under en tre veckors period 

under april 2010. 

   Intervjuerna har skett på tid och plats som respondenterna har valt för att de skulle få känna 

sig trygga och bekväma i intervjusituationen. En av intervjuerna har skett genom telefon efter 

respondentens önskemål. Vid intervjutillfället har vi börjat med att presentera oss själva och 

studiens syfte. Därefter har de forskningsetiska principerna presenterats muntligt och de har 

där av informerats om rätten att avbryta intervjun (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005). 

Alla respondenterna delade med sig av sina erfarenheter och tyckte att det var viktigt att deras 

erfarenheter och kunskaper kom fram. Respondenterna menade att de själva genom sitt 

inifrånperspektiv är de som har den bästa kunskapen. 

   Vi har valt att göra alla intervjuer tillsammans för att på så sätt få en högre tillförlitlighet, 

genom att samtidigt båda har varit på plats och kunnat registrera det icke- verbala 

kroppsspråket och atmosfären, under tiden som en av oss har intervjuat. På så sätt har vi också 

haft en överblick över att vi verkligen fått svar på alla frågor. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av diktafon och Larsson, Lilja och Mannheimer(2005) nämner att det krävs av den 

som intervjuar att kunna strukturera intervjun, ställa tydliga och korta frågor, lyssna aktivt och 

genom ett empatiskt förhållningssätt stimulera till ett aktivt deltagande från respondenterna att 

dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetoder 

En strategi för hur materialet ska bearbetas har gjorts för att lättare kunna kategorisera och 

hitta mönster eller kopplingar mellan de olika intervjuerna. En förutsättning för detta var att 

det insamlade materialet var tillräckligt fylligt genom sina beskrivningar och genom att rätt 

frågor har ställts. I analysdelen har vi analyserat utifrån de meningsbärande teman som vi fick 

fram i intervjuerna och dessa har vi använt oss av i resultatet. Temana har varit relevanta till 

studiens syfte och frågeställningar. Respondentens eget perspektiv måste klart framgå genom 

datamaterialet som analyseras på så sätt har vi försökt återspegla respondenternas egna 

upplevelser som det centrala i resultatet, så att en klar bild kan presenteras för läsaren 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).   

   Det inspelade datamaterialet från intervjuerna delade vi sedan upp mellan oss och vi har 

transkriberat dessa var för sig. Efteråt har däremot samtliga utskrifter lästs igenom av oss 

båda. Vi har sedan sökt efter meningsbärande teman (Kvale, 2009) genom att sammanfatta 

respondenternas svar utifrån likheter och olikheter. I resultatet har vi sen valt att presentera 

detta på ett enkelt och överskådligt sätt utifrån olika teman (Kvale, 2009). 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen mäter vad den är avsedd att mäta. Reliabilitet beskriver 

intervjuns innehåll, genom att ställa flera liknande frågor kan en mer fyllig beskrivning ges 

(Kvale, 1997). Det råder en delad mening bland forskare om dessa begrepp kan användas 

inom kvalitativ forskning eller om de bara kan användas inom kvantitativa studier, där man 

eftersträvar ett mer mätbart resultat. Men det är ändå viktigt att diskutera trovärdighet och 

tillförlitlighet och därför får validitets- och reliabilitetsfrågor en annorlunda innebörd i 

kvalitativa studier. Resultatet ska också kunna överföras till en annan kontext (Kvale, 1997). 

   Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet för att de nio intervjuer vi har gjort har gett oss 

ett fylligt material genom att frågeställningarna har svarat väl mot vårt syfte. Vidare har 

studien en hög reliabilitet för att en jämn könsfördelning kunde presenteras och det har ökat 

trovärdigheten. Vi kommer att diskutera validiteten och reliabiliteten i analysen av resultatet. 

Dels hur väl forskningsfrågorna svarar mot syftet i studien och även i analysen av resultatet. 

Validering pågår under hela forskarprocessen genom att forskaren hela tiden kontrollerar 

resultatens trovärdighet, tillförlitlighet och rimlighet och hur väl en vald metod mäter det som 

den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkman, 2009). Validiteten eller trovärdigheten i en 

kvalitativ studie är inte mätbar på samma sätt som i en kvantitativ undersökning. Men genom 

intervjuerna är det viktigt att få in så detaljerade beskrivningar som möjligt utifrån 

respondenternas upplevelser och erfarenheter som motsvarar syftet med undersökningen. 

Validiteten beror också på hur väl författarna lyckas analysera och genom olika teorier tolka 

resultaten i analysen. Förmågan att tolka, ifrågasätta, kontrollera och att sen presentera detta 

på ett tydligt sätt i studien (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Reliabilitet innebär att 

resultatet till sitt innehåll är logiskt presenterat. Att det finns en inre logik kan också 

underbyggas genom att det under intervjuerna ställs flera liknande frågor för att styra in på 

temat. Att vara två författare som skriver ut och analyserar svaren efter en intervju ökar också 

den intersubjektiva reliabiliteten (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

 

4.6 Etiska frågor 

Vi är medvetna om att det i intervjusituationen kan uppstå en ojämlik relation mellan oss som 

intervjuar och respondenten om hur frågorna uppfattas. Respondenterna kan på grund av sin 

funktionsnedsättning tolka frågorna bokstavligt så att missförstånd uppstår. Därför har vi varit 

noga med att frågorna formulerats tydligt och med ett vardagligtspråk. De forskningsetiska 

principerna har därför presenterats på ett vardagligt språk. Dessa principer utgår från det 

Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, HSRF(HSR; 2010) och presenterades 

av författarna i samband med intervjuerna. Informationskravet innebar att deltagarna fick 

information om studien. Deras medverkan genom intervjuerna var frivillig och de 

informerades om att de hade möjlighet att när som helst avbryta den. Det har också framgått 

tydligt att de uppgifter som insamlats inte kommer att användas för något annat syfte än att 

presenteras i vår studie. Författarna har använt sig av bandinspelning och i samband med detta 

informerades respondenterna om att materialet inte kommer att sparas efter studiens slut. 



17 
 

Samtyckeskravet innebar att respondenterna i studien har informerats om rätten att bestämma 

över sin medverkan utifrån informationskravet. Ett samtycke har också lämnats muntligt 

innan intervjuerna påbörjats. Konfidentialitetskravet innebar att uppgifterna om 

respondenterna som deltagit i studien har getts största möjliga konfidentialitet eller 

anonymitet. Inga utomstående förutom författarna har haft insyn i materialet och 

personuppgifter som samlats in.  Personuppgifter har förvarats så att ingen obehörig kunnat ta 

del av dem. Respondenterna har informerats om att de kommer att förbli anonyma i 

presentationen av studien genom att använda fiktiva namn, att inga uppgifter ska kunna leda 

till att deras rätta identitet kan röjas. Nyttjandekravet är den sista principen, med det menas att 

det insamlade data endast kommer att användas i forskningssyfte (HSR; 2010). 

   Etiska dilemman i intervjusituationen kan uppstå enligt Kvale (2007) genom att 

respondenterna beskriver känsliga ämnen eller händelser som de tidigare har upplevt och att 

det skapar en stress i intervjusituationen för respondenterna. Flera av respondenterna beskrev 

hur de blivit missförstådda och utsatta på olika sätt före de i vuxen ålder fick diagnosen 

Asperger syndrom. Med ett empatiskt förhållningssätt har vi gjort vårt bästa för att bemöta 

detta vid intervjusituationen. Ett annat dilemma är enligt Kvale (2007) att ställa studiens syfte 

genom dess vetenskaplig värde i relation till hur den kan bidra till något positivt för dem som 

deltagit i studien och vilka konsekvenser det kan leda till. Författarna kan se att en 

konsekvens kan vara att vi kategoriserar respondenterna genom att de inte har tagit del av vår 

analys av resultatet. Respondenterna kan känna sig feltolkade eller felciterade i 

resultatpresentationen. Det har varit ett ansvar för författarna att förmedla respondenternas 

erfarenheter och kunskaper på ett sätt som gör att de känner sig respekterade och delaktiga i 

forskningen av deras delaktighet på arbetsmarknaden. 

 

5. Resultat 

5.1Presentation av respondenterna 

De nio respondenterna som intervjuats framträder under fingerade namn, detta för att säkra 

deras rätt till anonymitet i undersökningen. Av en slump har det blivit en jämn 

könsfördelning, med ett knappt övertag för kvinnor. Alla respondenter utom en har fått sin 

diagnos i vuxen ålder. 

Anna, 51 år. Har tidigare arbetat som undersköterska, blev sen sjukskriven och har gått 

arbetslös i fyra år. Hon deltar nu i ett tvåårigt projekt där teori och praktik varvas för att så 

småningom leda fram till ett arbete. Anna fick sin diagnos tidigare i år. 

