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Sammanfattning 
Titel: “Men jag är ju liksom som vem som helst”. Perspektiv på arbetssökande och 
arbetsplats från fem personer med aspergers syndrom 

Författare: Johannes Boström & Ninos Shamoun 

Människor med Asperger syndrom har svårt att få och behålla en anställning trots ringa 
funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personer med 
Asperger syndrom upplever sin situation på arbetsmarknaden, hur diagnosen påverkar deras 
möjlighet att få och behålla en anställning samt vilket stödbehov de har för en framgångsrik 
anställning. I studien intervjuades fem personer med Asperger syndrom utifrån deras 
upplevelser. Resultatet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att 
respondenterna upplevde både diagnosens styrkor och svagheter som påverkar deras 
möjlighet vid en anställning. De upplevde även vissa hinder för att få en fungerande 
anställning. Vidare nämns även de förutsättningar som de upplever krävs för att få en 
anställning att fungera både för arbetsgivare och myndigheter. Resultatet visade att personer 
med Asperger syndrom upplever en viss problematik för dem på arbetsmarknaden, en stor del 
av problemet bottnar i okunskap och fördomar om diagnosen. För att få personer med 
Asperger syndrom att känna sig mer inkluderade på arbetsmarknaden behöver kunskapen om 
diagnosen bli högre samt en rad insatser som lyfter fram deras styrkor snarare än svagheter. 
Detta genom bättre förståelse från omgivningen, både arbetsplatser och myndigheter, men 
även behovet av en djupare förståelse för vad diagnosen innebär för individen själv. Med en 
djupare förståelse och rätt insatser av myndigheter kan mycket bli vunnet.    

 

Nyckelord: Asperger syndrom, Arbetsmarknad, Funktionsnedsättning. 
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Abstract 

Titel: “But I'm like everyone else”  Perspectives of job applicants and work places from five 
people with Asperger's syndrome. 

Författare: Johannes Boström & Ninos Shamoun 

People with Asperger's syndrome have difficulties obtaining and retaining an employment 
despite minor disabilities. The purpose of the current study was to examine how people with 
Asperger's syndrome experience their situation on the labor market, how the diagnosis affects 
their ability to get and maintain a position as well as their need of support in order to have a 
successful payroll. Five people with Asperger’s syndrome were interviewed. The result was 
analyzed with qualitative content analysis. The results of the study show that respondents 
experienced both the strengths and weaknesses of the diagnosis that affect their ability in 
employment. They also experienced certain obstacles to getting an employment Furthermore, 
they also mention the conditions they perceive are required to get an employment to function 
well. This can be achieved through a higher understanding from both the surroundings, 
workplaces and authorities, but likewise is also the need for a deeper understanding of what 
the diagnosis means to the individual himself. With a deeper understanding and proper efforts 
by the authorities, much can be won. 

 

Keywords: Asperger syndrome, Labor market, Disability 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för ert bidrag av kunskaper och erfarenheter. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Linda Beckman för att hon stöttat oss genom 
arbetsprocessen. 

 

Vi har i denna uppsats tagit gemensamt ansvar för uppsatsens samtliga delar. 

 

Karlstad, januari 2018 

 

Johannes Boström 

Ninos Shamoun 
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1. Inledning 
Trots att arbetslösheten är rekordlåg och den svenska ekonomin går bra, har personer med 
funktionsnedsättning i Sverige fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 
(Socialstyrelsen 2010). Detta kan till stora delar bero på att den svenska arbetsmarknaden idag 
är tuffare och mer kompetenskrävande än någonsin (Arbetsförmedlingen 2017), men också att 
många fördomar fortfarande lever kvar. Även om kompetensen hos många personer med 
Asperger syndrom är hög leder de flesta jobb ändå till lönesubventionerade jobb från staten 
(Socialstyrelsen 2008). 

Av personer med funktionsnedsättning bedömer 68 procent att funktionsnedsättningen medför 
försämrad arbetsförmåga. Personer med funktionsnedsättning har ofta sämre arbetsvillkor än 
personer utan funktionsnedsättning i arbetsför ålder på arbetsmarknaden trots att de har 
ungefär lika hög sysselsättning. När det kommer till behovet av stöd och anpassning på 
arbetsmarknaden så uppger cirka 76 procent av de sysselsatta att det saknas stöd för att kunna 
utföra sitt arbete på effektivast sätt (Statistiska centralbyrån [SCB] 2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) är daglig verksamhet den insats som beviljas mest inom LSS 
(Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), det är även den insats som ökat mest 
drastiskt sedan lagen infördes. Statistik visar att insatsen daglig verksamhet ökat med 26 
procent från år 2000 till 2006, detta samtidigt som allt fler personer med funktionsnedsättning 
har svårare att komma in på arbetsmarknaden. 

Många personer med Asperger syndrom kan ha en fullgod utbildning och hög kompetens men 
trots det har de fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Gerland 2014). En stor 
anledning till att arbetsgivare inte vågar anställa en person med Asperger syndrom baseras på 
okunskap och fördomar (SCB 2016). En annan faktor kan vara att personer med Asperger 
syndrom ofta har problematik avseende sociala koder och socialt samspel som ofta är en 
självklarhet för många andra på en arbetsplats (Attwood 2011). Orsaken till att många 
personer med Asperger syndrom fortfarande har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har mer 
att göra med arbetsmarknaden och samhällets okunskap att lämpa förhållandena på 
arbetsplatsen till de här personernas förmodade tillkortakommanden (Socialstyrelsen 2008). 

En person med Asperger syndrom är som vilken annan människa som helst med sina 
egenskaper och brister. Resultatet från studien speglar endast de personer som intervjuats och 
det är möjligt att det finns både liknande och helt skilda upplevelser om arbetsmarknaden 
bland andra personer med Asperger syndrom. En viktig komponent i socialt arbete är att 
förhindra att samhällsförändringar eller andra förhållanden får förtryckande eller 
problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser på grupper eller individer 
(Nationalencyklopedin [NE] 2018b). Personer med Asperger är en sårbar grupp som faller 
inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen och utgör därför en relevant grupp att studera. 
 

Dagens situation på arbetsmarknaden har utvecklats till en mer kompetensdriven 
arbetsmarknaden  som strävar efter mer flexibilitet, driftighet och precision 
(Arbetsförmedlingen 2017). Detta bör gynna personer med Asperger syndrom då många ofta 
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besitter en hög allmän begåvning och har även lätt att lära sig nya kunskaper väldigt snabbt. 
Även ambitionen med exakthet och en lång ihärdighet för arbetet är egenskaper som kan ses 
som positiva på dagens arbetsmarknad. Trots detta dominerar fortfarande den allmänna bilden 
av personer med Asperger syndrom av stor okunskap och fördomar som får arbetsmarknaden 
att gå miste om en stark resurs. Detta leder till ökad kostnad för samhället med ökade 
subventioner samtidigt som effekterna av att förtidspensionera en ung människa innebär stora 
kostnader på lång sikt både för den enskilde samt för samhället (Riksrevisionen [RiR] 
2015:7). Framförallt leder det till att personer med Asperger syndrom hamnar utanför den 
reguljära arbetsmarknaden vilket kan leda till en känsla av utanförskap (Kadesjö et al. 2007). 
Att inte integrera denna grupp på ett mer effektivt sätt i den reguljära arbetsmarknaden är inte 
bara ett misslyckande för ett välfärdsland som Sverige utan även en bortkastad resurs då man 
går miste om egenskaper och arbetskraft som den svenska arbetsmarknaden så väl behöver.  

 

I studien kommer förkortningen AS användas när vi refererar till Asperger syndrom. 

 

1.1	Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med Asperger syndrom upplever sin 
situation på arbetsmarknaden. 

 

1.2	Centrala	begrepp	
Asperger syndrom - I studien avses de diagnoskriterier som framkommer i ICD-10 i form av 
signifikant generellförsening i språklig eller kognitiv utveckling, kvalitativa avvikelser i 
ömsesidig social interaktion samt begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, 
intressen och aktiviteter (Gillberg 2011). 

Arbetsmarknad - Den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot betalning och där 
arbetstagarna utbjuder arbetskraft mot erhållande av betalningen (Nationalencyklopedin [NE] 
2018a). 

Funktionsnedsättning - Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 
(Socialstyrelsen u.å.). 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - Samlingsnamn för olika diagnoser med 
gemensamt att de avser hjärnan och hjärnans sätt att arbeta. AS innefattas här (Riksförbundet 
Attention 2011). 

Theory of Mind - Theory of mind eller mentaliseringsförmåga som den även kan kallas är en 
psykologisk term för att förstå kapaciteten att känna och begripa andra personers värderingar, 
funderingar, begär och syften (Baron-Cohen 2008).   
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1.3	Förförståelse	
Inför detta forskningsprojekt hade vi mindre kännedom kring gruppen individer med 
Asperger. En av oss har i sitt jobb som LSS-handläggare arbetat med människor med 
funktionsnedsättning under fem månader men i övrigt har vi ingen arbetserfarenhet samt 
begränsad studieerfarenhet i ämnet. En LSS-handläggare kommer ofta i kontakt med 
människor diagnostiserade med olika former av autism i sitt arbete då dessa människor genom 
lag omfattas av lagen LSS.  
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2. Bakgrund 
2.1	Autismspektrumstörningar,	autismspektrum	och	autismspektrumtillstånd	
De olika diagnoserna, bland annat autism och AS har på senare tid samlats under spektrumet 
autismspektrumtillstånd, förkortad ASD. ASD är en samlingsdiagnos som framkommit på 
senare tid då man såg att diagnoserna har mer likheter än olikheter. Detta främst inom de tre 
områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga (Gillberg 2011). ASD 
med de olika diagnoserna är inte en psykisk sjukdom utan en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som är genetiskt ärftlig. De som tidigare fick de olika diagnoserna 
kommer i framtiden även behålla sina tidigare satta diagnoser.  