Bo, 35 år. Han har tidigare erfarenhet från databranschen, men blev sjukskriven och har nu 

varit arbetslös i fem år. Är dataintresserad och spelar olika interaktiva dataspel. Diagnosen 

Aspergers syndrom har han haft sen fem år tillbaka. 
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Christina, 24 år. Arbetar på ett statligt företag sedan tre år och kör lastbil. Det är en 

mansdominerad arbetsplats och ett högt arbetstempo. Hon har haft sin diagnos sedan nio års 

ålder. 

Denise, 31 år. Arbetar på ett intresseförbund för personer med Aspergers syndrom och är en 

av redaktörerna för förbundets tidning och är ibland ute och föreläser om Aspergers syndrom. 

Fick sin diagnos när hon var nitton år. 

Erik, 33 år. Har en systemvetenskaplig högskoleutbildning bakom sig. Idag arbetar han på en 

parkverksamhet inom en kommun. Arbetar sex timmar om dagen. Fick sin diagnos för fem år 

sen.  

Freddy, 40 år. Har genom en organisation som använder supported employmentmetoden fått 

hjälp och stöd med att hitta arbete på ett privat företag. Hänsyn togs till hans intresse och även 

hans naturliga kontaktnät i sökandet efter arbetsplats och där har han arbetat sen tretton år 

tillbaks. Arbetstiden omfattar 30 % och han fick sin diagnos för tre år sen. 

Gunilla, 46 år. Efter en högskoleutbildning till civilingenjör med inriktning mot datateknik 

arbetade hon sen inom databranschen. Arbetstempot var högt och prestationskraven många, 

och ledde till en sjukskrivning. Är idag sjukskriven men arbetar en dag i veckan som assistent 

på en skola för personer med Aspergers syndrom. Diagnosen ställdes för sex år sen. 

Isak, 28 år. Går idag en kurs på en skola för personer med Aspergers syndrom. Har tidigare 

gått hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet och utbildat sig till kock. Arbetade som 

kock en kortare period efter sin utbildning. Vill i framtiden sprida kunskap och fungera som 

en mentor för andra. Isak fick sin diagnos för fem år sedan. 

Harriet, 52 år. Arbetar halvtid som assistent. Har tidigare arbetat som vårdbiträde, främst på 

natten. Sin diagnos fick hon för sju år sen i samband med att hon vikarierade som assistent på 

en skola för personer med Aspergers syndrom.  

 

5.2 Arbete 

Synen på arbete och vad ett arbete kan betyda för individen ges olika uttryck genom 

respondenterna. Det värderas på olika sätt utifrån intressen, utbildning och tidigare 

erfarenheter. Alla vi har intervjuat har erfarenhet av arbete och det var en förutsättning för att 

delta i undersökningen. Däremot skiljer sig formerna åt och de har skilda erfarenheter både av 

inriktning och hur länge de arbetat. En respondent ger ett undvikande svar på frågan men har 

tidigare erfarenhet av arbete inom data branschen och är arbetslös idag.   
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5.3 Arbetet som ger en lön 

De som är utmärkande för samtliga intervjuer är endast två, Erik och Denise nämner 

betydelsen av arbete i form av lön. Erik betonar att det i första hand är att man får en lön som 

är av betydelse när han får frågan vad ett arbete betyder för honom. Denise uttrycker en 

kluvenhet inför detta. En lön innebär en möjlighet att vara oberoende och självständig vad det 

gäller ekonomi och att bara delvis nyttja sjukförsäkringssystemet:  

Ja pengar på kontot ja…. det är bra att bara delvis snylta på systemet så att säga om man       

använder ett sådant ord jag har ju bara halvtids sjukersättning. 

Endast en av respondenterna Christina lever enbart på sin lön. Övriga får lönebidrag från 

Arbetsförmedlingen kombinerat med sjukersättning. 

 

5.4 Arbete som ger en bekräftelse 

Alla respondenter nämner vid intervjuerna vikten att bli sedd och uppskattad för sin egen 

person och det arbete de utför. 

För att trivas på sin arbetsplats så uttrycker Christina att hon vill känna att hon är en i gänget 

genom att få ta del av gemenskapen på arbetsplatsen och att de accepterar henne för den hon 

är trots att hon inte varit öppen med sin diagnos. Hon arbetar på en mansdominerad 

arbetsplats och känner sig bekräftad av sina arbetskamrater men arbetstempot är högt och hon 

anstränger sig för att orka hänga med. Arbetsledningen hade önskat att hon kunde prestera 

mer, men har sett att hon har viljan och ambitionen att göra ett bra arbete. Hon uttrycker själv 

att hon är noggrann vad det gäller att sköta arbetet, att passa tider och är väldigt rädd för vad 

de ska tycka om henne på arbetet 

… dom tyckte att jag jobbade lite för slött jag tog rent allmänt lite för mycket tid på mig                                           

när jag skulle göra saker mina arbetsuppgifter… 

Att inte ha ett arbete som matchar ens utbildning och intressen kan skapa en osäkerhet över att 

i framtiden inte våga söka dessa arbeten säger Erik. Han har utbildat sig till Systemvetare men 

har hittills inte fått något sådant arbete. Idag arbetar han inom parkförvaltningen i en kommun 

...och sen vill man att folk ser det man gör då… jag vill veta att jag  passar…innan jag söker                                                 

förut hade jag lite högre tro att jag kunde det mesta och hade rätt utbildning… 

Freddy uttrycker det som så att det är bra att hans personliga intresse av musik sammanfaller 

med valet av arbetsplats och det håller honom uppdaterad i ny musik. Hans arbete på ett 

privat företag innebär att hålla ordning på lagret med kartonger och packning av skivor, det 

ger honom också en personlig tillfredställelse och bekräftelse kommer även från 

arbetsledaren: 

…ja, uppmuntran liksom att jag liksom gör ett bra jobb då och det känner jag liksom själv                                  

också ibland när jag röjt kartonger och när allt är över och jag kommer dit och det är fint och 

snyggt  och så, det känns skönt, det känns bra liksom… 
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Gunilla har efter gymnasiet utbildat sig till civilingenjör. Under sin utbildning blev hon 

erbjuden arbete på ett dataföretag och arbetade som datakonsult på olika dataföretag innan 

hon till slut blev sjukskriven. Orsaken till detta berodde på svårigheter att själv kunna 

begränsa sin arbetstid och prestationskraven från sig själv och företaget. Det blev mycket 

övertid som aldrig togs ut i ledighet eller betalning. Gunilla upplevde bekräftelse genom att 

arbeta med data som var hennes främsta intresse, men hade samtidigt svårt att begränsa sitt 

arbete till ordinarie arbetstid 

…kom först – gick sist, jobbade minst sex dagar i veckan, hade aldrig semester,                                                

endast två veckors semester när det var nollning… 

 

Bo har svarat att trots att de tidigare arbeten han haft inom databranschen varit roliga och 

utvecklande så har han svårt att se sig själv med ett fast arbete i framtiden då han säger att han 

tröttnar efter ett tag. Vidare säger Bo om sin situation 

…med tanke på att jag nu varit arbetslös i fem år eller någonting, jag sitter här med en 

fantastisk hjärna och en enorm kunskap och men det används inte det tycker jag är så sorgligt, 

det tycker jag inte är mitt bord alltså att fixa det är samhällets uppgift.... 

 

5.5 Meningsfullhet 

Ett arbete måste kännas meningsfullt och det kan inte bara vara lönen som är avgörande, 

samtidigt bryter arbetet ett tidigare destruktivt beteende, som det innebär att gå arbetslös säger 

Anna 

…så jag tycker att jag måste ha något att göra ...något meningsfullt, det ska vara roligt också. 

Jag kan inte gå till jobbet bara för att få lön, det förstår jag inte, jag måste gå till arbetet för att 

ha något roligt, man använder hjärtat…tankearbete tycker jag  om också, kluriga saker 

För att ett arbete ska kännas meningsfullt är det viktigt att få dela med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper uttrycker flera av respondenterna detta ger bekräftelse, både för personen själv 

men också i arbetet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter både bra och dåliga kan 

målet med arbetet vara att sprida kunskap och i yrkesrollen fungera som en förebild eller 

mentor uttrycker Isak. Flera av respondenterna är ute och föreläser för allmänheten om 

Aspegers syndrom. Denise uppger även att hon får uppskattning och bekräftelse genom att 

vara en av redaktörerna för en medlemstidning för personer med Aspergers syndrom. För att 

Erik ska känna en meningsfullhet och tillfredsställelse i sitt arbete behöver han få 

arbetsuppgifterna anpassade efter den utbildning och erfarenhet uttrycker han själv. Han 

arbetade ett tag på ett företag med anpassade arbetsuppgifter av varierande slag som 

korrekturläsning, granskning av kartor men också genom att använda avancerad mätteknik av 

röntgenbilder. Dessa arbetsuppgifter uppger han bidrog till att hans självkänsla ökade. Isak 

beskriver sig som en ojämn person med starka och svaga sidor, han behöver tydliga ramar och 

instruktioner på de arbetsuppgifter som han förväntas göra annars är det lätt att han fastnar i 
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ett moment och inte hinner klart arbetsuppgiften i tid. Detta visade sig klart och tydligt när 

han arbetade inom restaurangbranschen. 