 

2.2	Diagnosen	Asperger	syndrom	
Asperger aktualiserades första gången år 1944 av den Österrikiske barnläkaren Hans 
Asperger. Asperger upplevde att vissa av barnen som kommit till hans klinik uppvisade 
specifika beteenden och personlighetsdrag. De beteenden som Asperger noterade och beskrev 
var bland annat avvikande social förmåga, brister i kommunikation om och kontroll av 
känslor. Vidare gjorde Asperger noteringar om att de ofta präglades av en egocentrisk 
upptagenhet av ett speciellt ämne eller intresse som upptog en stor del av deras tid och 
tankevärld. En annan notering som Asperger gjorde var att en del av barnen var överkänsliga 
gentemot vissa ljud, dofter, material och för beröring (Attwood 2011). 

 

Den som var först med termen Asperger syndrom var den brittiska forskaren Lorna Wing som 
upplevde att det fanns ett behov av en ny diagnostisk kategori. I samband med Wings artikel 
från 1981 ökar intresset för diagnosen och den blir internationellt spridd (Gillberg 2011). De 
första diagnoskriterierna uppkom under början av 1990-talet och i dag finns det i huvudsak 
fyra olika definitioner av Aspergers syndrom. 
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3. Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenterar vi det rådande forskningsläget utifrån relevans till studiens 
syfte. 

3.1	Asperger	syndrom	och	arbete	
Forskning har visat att det är svårt för personer med AS att ta sig in och framförallt behålla 
sitt arbete på arbetsmarknaden (Cederlund et al. 2007). Larsson Abbad (2007) belyser just 
denna problematik i sin avhandling. Hon påpekar att många av dessa individer känner sig 
stigmatiserade när de inte klarar av att uppfylla omgivningens krav och därför känner de sig 
annorlunda. I Cederlund et al. (2007) svenska studie följde man upp 70 stycken män med AS 
och 70 män med autism. Av 70 män med AS så var det bara sju män som erhöll ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden, sex var aktiva med daglig verksamhet. Tolv män med AS hade 
ingen organiserad sysselsättning och var beroende av bidrag från försäkringskassan och 
socialtjänsten (Cederlund et al. 2007). Många ur den äldre generationen påpekar 
problematiken kring kommunikationen och missförstånden som ofta dyker upp på 
arbetsplatserna med både arbetsgivare och kollegor. Den yngre generationen ser mer positivt 
på sin situation på arbetsmarknaden, framförallt då de anser att kunskapen och förståelsen om 
AS ökar för var dag vilket kan skapa en mer förstående och flexibel arbetsmarknad (Larsson 
Abbad 2007). Attwood (2011) menar bl.a. att i vissa branscher kan det vara lämpligare att 
använda sig av lärlingssystem snarare än traditionella utbildningar. Chanserna för ökad 
anställning för personer med AS hade förmodligen ökat om personer med AS kunde anpassa 
sina CV till relevanta erfarenheter, prestationer, intressen och förmågor. Samtidigt behövs 
mer träning av anställningsintervjuer och liknande prov med en person som känner dem väl, 
vikten av att inte tacka ja till vilket arbete som helst är viktigt. Attwood (2011) menar att ett 
lyckat arbetsliv för personer med AS innebär en bättre ekonomisk situation, bättre självkänsla, 
ett nytt socialt nätverk och nya möjligheter att visa på sina egenskaper och förmågor.  

 

3.1.1	Svårigheter	som	kan	förekomma	på	en	arbetsplats		
Gerland (2014) skriver att en annorlunda perception inte ingår i diagnoskriterierna för autism, 
även om det idag snarare är en regel än ett undantag. Med annorlunda perception avses 
svårigheter med att sortera och samordna sina sinnesintryck, alltså hur intrycken hanteras i 
hjärnan. Detta är en faktor som har påverkan på koncentrationen, personer med AS har 
mycket svårare att fokusera på en arbetsuppgift om de finner den ointressant vilket leder till 
koncentrationssvårigheter. Exempel på detta kan vara överkänslighet för ljudupptagning som 
får dem att höra allt från buller till datorer, telefoner och diverse maskiner mycket tydligare. 
Detta gör att de inte kan sortera bort olika ljud vilket gör det svårare att koncentrera sig. En 
annan sak som kan bli problematisk när de har koncentrationssvårigheter är synupptagningen, 
starka färger, videos från datorer osv kan uppfattas väldigt störande (Gerland 2014). 

 

En faktor som kan upplevas problematisk för personer med AS på en arbetsplats är enligt 
Attwood (2011) att strukturera upp och sortera uppgifter. Det blir lätt kognitiv överbelastning 
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när personer med AS får många uppgifter samtidigt. Personer med AS har ofta lätt att lägga 
märke till detaljer men verkar ha betydligt svårare med att se och förstå helhetsbilden. 
Personer med AS kan även finna det problematiskt att ta egna initiativ och är ofta inkörda på 
system som de känner till och har svårt att tänka förbi det med nya idéer. Det är viktigt att 
uppmuntra personer med AS till mer flexibelt tänkande.       

 

Rutiner samt repetitiva och stereotypa mönster i beteende framkommer i flera av de olika 
diagnoskriterier som lanserats (Gillberg 2011). Rutinbrott blir ofta påfrestande för människor 
med ASD och detta kan leda till att de upplever oro, affektutbrott, frustration och 
självskadebeteende (Socialstyrelsen 2010). Att träna upp förmågor i barndomen kan göra 
dessa hinder mindre påtagliga. Det finns även hjälpmedel för att få till en fungerande vardag, 
exempelvis timstockar som underlättar att förstå det abstrakta begreppet tid. Forskarvärlden är 
dock inte helt överens om rutinbundenhet är särdrag som explicit förekommer för människor 
med AS. Attwood (2011) menar att det det är svårt att avgöra om införandet av rutiner är 
något unikt för en person med AS eller ett särdrag för en ångestfylld person.  

 

3.2	Sociala	svårigheter	
3.2.1	Misstolkningar			
Personer med AS kan besitta en tendens att tolka det andra säger bokstavligt. Personer med 
AS tolkar lätt utryck som ”hoppa över maten” eller ”hugg tag i hen” bokstavligt, detta kan 
skapa en förvirring för personer med AS som skiljer sig mot personer utan AS. Ett exempel 
på denna bokstavliga tolkning kan vara om en kompis säger ”hörs senare”, detta kan skapa en 
stor förvirring för en person med AS, de börjar tänka i banor som ”när ska hen höra av sig”? 
”Ska jag höra av mig”? ”Hur ska jag höra av mig”? Tankar som sällan uppkommer för person 
utan AS (Gillberg, 2011). Även om det varit känt sedan länge att personer med AS har svårt 
att tolka olika sociala signaler så finns det idag tydlig forskning som bekräftar tesen (Golan et 
al. 2007). Personer med AS har svårare att tolka brist på överensstämmelse mellan 
ansiktsuttryck, tonfall och har svårt att förstå när en person är sarkastisk (Attwood, 2011).     

 

3.2.2	Svårigheter	att	hantera	kommunikation	med	chef	och	arbetskollegor	
För människor med AS är det ofta inte själva arbetet som innebär problematik på ett arbete 
utan snarare de sociala interaktioner som kan framkomma där (Scott et al. 2015). Attwood 
(2011) pekar på vissa situationer där den begränsade förmågan till social interaktion kan göra 
sig gällande, bl.a anställningsintervjuer och samarbete med kollegor. Svårigheter med sociala 
situationer har troligtvis inte bara en faktor utan ett flertal mindre problem som för med sig 
problematik inom olika områden. Attwood (2011) skriver om att barn och vuxna med AS har 
tendens att vara väldigt ärliga och sällan drar vita lögner. Dessa kommentarer kan för en 
kollega ibland vara sårande även om personen med AS inte har någon ond baktanke med det 
den anmärker på. Personer med AS kan ha en bristande Theory of Mind (ToM) vilket kan 
leda till att den inte förstår att personen de pratar med blir sårad (Attwood 2011). 
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Personer med AS kan ha problem i förhållande till de sociala normer som kan framträda på en 
arbetsplats, t.ex. avvägningen hur nära man bör stå en annan människa under ett samtal 
(Attwood 2011). En studie pekar på att om normer och arbetskultur var formaliserade och 
transparanta så upplevde deltagarna mindre problem med integrering i arbetsgruppen (Krieger 
et al. 2012). Vidare framhäver studien att en balans mellan tydligt uttryckta normer och 
tolerans för beteende behövdes likväl. 

 

Att brista i social och emotionell ömsesidighet är en av diagnoskriterierna som kan finnas som 
alternativ när man får diagnosen AS (Gillberg 2011). Detta framträder framförallt när man 
vistas i större grupper där det förekommer fler intryck (Krieger et al. 2012). Som tidigare 
nämnt har människor med AS ofta bristande ToM och att då inte kunna sätta sig in i hur en 
annan människa upplever något i samma grad kan medföra problem, speciellt när det gäller 
att förmedla känslor. 

 

3.2.3	Repetitiv	och	reparativ	kommunikation	
Enligt Gerland (2014) har många personer med AS problematik och svårigheter att reparera 
kommunikation. Till skillnad från personer som inte har AS finner personer med AS det svårt 
att omformulera sig. Istället repeterar man samma sak med högre tonfall som en lösning. 
Detta har visat sig vara betydligt mer problematiskt när det kommer till kommunikationen 
med arbetskollegor snarare än familj och vänner. Detta för att man kanske inte interagerar 
med kollegor lika frekvent som med familj och vänner. Man känner inte att man behöver 
kontakta personen igen för tydlighet och misstolkningar i tidigare samtal. Personer med AS 
kan även upplevas som repetitiva, orsakerna till detta kan som med mycket annat variera. Ett 
exempel kan vara om en person med AS repeterar frågan ”vad blir det för mat” till skillnad 
från personer utan AS så är det bästa sättet att försöka ta reda på det bakomliggande syftet 
med hens fråga. Det kan handla om allt ifrån att det kan vara svårt för personen att föreställa 
sig maträtten utan bildliga versioner. Det kan även handla om att personen vill interagera 
socialt men på grund av bristande förmåga kan denne bara komma på att fråga ”vad blir det 
för mat”.         