Betydelsen av ett arbete är inte lika viktig för Gunilla idag, hon uttrycker själv att hon inte har 

hunnit att återhämtat sig fullt ut efter sin sjukskrivning. Hon deltar i daglig verksamhet två 

dagar i veckan där hon får ge uttryck för sin kreativa sida genom måleri och ibland håller hon 

även föreläsningar om Aspergers syndrom genom en intresseförening. Idag arbetar hon en dag 

i veckan som assistent efter en lång period av frånvaro på arbetsmarknaden och har för övrigt 

sjukersättning. Gunillas målsättning är ändå så småningom kunna arbeta halvtid. 

 

5.6Arbete som bidrar till social gemenskap/ social träning 

Den sociala gemenskapen har också en betydelse för alla men i olika hög grad, en del tycker 

att det kan vara trevligt att umgås vid fika pauser, medan andra hellre sitter lite avskilt från de 

andra. Erik betonar att det är viktigt att träffa folk så man kan få prata lite men att han under 

rasterna gärna arbetar för att det är svårt att starta upp igen efter rasterna. Bo arbetade inom 

databranschen och trivdes bra med sina arbetsuppgifter, men hade inte så mycket social 

kontakt med sina arbetskamrater, lunchen intog han oftast själv vid datorn samtidigt som han 

arbetade. Det hände ibland att han följde med ut efter arbetet på pubkvällar, men han tyckte 

inte det gav så mycket och arbetskamraterna säger han, de upplevde mig nog som lite konstig 

…jag hade ingen lunch som vanliga människor ... jag köpte min pastasallad gick tillbaka till 

jobbet och satte mig där och programmerade samtidigt, det var min lunch….  det är inte viktigt 

liksom. Det här med arbetstider och pauser, rökpauser och all möjligt sådant som folk håller på 

och tramsar med… 

Under en kickoff resa med företaget utomlands upplevde han till en början att det var roligt 

men efter ett par dagar blev det bara för mycket enlig honom själv, att vara borta på en 

främmande plast och umgås med främmande människor hela dagarna. Efter denna resa blev 

han sjukskriven och i samband med detta fick han sin diagnos. Nu har han varit arbetslös i 

fem år. Gunilla berättar att hon klarar av att fika måttligt och att prata lite strunt en stund men 

det är inget som intresserar henne så mycket. Dock beskriver hon svårigheter med att förstå 

outtalade regler i det sociala spelet på arbetsplatser mellan arbetskamrater och chefen. Ett 

exempel var en arbetsplats hon var på där det förekom mobbing där chefen också var delaktig 

i utfrysningen. Istället för att sitta och fika med de andra, stängde Gunilla in sig i en 

städskrubb för att slippa det sociala samspelet med chefen 

…det finns såna konstiga grejor att man ska ställa sig in hos chefen och alltså sånt där                                          

som jag har väldigt svårt för… 

 

Anna tycker att det är betydelsefullt att få ett socialt nätverk. På hennes projektplats får hon 

detta och hon har funnit en själsfrände där. Hon har inte svårt att prata med människor men 

misstolkar lätt vad som sägs eftersom hon tar vissa saker bokstavligt. Flera av respondenterna 
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uttrycker liknande behov av socialt umgänge. Denise, Gunilla, Harriet och Isak har personer i 

sin närhet som har kunskap om funktionsnedsättningen och dessutom är deras arbetsplatser 

inte så stora. Att det finns personer med samma diagnos underlättar och ökar förståelsen för 

varandra i sociala sammanhang uppger de. Det är viktigt med trevliga arbetskamrater men det 

viktigaste är ändå att ha bra arbetsuppgifter säger Denise. Erik upplevde en stor skillnad i 

socialt umgänge när han studerade på högskolan. I sin studiegrupp kände han sig accepterad 

för den person han var, men detta har han senare inte upplevt på de arbetsplatser han varit på. 

   Freddy uttrycker att ett arbete betyder mycket, dels för att ha ett ställe att gå till och ha 

något att göra men också den sociala gemenskapen är viktig att få genom arbetet. Han uppger 

att arbetskamraterna är betydelsefulla, flera av dem känner han sedan tidigare och beskriver 

att de har en förståelse för honom och respekterar det arbete han utför       

...och just den där sociala gemenskapen att få den på en arbetsplats. Just det här sociala 

samspelet som är så viktigt för oss som har Asperger att kunna förstå det… 

 Christina trivs med ensamheten som det innebär att köra lastbil, men hon tycker om att träffa 

sina arbetskamrater vid lunch eller när de lastar och lossar lastbilarna och på 

arbetsplatsträffarna de har 

… det är ju då man träffas, man skojar med varandra pratar lite mera allmänt jag tycker att vi 

har en ganska bra kontakt. 

 

5.7 Stödets betydelse 

När vi har intervjuat har vi sett på stöd utifrån två håll, dels det stöd som erbjuds på respektive 

arbetsplats, men också det stöd de uppger att de har fått när de sökt arbete. Vid 

sammanställningen av intervjumaterialet kan vi se att det är endast en av de nio 

respondenterna som har fått jobb genom supported employment och dessutom haft längst 

anställning som han även har idag.  De flesta av respondenterna uttrycker att de har ett 

naturligt stöd på sina arbetsplatser av kollegor och arbetsledare. 

 

5.8 Stöd till att hitta ett arbete  

Freddy uppger att sitt nuvarande arbete fick han inte genom arbetsförmedlingen utan med 

hjälp av en organisation som tillämpar supported employment metoden. Han beskriver hur 

delaktigheten gjorde att han kunde påverka valet av arbetsplats  

…de kunde de fråga mig om jag kände någon som hade något företag och tanken slog                                     

mig aldrig att jag kanske skulle börja jobba där liksom och sen liksom  hade de ett jobb där.                                        

Ja det var perfekt och i och med att jag växt upp i XX, så jag kände en del väldigt väl … 

På så sätt har han fått arbete genom en supported employment metod, där kartläggning av 

hans intresse i kombination med hans naturliga nätverk ledde fram till ett erbjudande av  plats 
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på ett privat företag. Han fick på så sätt också ett naturligt stöd på sin arbetsplats eftersom han 

redan kände flera på företaget. Christina är den enda som fått sin diagnos i tidig ålder, men 

hon har inte fått något särskilt stöd genom arbetsförmedlingen. Det arbete Christina har i dag, 

har hon själv sökt med stöd av sin familj och hon har valt att inte vara öppen med sin 

funktionsnedsättning när hon sökt arbete. På arbetsförmedlingen blev hon illa bemött av en 

handläggare som ansåg att hon istället skulle åka till den speciella arbetsförmedlingen för 

yngre funktionshindrade 

…då fick jag lite panikkänsla, jag hittar ju inte till Stockholm och jag hittar ju inte dit och så 

där men hon var väldigt mycket så där att hon inte ville hjälpa mig alls då för jag hörde ju inte 

till deras arbetsförmedling… 

Hon säger vidare att hon fick ett bra bemötande av de andra arbetsförmedlarna och försökte i 

möjligaste mån att undvika den första hon hade kommit i kontakt med. Christinas 

arbetskamrater är ovetandes om hennes diagnos, förutom en kvinna som har en personlig 

erfarenhet, eftersom hennes egen dotter har samma diagnos och kunde känna igen henne i 

Christina. Hon har kommit att fungera som ett naturligt stöd för henne. Erik är utbildad 

systemvetare men har inte haft något sådant arbete utan har provat på andra arbeten som i 

dagligvaruaffär och som telefonist. Han har en kortare period arbetat på ett privat företag med 

varierande uppgifter som korrekturläsning, granskning av kartor och röntgenbilder. 

Arbetsplatsen var anpassad speciellt för personer med Aspergers syndrom och efter hans egna 

behov som till exempel eget rum, ingen telefon samt att kommunikationen med arbetsledaren 

skedde via datorn allt för att det skulle bli lugn och ro på arbetsplatsen. Arbetet hade han 

under en begränsad period och för tillfället arbetar han inom parkförvaltningen i sin 

hemkommun. Erik saknar ett arbete som motsvarar hans utbildning och kunskaper samt 

saknar ett stöd från arbetsförmedlingen att komma vidare i arbetslivet. Han har haft visst stöd 

från arbetsförmedlingen, men tidigare främst av sin pappa som hjälpte och stöttade honom i 

arbetssökandet. Anna har arbetat inom vården som undersköterska på olika arbetsplatser men 

har varit arbetslös de senaste fyra åren. Genom kontakt med en arbetspsykolog på 

arbetsförmedlingen har hon blivit utredd på en utredningsavdelning för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och fick sin diagnos i år. Annas arbetsförmedlare har sedan hjälp 

henne att söka till ett projekt för personer med funktionsnedsättningar, som ska leda till ett 

fast arbete när projektet avslutas. Teori varvas med praktik. Inom projektet känner sig Anna 

accepterad och får förståelse medan på tidigare arbetsplatser har hon blivit mobbad och känt 

sig kränkt. 

...Mitt liv började när jag fick diagnosen för då vet jag var allt kom från, jag vart stark av det  

faktiskt. Jag var mobbad förut på arbetsplatser, speciellt av kvinnor faktiskt, som inte förstod 

någonting och hur jag mådde, jag visste ju inte själv liksom varför jag var så här. Men nu är 

det mycket bättre, stödet kommer ju när man har den här diagnosen då får man mer hjälp. 

 

Isak har provat på lite olika yrken efter det att han gick ut hotell- och restaurangprogrammet 

på gymnasiet och är utbildad kock. Tillsammans med en kamrat sökte han arbete utomlands 

efter ett tips från arbetsförmedlingen som hade varit på skolan och informerat. Isak hade stora 
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svårigheter att klara av detta arbete eftersom han hade problem att förstå i vilken ordning han 

skulle göra saker. Detta gällde både i kundkontakterna och i det praktiska arbetet på 

restaurangen. Han provade att arbeta som kock, servitör och diskare men ingenting fungerade 

och till slut blev han sjuk. Han återvände till Sverige och fick en utredning som ledde till hans 

diagnos. Isak har inte fått något stöd från arbetsförmedlingen före sin diagnos men däremot 

efter, vilket ledde till att han fick en praktikplats i sin hemstad. Projektet innebar att han fick 

vara med och dra igång ett caféprojekt, de bakade även till restauranger och det fungerade bra 

säger han eftersom han fick göra det i sitt eget tempo. Han är beroende av mycket struktur, 

instruktioner, tydlighet och rutiner. I dag går han på en kurs på en skola för Aspergers 

syndrom och han uppger att här får han det stöd han behöver av lärare och assistenter. Isak 

berättar att han en tid arbetade som kock på ett bussföretag som gör långresor ut i världen 

tillsammans med en kamrat. Detta fungerade rätt så bra enligt honom själv eftersom han hade 

väldigt mycket rutiner och struktur och deltog inte så mycket i den sociala samvaron med de 

andra passagerarna. 

Bo uppger att han inte har haft så mycket kontakt med arbetsförmedlingen, förutom med ett 

arbete som förmedlades inom databranschen och där arbetade han bara en kortare tid. Han 

säger vidare att problemet med dataföretaget var att de hade för lite kunskap om 

databranschen och placerade ut personer så att de erhöll fel arbetsuppgifter. Han säger att en 

arbetsplats där han kände sig positivt bemött var inom en antroposofisk verksamhet, där hade 

de en kunskap och förståelse för hans funktionsnedsättning. Men för att han ska fungera på en 

arbetsplats behöver han ha en stödperson   

…att man verkligen förstår att man ska pusha på en människa man kan inte förvänta sig att en 

människa ska tala om när det kör ihop sig och vem ska man tala med när det har tagit slut på 

arbetsuppgifter.  Man måste förstå att den här Aspergaren behöver hela tiden understöd och 

någon som kontaktar och någon som är där och man behöver en coach…..annars fastnar man,  

man kör fast väldigt lätt. 

 

5.9 Stöd på arbetsplatsen 

Denise gick en utbildning till informatör och i utbildningen ingick praktik. Sin praktik gjorde 

hon på ett intresseförbund för personer med Aspergers syndrom. Detta ledde till ett 

sommarjobb och i anslutning till detta deltog hon i en arbetsgrupp som skulle undersöka vad 

förbundet kunde göra för att öka medlemmarnas inflytande. Hon fick på så sätt en 

projektledartjänst som sedan övergick i en tillsvidareanställning på femtio procent. Denise 

uppger att hon har ett bra stöd på sin arbetsplats, genom en stödperson och att arbetsplatsen 

har anpassats till henne genom ett eget rum, ingen telefon och kommunikation sker mest via 

e-mail. Veckoplanering och årsplanering sköter hon i stort sett själv med viss hjälp från 

stödpersonen. Denne hjälper henne också med att begränsa sig i skrivandet, eftersom hon är 

en av redaktörerna till förbundets tidning. I sociala sammanhang får hon också stöd då hon 

ibland blir osäker över hur hon ska bete sig. För att planeringen ska fungera smidigt har hon 

en liten handdator. 
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Gunilla har utbildat sig till civilingenjör men har inte gjort alla delar av den, på grund av 

svårigheter att ta personlig kontakt med de ansvariga som krävdes för att kunna utföra delarna 

som saknas till en fullgod examen. Gunilla blev erbjuden arbete istället och arbetade under 

fler år på olika dataföretag som datakonsult. Hon har inte haft någon kontakt med 

arbetsförmedlingen eftersom arbeten erbjudits på annat sätt. Vid enstaka tillfällen då hon varit 

arbetslös har hennes pappa stöttat henne med att söka nya arbeten. Svårigheterna har varit att 

begränsa sin arbetsinsats och arbetet har tagit för stor del av hennes liv vilket ledde till att hon 

blev sjuk. Idag är hon sjukskriven men arbetar en dag i veckan som assistent på en skola för 

elever med Aspergers syndrom. Gunilla har inte arbetat heltid sedan hon fick sin diagnos men 

ser att om hon hade haft ett stöd innan, som begränsade arbetsinsatsen och arbetstiderna 

skulle det ha varit bra. Målsättningen är att i framtiden kunna arbeta halvtid, men just nu 

känner hon sig inte redo för detta. 

Harriet har arbetat som vårdbiträde främst nattetid för att det var lugnare då. Hon upplevde 

svårigheter i det sociala samspelet dagtid med arbetskamrater och chefer. Det var svårt att 

komma i tid på morgnarna samtidigt som hon inte förstod vitsen med de gemensamma 

morgonmötena där dagens arbeten fördelades. För att kompensera detta arbetade hon ofta 

övertid, även på sin lunchrast för att hinna klart det som stod på hennes lista. Det var mycket 

och göra och hon hade svårt att be om hjälp. Idag arbetar hon på en skola för elever med 

Aspergers syndrom som assistent. På skolan märkte att hon hade mycket gemensamt med 

eleverna och förstod inte personalens prat om att eleverna var annorlunda, utan kände väl igen 

sig själv i dem och efter att själv ha begärt en utredning visade det sig att även hon hade 

Aspergers syndrom    

…det är häftigt att ha ett arbete jag älskar det för jag behöver inte göra mig till, jag kan vara 

mig själv, det är vi som är norm här och i och med att jag anpassar till dom så anpassar jag till 

mig själv också kan man säga, det som kan vara lite jobbigt är väl att sätta gränser… 

Hon anser att hon får ett bra stöd från eleverna och lärarna i klassen, eftersom de tillsammans 

utgör normen i klassen, lärarna är öppna och förstående inför svårigheterna som 

funktionsnedsättningen innebär och därför går det bra att samarbeta med dessa. Däremot har 

hon märkt att hon blivit bemött på ett annat sätt efter sin diagnos av de övriga lärare och 

ledning på skolan. Anpassning görs av elevernas studiemiljö men hon säger att ingen 

anpassning har skett av hennes egen arbetssituation från ledningens sida utan det måste hon ta 

tag i själv och det är just detta som är svårt när man har Aspergers syndrom. 

 

5.10 Svårigheter på grund av diagnosen – konsekvenser av detta 

Gunilla beskriver att hennes svårigheter är att begränsa sina arbetstider hon arbetade jämnt. 