 

3.2.4	Icke-verbal	kommunikation:		
Personer med AS finner det ofta svårt att uppmärksamma signaler i olika situationer som 
hänvisar till andras sinnestillstånd. Ett sätt att försöka tolka vad en person känner och tänker 
är att försöka läsa av ansiktet hos andra, framförallt runt ögonen. Eftersom personer med AS 
kan finna det svårt att upprätthålla ögonkontakt med en motpartner i större omfång så missar 
de ofta ändringar i den andres ansiktsuttryck. Att hålla ögonkontakt med en person i ett samtal 
anser många är problematiskt på arbetsplatsen (Griffith et al. 2011). 
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En faktor som kan upplevas problematisk i sociala sammanhang för personer med AS är den 
sensoriska överkänsligheten (Attwood 2011). Den vanligaste förekomsten av denna 
överkänslighet gäller diverse ljud, men överkänsligheten kan även förekomma med för svaga 
eller starka reaktioner på smärta och kroppskontakt. Det sensoriska systemet kan påverka så 
att den vardagliga sinnesförnimmelsen upplevs som oerhört stark eller så pass svag att det inte 
uppfattas överhuvudtaget. 

 

3.3	Arbetsmässiga	fördelar	hos	personer	med	AS	
De arbetsfördelaktiga egenskaper personer med AS kan besitta är bland annat egenskaper som 
de flesta arbetsgivare skulle finna oerhört attraktiva. Bortser man att en del personer med AS 
besitter högre intellektuell begåvning än många andra så kan de mest eftertraktade 
egenskaperna på arbetsmarknaden vara att personer AS ofta är väldigt lojala och pålitliga 
arbetare. Är man tydlig med ramar och rutiner på arbetsplatsen kan personer med AS visa sig 
vara oerhört mycket effektivare än personer som inte har AS. Finner personer med AS 
arbetsuppgifterna intressanta och givande så håller de ofta en hög kvalité över en lång period 
(Hurlbutt & Chalmers 2004). De kan till och med uppfattas som arbetsnarkomaner. På 
motsvarande sätt som uthålligheten så tycks det finnas olika grupper när det kommer till 
noggrannhet enligt samma studie. De som besitter överdriven noggrannhet kan ha nytta av sin 
noggrannhet inte minst när det kommer till uppgifter som kräver koncentration och precision, 
t.ex. i matematiska, tekniska och forskningsmässiga sammanhang. En egenskap man ofta 
relaterar negativt till är det sociala samspelet. Vänder man på det finner man att det sociala 
samspelet med kollegor inte tar lika stort utrymme av arbetstiden som det kan göra hos många 
andra (Gillberg 2011).          

 

3.4	Stöd	och	förståelse	på	arbetsplatsen		
Ett av de största problemen för personer med AS på arbetsmarknaden kan vara stor okunskap 
om vad diagnosen innebär (Griffith et al. 2011). Även om några arbetsplatser satt in olika 
hjälpinsatser har de visat sig väldigt ineffektiva. En annan studie undersöker de avgörande 
faktorer som får personer med ASD att lyckas på arbetsmarknaden. De lyfter fram omfattande 
förväntningar på arbetet, kunskap om kraven på produkterna och framförallt stöd och 
assistans som avgörande faktorer för en lyckad arbetsmiljö som personer med AS gynnas av. 
Avgörande insatser som behövs för att nå dit menar de är behovet av ett tillvägagångssätt som 
underlättar kommunikationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Utvecklingen av ett 
ASD-specifikt verktyg för arbetsplatsen kan underlätta klyftan mellan anställda och 
arbetsgivare på arbetsplatsen samt att hjälpa till med förändringar på arbetsplatsen för 
framgångsrika sysselsättningsresultat (Scott et al. 2015). 
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4.	Teoretiskt	perspektiv	
I avsnittet som följer introduceras teorin Theory of mind (ToM). Detta har använts för att få 
en djupare insikt i situationen för personer med AS. 

 

4.1	Theory	of	mind		
Theory of mind eller mentaliseringsförmåga som den även kan kallas är en psykologisk term 
för att förstå kapaciteten att känna och begripa andra personers värderingar, funderingar, 
begär och syften (Baron-Cohen 2008). En person med AS kan ha svårt att ta till sig och förstå 
andra personers känslor eller när de visar signaler som uttryck för sina emotioner (ibid.). En 
person utan AS använder sig undermedvetet av en typ av tankeläsning för att få någon 
begriplighet över andra människors tankar och känslor. Detta skapar en problematik för 
personer med AS som inte har tankeföreställningen och sociala interaktioner kan istället bli 
väldigt gåtfulla (ibid.). Att läsa av andra personers emotioner, tankar och begär är 
fundamentalt för kommunikationen människor emellan. Interaktioner mellan oss människor 
går längre än bara dialoger, vi läser av kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall för att skapa en 
hypotes av vad andra personer känner och uttrycker (Attwood 2011). 

 

Teorin betonar vikten av att kunna lära sig fenomenet att låtsas som en vital egenskap under 
ett barns utveckling. Personer med AS lär sig oftast inte detta och är istället ärliga för att ge 
sken att de förstår den andra individen. En förmåga personer med AS istället tycks ha är att 
kunna framställa saker i kontext för andra. Detta beskrivs som en ”inre tankevärld” för en 
person med AS som är svårt för andra att förstå (Baron-Cohen 2008). 