Kom först och gick sist, skrev upp alla övertidstimmar upp till hundra. Resterande timmar 

togs aldrig ut i ekonomisk ersättning. Hon hade även svårt att begränsa arbetsuppgifterna, ofta 

tog hon med sig arbetsuppgifterna hem efter dagens slut och gjorde färdigt dem på kvällar och 

helger. Efter att ha arbetat mycket under en längre tid, upplevde hon endast klarade en lägre 
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prestationsnivå i arbetet. Detta upplevdes som ett personligt misslyckande och resulterade i en 

sjukskrivning 

…jag gick till läkaren  för att få ett intyg för sjukskrivning och jag kände mig som jag bara 

var  lat och skolkade när jag gick dit hos läkaren, men hon såg direkt att jag var deprimerad 

och sjukskrev mig då, så fick jag kontakt med psykvården och psykiatriker och så och sedan 

dess har jag inte kommit tillbaka…. 

Anna har arbetet som undersköterska, sade upp sig själv efter att ha gått in i väggen på grund 

av mobbing och utfrysning av arbetskamraterna. I fyra år har hon varit sjukskriven och 

arbetslös och deltar nu i ett projekt mellan arbetsförmedlingen och en intresse organisation för 

att kunna komma vidare ut i arbetslivet igen. Bo arbetade inom databranschen och hade långa 

resor till arbetet som han upplevde som mycket ansträngande och efter en resa med 

arbetskamraterna där han upplevde det väldigt jobbigt att vara på främmande plats och med 

människor han inte kände. När han kom hem så blev han sjukskriven för utbrändhet. Bo har 

sedan provat att arbeta kortare perioder men är nu sjukskriven sedan två år tillbaka. Isak 

arbetade under ett par år i restaurangbranschen och hade svårigheter med de sociala koderna 

och att kunna behålla ett arbete. Han beskriver själv att det blev för mycket och han blev 

sjukskriven på grund av depression. Harriet har arbetet inom vård och omsorg och arbetar 

idag femtio procent för att på så sätt begränsa sig så att arbetsbördan blir för stor. Denise har 

ett bra stöd på sin arbetsplats men känner själva att hon bara orkar arbeta halvtid och behöver 

hjälp med att planera sin tid så att det inte blir för mycket för henne. Freddy har provat att 

arbeta heltid men det har inte fungerat så bra och blev sjukskriven på grund av detta.  

 

5.11 Det ideala arbetet 

Respondenterna uttrycker olika önskemål vad gäller både inriktning och arbetstid, endast två 

säger att de vill arbeta heltid. Flera av respondenterna trivs med sitt arbete de har och har inga 

önskemål om at byta eller att ändra sin arbetstid. Freddy har på sitt arbete fått anpassade 

arbetstider då han har svårt att komma igång på morgonen, därför arbetar han på 

eftermiddagen då han fungerar allra bäst. Freddy arbetar trettio procent och har sjuttio procent 

sjukersättning. Han beskriver det så här 

…att jobbar jag heltid då mår jag inte bra och jobbar jag ingenting då mår jag heller inte bra.  

  

Denise är nöjd med sina arbetstider och arbetsuppgifter som är att skriva artiklar i förbundets 

tidning, åker även runt och föreläser för arbetsgrupper, föräldrar och personer som har 

Aspergers syndrom. Denise uppger att ibland kan det bli lite för mycket föreläsningar, hon 

trivs bäst med att skriva i lugn och ro på redaktionen. Det är lagom att arbeta halvtid men hon 

skulle vilja arbeta lite mera, men inte för att hon verkligen vill arbeta mer utan för att tjäna 

mer pengar eftersom det finns en risk att bli utförsäkrad från försäkringskassan. Denise skulle 

istället kunna tänka sig att arbeta mindre då hon dessutom har tagit tag i en avlägsen dröm att 

bli komiker 
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Men så för ett par år sedan läste jag, fick höra talas om en nybörjartävling där vem som helst 

fick komma och uppträda tre minuter på … teatern. Så gjorde jag min offentliga debut för två 

år sedan. Tidigare hade jag förövat lite i föreningssammanhang …. och sedan dess har jag 

uppträtt på olika klubbar… 

 

Erik ansåg att han hade det ideala arbete när han var på ett företag som var anpassat för 

personer med Aspergers syndrom. Det var lagom att arbeta nio till tre då han hade lång resväg 

till arbetet. Anställningen upphörde efter en kortare period och han återvände till arbetet i sin 

hemkommun. I dag arbetar han inom parkförvaltningen   

…när jag kom tillbaks mådde jag lite psykiskt dåligt och kände att jag kom tillbaks till ruta ett   

då , det kändes inget vidare då, när jag hade fått möjlighet att jobba med lite mer avancerat….. 

Erik säger att han tittar på arbetsannonser då och då, han vill ju komma vidare men att han har 

förlorat lite tron på sig själv och vill gärna känna att passar innan han söker ett arbete. Erik 

saknar ett stöd i sitt arbetssökande och i samband med intervjuer. Detta är ett hinder för att 

han ska kunna gå vidare för att hitta sitt ideala arbete. Christina som arbetar heltid är nöjd 

med detta men skulle vilja förändra arbetstiderna så att hon inte behövde arbeta skift, hon 

skulle må bättre och få en annan social kontakt på sin fritid. Christina trivs väldigt bra med 

sitt arbete att köra lastbil och har inga planer på att byta arbete, hon tycker om att arbetet är 

regelbundet och att arbetsuppgifterna är likadana varje dag. Idag klarar hon av förändringar 

men vill helst att det ska vara samma rutiner som vanligt. 

Harriet arbetade förut sjuttiofem procent men kände att det var för mycket och gick ner i 

arbetstid till femtio procent. Hon trivs bra på sitt arbete trots att det ibland är stressigt och det 

är mycket att hålla i huvudet 

Just det här att få välja arbetstider liksom tempo allt möjligt . Välja så mycket som möjligt för 

att alla är ju olika för vi som har Asperger det går ju inte att säga den ultimata arbetsplatsen. 

Men jag tycker att jag har den, den är ganska rörig och ibland är det jättestressigt mycket att 

hålla i huvudet och sådär, men jag trivs ändå jättebra här. 

 

Gunilla säger att om hon skulle hitta ett heltidsarbete så måste hon få hjälp med att begränsa 

sig så att hon inte tar arbetet med sig hem. Hon vill gärna arbeta med data igen i framtiden, 

men känner inte att hon i dagsläget skulle orka med att arbeta heltid. 

…ja, data är nog ganska bra och tydligt, andra jobb är nog lite svårare att veta vad som 

förväntas av en. Jag vill ha något där det är mycket att göra, det värsta är att vänta och inte ha 

något att göra, det gör mig stressad när det inte händer något… 

Anna har inget arbete för tillfället men deltar i ett tvåårigt projekt. Som svar på frågan hur det 

ideala arbetet skulle vara för henne svarar hon att en 75 % anställning är lagom och att hon 

gärna vill arbeta med djur eller barn. Isak som går en kurs idag säger att han vill ha en 

anpassning i arbetstid i framtida arbeten. Han behöver mycket struktur och vill ha klara 

instruktioner över vad som förväntas av honom. Förståelse och respekt från arbetsplatsen är 
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också viktigt. Isak säger att den ideala arbetstiden är sex timmar om dagen, efter klockan tio 

på morgonen eftersom han behöver lång tid för att komma igång på morgonen. Bo vill gärna i 

framtiden ha ett arbete inom databranschen som inte kräver för lång restid. Under åren han 

arbetade upplevde han resorna som mycket ansträngande och påfrestande, då han hade fyra 

timmars sammanlagd restid till och från arbetet. Samtidigt säger han att han lite har gett upp 

hoppet om att få ett arbete 

…så orkar jag inte att hålla på att försöka från början för jag vet att det är dödsdömt redan från 

början det går liksom inte….det är mest att jag ägnat tio år av att misslyckas med en massa 

saker och bara stått och stampat  kan man säga… 

 

6. Analys av resultat från intervjuerna 

Resultatet från vår studie jämför vi i detta avsnitt med de tidigare studier som vi presenterat 

under tidigare forskning. Vi har valt att använda oss av teorin om supported employment som 

ett verktyg i analysen av vårt material. Även Antonovskys teori om KASAM har vi ansett 

vara användbar utifrån vad respondenterna uttryckte vad gällde meningsfullhet, delaktighet 

och begriplighet. 

 

6.1Arbete . 

När vi ställde respondenterna frågan om arbetets betydelse fann vi endast två som 

uttryckligen betonar betydelsen av att erhålla en riktig lön som viktigt. En respondent säger 

att en lön innebär en självständighet och ett oberoende till sjukförsäkringssystemet. Av de nio 

som intervjuades, var det endast en respondent som hade ett fast heltidsarbete och fick lön. De 

övriga respondenterna hade lönebidrag och sjukersättning samtidigt, var helt sjukskrivna eller 

hade annat bidrag från arbetsförmedlingen. Arbetstiden varierade från tjugo procent upp till 

sjuttiofem procent. Det verkade inte som att lönen hade så stor betydelse för dem själva utan 

det var andra faktorer som ansågs viktigare. Ett liknande resultat kan ses hos Larsson Abbad 

(2007), där arbetsinsatsen hos de intervjuade oftast varierade mellan deltid och heltid. Endast 

en i den studien uttryckte en stolthet över att klara av ett heltidsarbete och klara sitt uppehälle 

på enbart lön eftersom han själv märkt att de flesta får sin försörjning genom olika bidrag. En 

annan respondent i samma studie uttryckte att han efter många års försök av att komma in på 

arbetsmarknaden istället blev föreslagen sjukpension av sin läkare, till priset att avstå från att 

söka ett lönearbete. Vidare säger en annan respondent att han ser sjukskrivningen som en 

försörjning samtidigt som han arbetstränar och hoppas att han sen blir friskförklarad (Larsson 

Abbad, 2007).  

   Arbete är viktigt genom att bli sedd och uppskattad för det arbete som utförs. Detta 

uttrycker de flesta av respondenterna och det ger dem en personlig bekräftelse av att vara en 

del av en arbetsgemenskap. En respondent vill känna att hon är en i gänget och att bli 

accepterad för den hon är utan att behöva vara öppen med sin diagnos, samtidigt vill hon 
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känna att hon gör ett bra arbete och det gör hon bäst genom det självständiga arbete som det 

innebär att köra lastbil. Utifrån Antonovskys teori om KASAM så kan begreppet 

meningsfullhet genom att vara delaktig i de processer som påverkar den egna personens öde 

och vardagssituation också vara en motivationskomponent enligt Antonovsky (2005). Detta 

kan kopplas till respondentens berättelse genom att känna sig delaktig och arbetsuppgifter ger 

tillfredställelse, när respondenten lyckas hålla det arbetstempo som krävs. För att ett arbete 

ska kännas meningsfullt är det också viktigt att arbetsuppgifterna motsvarar deras kunskaper 

och erfarenheter och detta uttryckte våra respondenter på olika sätt. Flera av respondenterna 

ville sprida kunskap om sin funktionsnedsättning genom att föreläsa, en annan respondent 

skulle i framtiden vilja arbeta som mentor för att stödja andra i samma situation. En 

respondent som var utbildad systemvetare saknade däremot de meningsfulla arbetsuppgifter 

som fanns på den förra arbetsplatsen. I sitt nuvarande arbete kände respondenten ingen 

tillfredställelse med arbetsuppgifterna, däremot upplevde respondenten sig sedd och 

uppskattad från sina arbetsledare. Han hade en vilja att gå vidare och försöka hitta ett annat 

arbete som bättre svarade mot hans utbildning och kunskaper, men visste inte hur han skulle 

gå tillväga för att få stöd med detta. På hans tidigare arbetsplats anpassades både arbetsmiljö 

och arbetsuppgifter till funktionshindret och detta skapade en begriplighet för honom. Genom 

en tydlig och avgränsad arbetsplats med klara och förutsägbara arbetsuppgifter visste han vad 

som förväntades av honom. Detta motsvarar det som Antonovsky beskriver som begriplighet i 

KASAM. Flera av respondenterna uttrycker liknande önskemål vad gäller tydliga 

arbetsuppgifter, fasta rutiner och begränsningar i tid. En respondent i vår studie beskriver det 

så här 

Jag behöver veta vad som förväntas av mig på jobbet, hur mycket, hur länge,                                          

hjälp mig att inte ”sväva ut” 

  

   Genom en struktur och tydlighet i arbetssituationen klarar respondenterna bättre av att 

hantera arbetssituationen runt omkring dem. Antonovsky menar att begriplighet och 

hanterbarhet och meningsfullhet viktigt för att uppnå en känsla av sammanhang enligt 

KASAM. Hanterbarhet innebär att det finns personliga resurser som kan fungera som stöd 

och som gör att man kan undvika svåra situationer genom att få hjälp att hantera dessa 

(Antonovsky, 2005). 

   I vår studie har det visat sig att arbetet i sig själv inte enbart är viktigt, utan även den sociala 

gemenskap som det innebär. Respondenterna beskrev att de både ville ha social gemenskap 

och vara delaktiga, men samtidigt att det kunde vara svårt att klara av den sociala 

gemenskapen, på grund av svårigheter att tolka icke verbala koder som finns på arbetsplatser. 

En av respondenterna uppgav att hon tolkade allt bokstavligt i ett samtal genom att beskriva 

en situation som uppstod på en arbetsplats som undersköterska, när arbetskamraterna försökte 

skämta på följande sätt  

... eller dom kunde säga i morgon ska vi slänga ut Sture för han är så hopplös, han ska vi inte 

ha kvar i rummet eller salen…. Varför ska han inte få vara kvar säger jag då gravallvarlig. Ja 

men, förstår du inte vi skojar ju bara… 



30 
 

   Det citat vi valde att inleda vår studie med (Hurlbutt & Chamblers, 2002) stämmer överens 

med upplevelserna som våra respondenter beskriver. Mycket tid ägnas till social samvaro på 

en arbetsplats ansåg respondenterna, när de flesta hellre vill fokusera på arbetsuppgifterna och 

tyckte att rasterna tog tid från arbetet. Några av respondenterna uppgav också att de hade 

svårigheter att komma igång efter raster och därför hellre avstod från dessa. En respondent 

brukade äta lunch och arbeta samtidigt vid datorn. En del föredrog att vara ensamma på 

rasterna. Andra respondenter uppgav däremot att samspelet med andra arbetskamrater betyder 

mycket för den sociala gemenskapen och det är sådant som personer med Aspergers syndrom 

behöver träna på. 

 

6.2 Stödets betydelse 

Här har vi valt att använda oss av teorin om supported employment, som ett verktyg när vi 

analyserar vårt resultat. Det vi finner mest relevant är att använda den del av teorin som 

betonar det naturliga stödet natural support (Antonson, 2003). 

   De respondenter vi intervjuade uttryckte det naturliga stödet på olika sätt. Respondenterna 

har fått stöd och uppmuntran av sina anhöriga med att söka arbeten. En respondent har fått 

stöd och hjälp med att söka sitt arbete via en organisation som använder sig av supported 

employment metoden. I sökandet efter riktiga arbeten utgår metoden från personens egna 

önskemål, val och naturliga nätverk. Detta innebär att stödet från supported employment 

motsvarar alla de steg som ingår i teorin om supported employment, att nå ett arbete, genom 

egen motivation, intresse och utnyttjande av eget kontaktnät men tillsammans med en 

jobbcoach. Detta har hjälpt en respondent att få ett arbete och stöd i arbetsträningen. Denna 

respondent har även lyckats behålla sitt arbete eftersom han har ett naturligt stöd genom sina 

arbetskamrater, där vissa känt honom sen tidigare och han känner sig accepterad som person 

trots att han själv inte varit öppen med sin diagnos. En respondent har via arbetsförmedlingen 

fått hjälp med att söka en praktikplats på ett café projekt, där han trivdes bra och gärna hade 

stannat kvar men det fanns inga ekonomiska resurser till att anställa honom. Stödet för 

respondenten bestod av struktur, tydliga instruktioner och rutiner på arbetsplatsen. Flera av 

respondenterna uppger betydelsen av ett naturligt stöd på arbetsplatsen som kan hjälpa dem 

att begränsa dem vad gäller arbetstid, även hur mycket tid de ska lägga ned på att utföra 

arbetsuppgifterna eftersom det ofta saknas tydliga arbetsbeskrivningar. 

 

6.3 Ideala arbetet 

De flesta av respondenterna vill helst arbeta heltid eftersom de uttrycker att de ofta saknar den 

förmågan. De vill ha anpassade arbetstider och anpassade uppgifter som tar tillvara deras 

kunskaper och tidigare utbildningar. Det är bara två av våra respondenter som kan tänka sig 

att arbeta heltid. Varav en av dem säger att det är med förutsättning att hon får stöd och hjälp i 

att begränsa sig vad gäller arbetstid och arbetsuppgifter. Den andra uttrycker en önskan om att 

inte behöva arbeta skift, då det tar mycket energi och kraft samt begränsar hennes ork till 
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socialt umgänge på fritiden.  Vad gäller inriktning av arbeten skiljer dessa sig åt. Att arbeta 

med data uttrycker tre av respondenterna en önskan om. Två av respondenterna har 

arbetslivserfarenhet av arbete inom social omsorg och kan tänka sig att även i framtiden 

arbeta detta, men med rätt stöd och anpassning. Flera av respondenterna uttryckte en stark 

vilja att föreläsa för andra om Aspergers syndrom och på så sätt dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Samtliga respondenter anser att personer med egen diagnos är 

bäst på att förmedlar denna kunskap.  