  

Baron-Cohen (2008) menar att det finns fyra steg för att uppnå Theory of Mind, det första 
steget handlar om det psykiska tillståndet. Det bygger på att spädbarn måste utveckla en 
förmåga för syn, hörsel och beröring för att kunna funktionerna i Theory of Mind. Det andra 
steget har med synen att göra, bara genom synen kan människor se vad som händer omkring 
oss. Andra steget är essentiellt för att kunna uppfylla tredje steget i och med att det steget 
belyser relationen gentemot objektet, och då måste du ha en utvecklad synförmåga för att ta in 
den informationen. Det tredje steget är vitalt för att just kunna avläsa andra människors 
beteenden och känslor, vilket du bara kan göra genom din synförmåga. Det fjärde steget 
belyser vikten av att låtsas och ge sken av en förståelse. Att kunna fantisera, tro och ge en 
föreställning om olika ting för att uppnå en full tankeläsningsutveckling (Baron-Cohen 2008). 

 

Personer med AS ofta har svårt när det kommer till dialoger med andra då de inte ser syftet 
med en kommunikation. Då personer med AS brister i ögonkontakten med andra personer i en 
konversation så missar de möjliga ändringar i den andra individens sinnesuttryck. En 
bristande förmåga till Theory of Mind har att göra med att personer med AS finner det 
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problematisk att ta till sig information som sker genom ögonen som social och känslobetonad 
information (Attwood 2011). 

 

Personer med AS kan i brist på kunskap från omgivningen framstå som väldigt självupptagna 
och egoistiska. Detta för att en person med AS ofta har ett väldigt brinnande engagemang för 
sitt egna specifika intresse. Detta kan lätt misstolkas som att personen bara vill prata om sitt 
egna intresse och inte andras, vilket kan framstå som väldigt självupptaget (Attwood 2011). 
Personer med AS i tidig ålder föredrar sanningen som den viktiga faktorn snarare än 
personers emotioner. Eftersom de även brister i förmågan att koppla ihop handlingar med 
sociala normer och kontexten så har de ibland svårigheter att begripa vad som är medveten 
handling och vad som inte är det (Attwood 2011).      
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5. Metod 
5.1	Metodval	
För att besvara syftet har en kvalitativ ansats använts. Med en kvalitativ ansats försöker man 
förstå och förklara en persons egna erfarenheter och tankar av det valda ämnet. Föreliggande 
studie utgår från en induktiv ansats och data analyseras med kvalitativ innehållsanalys (Ahrne 
och Svensson 2015). 

 

5.2	Empiriska	materialet	
Målet med studien var att intervjua personer med diagnosen AS. Då vi gjorde bedömningen 
att det skulle uppstå problematik med att få tag i intervjupersoner i en utsatt grupp som AS 
kan vara gjorde vi inga avgränsningar kring arbetslivserfarenhet. Inga avgränsningar avseende 
kön på intervjupersonerna gjordes. Avseende ålder på intervjupersonerna var den enda 
avgränsningen att de skulle vara myndiga. 

 

För att få tag i intervjupersoner har vi gått genom myndigheter samt sociala medier. Avseende 
myndigheter har förfrågan skickats till yrkesaktiva som ofta kommer i kontakt med vår 
målgrupp och bett om att de ska förmedla kontakten (Bilaga 1). I meddelandet gavs även en 
kort presentation om oss själva, om studien samt hur vi lägger upp intervjun. Meddelandet har 
anpassats till mottagaren. Vi har själva inte tagit kontakt med någon via detta sätt utan det är 
intervjupersonen som kontaktat oss alternativt den yrkesverksamma som förmedlat plats och 
tid utefter intervjupersonens önskemål. Detta är en av definitionerna för ett snöbollsurval och 
syftar till att man tar kontakt med exempelvis en chef och ber den förmedla kontakt till de 
som den bedömer vara relevanta utifrån syftet i studien (Ahrne & Svensson 2015). 

 

Vi sökte även intervjupersoner via sociala medier, detta i form av vi tog kontakt med personer 
som var öppna med sin diagnos med frågan om de ville medverka i studien. Slutligen erbjöd 
sig vissa av de vi kontaktade att informera om vår studie till människor i deras sociala medier. 

 

5.3	Intervjuguide	
De inledande frågorna kretsade främst kring att samla in övergripande fakta kring 
intervjupersonen enligt vad Dalen (2015) hade kallat “områdesprincipen”. I dessa frågor 
försökte vi få enkla och raka svar på frågor som exempelvis namn, ålder, utbildning samt 
tidigare sysselsättning eller arbete. Senare under intervjuerna återkom vi oftast till dessa 
punkter och ställde frågor i syfte att få mer omfattande svar (se intervjuguide, bilaga 2). 

 

I intervjuerna har vi anpassat oss och inte alltid följt de redan preparerade frågorna om vi 
under intervjuns gång gjort bedömningen att fokus bör ligga på ett visst område. 



 

18 

Halvstrukturerad intervju kallas tillvägagångssättet (Kvale & Brinkmann 2014). Detta då 
intervjupersonernas bakgrund och erfarenheter skilde sig åt. Utifrån detta har ibland 
följdfrågor ställts som inte framkommit i intervjuguiden men vi har även under intervjuers 
gång sållat bort frågor som inte upplevdes relevanta.  

 

5.4	Genomförande	av	intervjuerna	
Vi var alltid två stycken som genomförde intervjuerna. Först förklarades syftet med intervjun 
samt att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avböja sin medverkan om de 
så ville. Därefter fick de fylla i en samtyckesblankett (Bilaga 3). Vi frågade sedan om vi fick 
samtycke till att spela in intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 40 till 50 minuter, innan 
intervjun avslutades frågade vi om det fanns något de ville tillägga. 

 

Fem intervjuer genomfördes totalt varav fyra av intervjuerna genomfördes på plats hos 
intervjupersonerna. En av intervjuerna gjordes via Skype med bara röstchatt efter individens 
egna önskemål. Vi anpassade oss efter våra respondenter, bland annat var det dem som fick 
komma med förslag på var vi skulle ha intervjun samt när den skulle äga rum. Det var viktigt 
att besöka de miljöer respondenterna vistades i för att försöka få en helhetsbild av strukturerna 
som omgav dem, samtidigt ville vi att de skulle känna sig som allra mest bekväma under 
intervjun så de fick allt som oftast föreslå en tid plats. Tanken med att besöka dem på deras 
sysselsättning eller hemmiljö var att sätta sig in i den utsatta gruppens situation i en 
samhällskontext (Andersson & Swärd 2008).  

 

En viktig sak att komma ihåg när man ska genomföra en intervju inom ramen för komplexa 
sociala förhållanden, emotioner och värderingar är att det är viktigt att respondenten har 
tillträde till språket så hen kan förklara sina upplevelser. Svårigheten ligger i att försöka fånga 
respondentens perspektiv, samt inse att det inte bara finns en, utan flera perspektiv av samma 
verklighet (Andersson & Swärd 2008). Utifrån detta anpassade vi vårt språk till 
respondenterna. 

 

5.5	Tillvägagångssätt	vid	bearbetning	och	analys	
Efter intervjuerna transkriberades materialet. Vi försökte att i största möjliga mån att göra en 
korrekt återgivning av samtalet men olika ljud, exempelvis “mmh” m.m. utelämnades om de 
inte fyllde någon funktion. Därefter lästes materialet flertalet gånger för att få en helhetsbild. 
Sedan markerades meningar och stycken ur intervjuerna som vi ansåg vara meningsbärande 
och viktiga utifrån studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) skriver att de 
meningsbärande enheterna kan bestå av ord, meningar eller stycken som innehåller aspekter 
relaterade till varandra genom sitt innehåll och materialets kontext. I vår analys har vi inte 
plockat ut enbart ord då vi upplevde att det inte fångade kontexten. I vissa fall kondenserades 
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även enheten i syfte att korta ner texten men ändå behålla kärnan av information (Graneheim 
& Lundman 2004). 

 

Varje meningsbärande enhet märktes med en kod som sammanfattade vad enheten handlade 
om. Vi bildade därefter underkategorier av koderna. De olika underkategorierna kunde sedan 
formeras i olika teman likt Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin studie. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet	 Kondenserad 
Meningsenhet	

Kod	 Underkategori	 Tema/huvudk
ategori	

Intervju
person	

Jag tror det är brist på 
allmän förståelse för 
ofta så problematiserar 
man helst en diagnos. 	

Brist på allmän 
förståelse för ofta 
problematiserar 
man en diagnos.	

Arbetsgivare 
ser diagnos 
som svaghet	

Hinder för 
fungerande 
anställning	

Faktorer som 
påverkar 
anställningen	

Jakob	

Ja precis. Det är ju det 
som är styrkorna kan 
jag tänka mig. Och just 
det här att snöa in sig 
på saker och ting det 
lönar ju sig ibland att 
bara vara rent envist 
om något. 	

Just det här med 
att snöa in sig på 
saker. Det lönar 
sig ju ibland att 
bara vara envis 
om något.	

Förmåga att 
koncentrera 
sig som 
styrka	

Diagnos som 
styrka	

Diagnos som 
styrka eller 
svaghet	

Jakob	

 

 

5.6	Validitet	och	Reliabilitet	
Eftersom reliabiliteten i en studie ska understryka tillförlitligheten skulle vi kunna förvänta 
oss helt andra svar om vår undersökning hade förts vid ett annat tillfälle. Man kan 
argumentera för att reliabiliteten i vår studie inte är helt solid då vi hade kunnat få helt andra 
svar om våra respondenter befunnit sig i en annan miljö samt under andra omständigheter. 
Reliabiliteten i en studie är oftast mer relevant till kvantitativa studier då man försöker 
presentera om studien är mätbar eller inte (Kvale & Brinkmann 2014). Det kan vara lite 
knepigare att mäta reliabiliteten i vår kvalitativa undersökning i och med att vi eftersöker 
respondenternas egna upplevelser av vårt valda ämne. Detta betyder att med tiden kan våra 
respondenternas svar och åsikter förändras. Respondenterna var emellertid genomtänkt 
utvalda för vårt syfte (Kvale & Brinkmann 2014). Syftet med validitet är att mäta det som är 
relevant i sammanhanget. Vi är fullt medvetna om att bara använda sig av fem respondenter 
kan ge liknande svar och ifrågasätta validiteten, men vi tycker att trots fåtal respondenter 
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lyckas vi fånga respondenternas egna upplevelser och nå ett djup i svaren som har gett vår 
studie en varierad nyans.  