 

7. Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilket stöd personer med funktionsnedsättningen  

Aspergers syndrom själva uppger att de behöver för att bli delaktiga på arbetsmarknaden och 

även deras egna upplevelser av arbetets betydelse. Frågeställningarna i vår studie var: Vilken 

syn hade respondenterna på arbete? Vilken form av stöd hade respondenterna fått? Vilket stöd 

ansåg respondenterna att de behövde?  Vilka svårigheter mötte respondenterna från 

arbetsmarknaden?  I den följande diskussionsdelen visar vi på att vi fått svar på våra 

frågeställningar.  

 

7.1Resultatdiskussion  

I deras egen syn på arbete var det få som värderade arbetet efter lön vilket vi tyckte var 

förvånande, med tanke på att lön annars värderas högt i samhället. Samtliga respondenter 

tyckte att arbetet var viktigt genom att få bekräftelse och uppskattning för deras person. Andra 

faktorer som ansågs viktiga i synen på arbete var delaktighet i form av social gemenskap med 

arbetskamrater och att arbetsuppgifterna var meningsfulla. Ord som nästan alla uttryckte vid 

intervjuerna var att bli förstådda och få förståelse från andra människor i arbetslivet. De hade 

blivit missförstådda, saknat en förståelse på sina tidigare arbetsplatser och dessutom inte 

själva vetat om att de hade Aspergers syndrom. Respondenterna uttryckte oftast en känsla av 

att under hela sitt liv känt sig utanför och annorlunda. Liknande tendenser kan vi också se i 

tidigare studier där problem uppstått på arbetsplatserna på grund av ett annorlunda beteende, 

eller att inte utföra arbetsuppgifterna på rätt sätt och ofta behöva mer tid för att utföra dessa 

(Hurlbutt& Chamblers, 2002).  Det som blev tydligt när vi bearbetade och analyserade vårt 

material var att så många av våra respondenter var sjukskrivna eller hade sjukersättning efter 

att tidigare haft ett vanligt arbete under flera år. Liknande tendenser kan vi koppla till tidigare 

forskning (Larsson Abbad, 2007, Cederlund, et al, 2007) som visade att övervägande del av 

deras respondenter hade sjukersättning.  

   Av alla respondenter vi intervjuade hade endast en fått sin diagnos under barndomen och 

övriga fått sin diagnos i vuxen ålder. De flesta upplevde det som en lättnad att få diagnos och 

äntligen kunde respondenterna förstå varför tidigare svårigheter i arbetslivet uppstått. 

KASAM blir på så sätt en relevant teori för vad gäller begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Vi kan se att deras tidigare svårigheter i arbetslivet 
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hänger samman med att kunskap saknats om svårigheter till följd av funktionsnedsättningen 

och detta har resulterat i missförstånd och personliga misslyckanden. Till slut har 

påfrestningarna blivit för stora och flera av respondenterna har på grund av detta blivit 

sjukskrivna. I samband med detta har merparten av respondenterna fått diagnosen Aspergers 

syndrom. Vetskapen om orsaken till deras svårigheter har stärkt dem och på så sätt ökat deras 

självförtroende. Flera av respondenterna uppger att de trivs på sina arbetsplatser och känner 

en bekräftelse för sin person. Däremot saknar ett par av respondenterna rätt sorts 

arbetsuppgifter och upplever att deras kunskaper inte tagits tillvara.  

   I resultatet skiljde vi mellan stöd med att hitta ett arbete och stöd på arbetsplatsen. Två av 

respondenterna uttryckte en uppgivenhet inför framtiden, vad gällde stöd till att hitta ett arbete 

som motsvarade deras kunskap och erfarenhet. Det var bara en respondent som har fått ett 

renodlat stöd genom supported employment och var den av respondenterna som hade varit 

anställd längst. De andra respondenterna hade fått stöd av anhöriga och i viss mån 

arbetsförmedlingen med att söka arbete. En annan väg till att få ett arbete hade varit genom 

utbildning och praktik, som sedan lett till anställning. Betydelsen av supported employment 

och dess positiva effekter kommer också fram genom Mawhood och Howlin (1999). I en 

jämförande studie med personer som har Aspergers syndrom delades dessa in i två grupper, en 

som hade stöd genom supported employment och en kontrollgrupp som saknade detta stöd. 

Resultat i den studien visade att personer med stöd av suported employment, i större 

utsträckning lyckades hitta riktiga arbeten med lön än kontrollgruppen. Vad gäller arbetstid 

skilde sig grupperna också åt, genom att gruppen med supported employment i mindre 

utsträckning arbetade heltid (Mawhood & Howlin (1999).  

   Det vi tycker är intressant från tidigare studier är att en anpassning av arbetstid tycks vara 

vanligt i samband med supported employment. Kanske är det fel att eftersträva heltidsarbete 

för personer med Aspergers syndrom. I vår egen studie ger de flesta respondenterna också 

uttryck för en önskan om anpassad arbetstid för att orka med ett arbete. Deltid vore det 

optimala eftersom respondenterna själva uppger att de måste anstränga sig mycket mer än 

andra, för att klara av det sociala samspelet och det tar mycket kraft och energi. Detta kan vi 

jämföra med citatet i början av vår studie där personen beskriver hur han uppfattar sin 

situation på arbetsplatsen. Han säger att han arbetar åttio procent och resterande tjugo procent 

ägnas åt social samvaro i form av småprat, lunch och övriga raster, medan det omvända gäller 

för majoriteten på arbetsplatsen enligt honom själv (Hurbutt & Chamblers, 2002,s. 108). 

 

I vår egen studie visade det sig att de flesta av respondenterna fått stöd av anhöriga och i viss 

mån arbetsförmedlingen med att söka arbete. En annan väg till arbete har varit genom 

utbildning och praktik, där några respondenter har blivit uppmuntrade att söka projektarbete 

eller arbete som assistent. När vi bearbetade materialet angående vilket stöd som 

respondenterna fick och ansåg sig behöva på arbetsplatsen uppgav de flesta att idag ha någon 

form av stöd genom arbetskamrater, lärare eller arbetsledare. Däremot uppgavs att ett stöd 

ofta saknats innan de fått sin diagnos. Diagnosen har för de flesta inneburit en lättnad och 

självinsikt som bidragit till ett bättre självförtroende. Men alla vill däremot inte vara öppna 
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med sin diagnos. En respondent i vår studie har valt att inte berätta för sina arbetskamrater 

och arbetsledare att hon har Aspergers syndrom men kände ändå att hon blir sedd och 

respekterad för den hon är i arbetsgruppen. Ytterligare en respondent beskrev att diagnosen 

inte inneburit att hon blivit annorlunda bemött på sin arbetsplats.  Kollegorna har inte tagit 

någon hänsyn till hennes funktionsnedsättning utan det har varit upp till henne själv att be om 

hjälp med anpassning av arbetsuppgifterna. Samtidigt befann hon sig på en arbetsplats där 

hon i sin roll som assistent tillsammans med eleverna utgjorde normen på skolan, eftersom det 

var en skola för elever med Aspergers syndrom. 

  

7.2 Metodiskussion 

Vi använde oss av en är hermeneutisk vetenskaplig metod, och det var en relevant metod för 

vår intervjustudie. Vid intervjutillfällena tolkades även det icke-verbala kroppsspråket 

förutom dialogen som spelades in och sedan transkriberades. Därefter fortsatte processen med 

att tolka intervjutexterna vilket Kvale (1997) beskriver som att föra ett samtal med texten. 

Genom dessa texter har vi beskrivit centrala meningsbärande teman i respondenternas 

livsvärld som kan kopplas till ordet arbete. Genom att använda en hermeneutisk metod har vi 

kunnat ta del och återge respondenternas perspektiv i denna studie. Detta har inneburit att vi 

har fått en ökad förståelse, för hur viktigt det är att rätt individuellt stöd ges. Faktorer som 

inverkar är personens egen motivation, intresse och kunskap för att sedan skapa 

förutsättningar till att få ett anpassat arbete och att på sikt kunna behålla ett arbete. Samtliga 

respondenter uppger att de har ett behov av struktur, tydlighet och förutsägbarhet. Metoden 

har hjälpt oss att få svar på studiens frågeställningar genom att de olika delarna har tolkats och 

omtolkats för att ge en djupare förståelse. Vi har arbetat efter en induktiv ansats utan teorier 

och förutfattade hypoteser, men med en förförståelse när vi samlat in vårt empiriska material. 

Detta är en av styrkorna med kvalitativ forskning(Larsson, et al, 2005). Den kvalitativa 

metoden var bra att använda då vi gjorde våra intervjuer.   

Våra intervjuer har skett genom personliga möten med respondenterna utom i en där 

respondenten föredrog att genomföra intervjun per telefon. Vi var medvetna om att i en 

telefonintervju så blir reliabiliteten lägre eftersom vi inte kan tolka respondentens icke-verbala 

kroppsspråk. Däremot anser vi att mer fokus läggs språket, pauserna och utfyllnadsljud.  Vi 

anser att intervjun gav svar på våra frågor eftersom respondenten gav fylliga svar och vi 

ställde följdfrågor. Frågan är om vi hade fått fram ett annat svar om vi träffat respondenten 

personligen då denne kanske känt sig blyg och osäker i mötet med oss. Av den anledningen 

ansåg vi det viktigare att personen skulle känna sig bekväm i intervjusituationen så blir 

reliabiliteten ändå god.  

 Vi har valt att presentera våra respondenter var för sig men med fiktiva namn för att inte 

avslöja deras identitet och att i möjligaste mån även ta bort namn förknippat med 

arbetsplatser, städer och andra personliga upplysningar. En av våra respondenter uttryckte 

själv en vilja att medverka under sitt riktiga namn. Men av hänsyn till att personen skulle 

kunna uppfatta sig missförstådd i vårt resultat och att det skulle kunna skada respondenten 
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framöver, valde vi att inte tillmötesgå denna önskan. På så sätt har vi behandlat det insamlade 

materialet från samtliga respondenter utifrån konfidentialietets principen. 

 

7.3 Teoridiskussion 

Teorierna vi har valt att använda i analysen har varit relevanta för vårt syfte med studien och 

med hjälp av dem har teman som presenterats i analysen kunnat kopplas till resultatet. När vi 

har analyserat vårt material så uttryckte alla respondenter vikten av att bli förstådda och få 

förståelse från andra människor, var av stor betydelse för att få en känsla av sammanhang på 

arbetet. Kopplingen mellan att bli förstådd och få förståelse kan vi göra här till Antonovskys 

(2005) teori om KASAM i det han kallar hanterbarhet. När resurser i form av stöd från andra 

finns ökar också möjligheten för personen att klara av arbetssituationer bättre. Vidare kan 

begreppet meningsfullhet i KASAM förklaras med delaktighet i de processer som påverkar 

den egna personens öde och vardagssituation. Det kan också vara en motivationskomponent 

enligt Antonovsky (2005). 

   Den andra teorin om supported employment har vi också ansett vara högst relevant i vår 

studie. En viktig värdegrund för supported employment är att alla människor är arbetsdugliga 

och att eventuella misslyckanden snarare beror på det sociala sammanhanget och bristen på 

stöd på arbetsplatsen. Teorin utgår från att alla personer med funktionsnedsättning kan bli 

delaktiga på arbetsmarknaden. De tre viktiga temana i teorin är att nå, få och behålla ett arbete 

och används som en metod för att stödja personer med funktionsnedsättning, genom att stödet 

fortgår under en längre tid ökar också möjligheterna till att behålla ett arbete enligt Antonson 

(2003). I vår studie hade teorin relevans eftersom en av respondenterna hade stöd genom 

supported employment och var den av våra respondenter som hade lyckats behålla ett arbete 

längst.  Som nämnts tidigare i vår studie är det naturliga stödet en viktig grundpelare i denna 

teori. Ett liknande stöd kan även ses hos andra respondenter som inte har ett renodlat 

supported employmentstöd men där ett naturligt stöd ändå har funnits på arbetsplatsen. 

 

8. Fortsatt forskning 

Vi har under arbetet med studien funnit flera områden som är värda att göra ytterligare 

forskning på. Vid granskningen av vetenskapligaartiklar så uttryckte flera forskare att det 

fanns mycket forskat om barn med Aspergers syndrom men att det saknades forskning om 

vuxna. Något som vi anser kunde vara ett ämne att fördjupa sig i är sjukskrivning och 

arbetsförmåga. Vi har i vår studie sett en tendens till att heltidsarbete i längden inte är optimalt 

för våra respondenter och att de föredrar deltidsarbete för att kunna leva ett värdigt liv som 

även omfattar deras fritid.  
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Bilaga 1 

Missivbrev                                                                                                            Eskilstuna 20100406 

 

 Hej 

Vi har tidigare skickat ut ett brev för att få kontakt med personer som har Aspergers syndrom 

och har nu fått ditt namn. Vår fråga till dig är om du vill vara med på en intervju, där vi 

kommer att ställa några frågor till dig om dina erfarenheter av arbetslivet. Vi som vill ställa 

dessa frågor är två studenter som går på Mälardalens högskola I Eskilstuna och som ska 

skriva en c-uppsats om detta ämne. Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för 

oss och därför vill vi gärna träffa dig för att ställa några frågor.  Vi kommer att kontakta dig 

för att bestämma en tid för intervjun, dessa kommer att ske efter den 12 april och tar ca en 

timme.  

När du medverkar i intervjun kommer vi att följa de forskningsetiska reglerna. Det betyder att 

vi bland annat att vi garanterar dig anonymitet genom att ditt namn inte kommer att stå i 

arbetet och att intervjun endast kommer att användas till vår uppsats.  

 

 

 

 

Tack på förhand  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Madeleine Lemner Åhlenius och Eva Snecker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
                                                                                                                  Eskilstuna 20100401 

Missivbrev 

 

 

Hej 
 

Vi är två studenter som går sista terminen på Kandidatprogrammet med inriktning mot Social 

omsorg på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. I vår utbildning ingår att skriva ett självstän-

digt examensarbete(C-uppsats). Vi har valt att skriva om delaktighet på arbetsmarknaden för 

personer med Aspergers syndrom. Genom att göra intervjuer så vill vi få en ökad förståelse 

för vilka hinder de möter i arbetslivet och vilket stöd de själva anser att de behöver. Deras 

kunskaper och personliga erfarenheter är mycket värdefulla för oss och vår förhoppning är att 

ni kan vara behjälpliga med att förmedla kontakter med personer över 18 år som har Asper-

gers syndrom och som kan tänkas medverka i en intervju. Intervjun beräknas ta ca en timme 

och vi kommer att följa de forskningsetiska reglerna från Humanistiska samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet HSFR, för att garantera bland annat personernas anonymitet i både skriftlig 

och muntlig redovisning. De som vill medverka vid en intervju kommer att få en närmare 

presentation av vad dessa regler innebär i ett missivbrev. 

 

Intervjuerna kommer att ske under april(i första hand v.15 och 16). 
  

Vi är tacksamma för hjälp med att förmedla kontakter . 
 

  

Tack på förhand 
 

Vänliga hälsningar 
 

Madeleine Lemner Åhlenius 

mas07001@student.mdh.se 

xxx-xxxxxx 

 
 

Eva Snecker 

esr07003@student.mdh.se 

xxx-xxxxxx 

 

Handledare: 

 Pia Käcker 

pia.kacker@norrkoping.se 

xxx-xxxxx 

 

 

 

 

mailto:mas07001@student.mdh.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Frågor till intervjun 

Bakgrund 

Ålder Familj Boende 

Tema: Arbete 

Hur ser din arbetssituation ut idag?                                                                                                           

 Arbete/sysselsättning/ om arbetslös beskriv tidigare erfarenheter 

Hur länge har du haft ditt arbete/sysselsättning? 

Vad betyder ett arbete för dig?    

Vilket stöd har du fått från AF för att hitta arbete och hur har du blivit bemött?                                              

 Annat stöd? 

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? (om arbetslös, tidigare erfarenhet)                                                                       

  Innehåll, arbetstid?                                                                                                                       

 Är det något som du tycker skulle vara på annat sätt?                        

Vad är viktigt för att du ska trivas med ditt arbete/sysselsättning? (om arbetslös, tidigare 

erfarenheter) 

Får du något stöd på din arbetsplats/i så fall hur och i vilka situationer? (om arbetslös, tidigare 

erfarenhet)?     Är det något du skulle vilja förändra? 

Hur medvetna är dina arbetskamrater om att du har AS?                                                                                                   

 Beskriv hur du blir bemött av dessa och arbetsgivaren. 

Upplever du några svårigheter i samband med detta? 

Brukar du delta i gemensamma aktiviteter utanför arbetet? 

Hur anser du att AS påverkat dig och när fick du din diagnos? 

Beskriv det ideala arbetet för dig både till innehåll och arbetstid 

Är det något du vill tillägga? 