 

5.7	Etiska	aspekter	
Informerat samtycke har varit en implementerad del i vårt arbete. Informerat samtycke 
innebär att man tydligt informerar respondenterna om syftet med studien, uppläggning av 
arbetet i generella drag samt vilka risker och fördelar som forskningsprojektet kan resultera i 
(Kvale & Brinkmann 2014). Detta nämner även Vetenskapsrådet (u.å.) i sina forskningsetiska 
principer. Vidare är det även av vikt att respondenten är medveten om att deltagande i 
forskningsprojektet är frivilligt samt att den har möjlighet att dra sig ur när den vill (Kvale & 
Brinkmann 2014). Samtliga våra respondenter var över 18 år och vi har tagit emot samtycke 
muntligt samt skriftligt, detta i enlighet med det samtyckeskrav som Vetenskapsrådet (u.å.) 
beskriver.  

 

Vi har inför varje intervju grundligt gått igenom vårt syfte med forskningsprojektet, 
informerat att materialet från intervjun enbart kommer användas för forskningsändamål. Vi 
har även informerat om vilka som har tillgång till det icke-avidentifierade materialet.  

 

Forskningssyftet har haft mer av en explorativ ansats och inför intervjuerna har vi inte kunnat 
vara förberedda på alla potentiella utvecklingar som en intervju kan ta. Hänsyn bör tas mot att 
vara vaksam över svaren som kan framkomma och vi som intervjuare bör vara beredda att 
avbryta intervjun ifall respondenten kommer in på ämnen som kan väcka anstöt hos den 
enskilde. Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar kring detta dilemma utan att dra 
någon slutsats vilket leder till att intervjuarens handling får anpassas efter den rådande 
situationen. Som intervjuare beaktade vi inte bara vad svar från respondenten kan ha för 
effekt på dem själva utan även på gruppen som helhet (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Respondenterna informerades om rätten att vara anonyma och avidentifierade i det slutgiltiga 
arbetet. Respondenter tilldelades fingerade namn i både transkriberingar samt i det färdiga 
arbetet. Vi har i arbetet utelämnat information som kan röja anonymiteten för de deltagande 
respondenterna. Personuppgifter har även förvarats så att obehöriga ej har tillgång. Då vi går 
genom organisationer för att hitta våra respondenter innebär det att personen som eventuellt 
förmedlade kontakten kan vara medveten om vilka personer som kan vara delaktiga i studien. 
Vi har informerat våra respondenter om att risken finns och samtliga har varit medvetna om 
det i samband med intervjuerna. 
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6.	Resultat	och	analys	
Under denna rubrik kommer vi att börja med att presentera de olika respondenterna. Därpå 
redovisas vad undersökningen lett fram till för resultat. Detta kommer senare analyseras 
utifrån tidigare forskning. 

 

6.1	Presentation	av	respondenterna	
Jakob 

Jakob är en man på 24 år som bor i en mellanstor kommun. Jakob studerar i syfte att få 
komplett gymnasiebetyg.  

 

Julia 

Julia är en kvinna på 29 år och är bosatt i en mellanstor kommun. Julia arbetar 50 procent 
fördelat mellan två olika anställningar varav den ena av dessa är som egenföretagare. Julia har 
även 50 procent aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

 

Anders 

Anders är en man på 26 år och är bosatt i en mindre kommun. Anders studerar på högskola på 
distans. 

 

Jonas 

Jonas är en man på 24 år som har sysselsättning på en daglig verksamhet. 

 

Villhelm 

Villhelm är en man på 31 år som har sysselsättning på en daglig verksamhet. 

 

6.2	Diagnosen	som	styrka	eller	svaghet		
Flera av respondenterna reflekterade kring vad deras diagnos inneburit för dem. Genom våra 
dataanalyser framkom hur många teman som återkom i respondenternas berättelser. Detta 
tema utgörs av två kategorier: Diagnosen som styrka och diagnosen som svaghet. I 
kommande stycke ställs dessa kategorier mot varandra under rubrikerna. 
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6.2.1	Monotona	arbetsuppgifter	och	förmåga	att	kunna	fokusera	
Det framkom att intervjupersonerna upplevde en styrka i att de kunde koncentrera sig på 
arbetsuppgifterna och att de därigenom blev effektiva i sitt arbete. En respondent beskriver sin 
förmåga med nedanstående citat: 

 

Ja, vet jag exakt vad det är jag ska göra så gör jag det väldigt intensivt och snabbt 
och stänger av allt annat och bara gör det. Då går det snabbt och utan slarv och 
det är ju en fördel. (Julia) 

 

Jakob talar också om sin förmåga att kunna koncentrera sig och fokusera på en 
arbetsuppgift: 

 

Det är ju det som är styrkorna kan jag tänka mig. Och just det här att snöa in 
sig på saker och ting, det lönar ju sig ibland att bara vara rent envist om 
något. (Jakob) 

 

Det som upplevdes som styrka kunde av en annan respondent upplevas som svaghet. En 
respondent  ser det till viss del som en styrka att hen kan fokusera på en uppgift men beskriver 
även hur styrkan kan övergå till en svaghet om den monotona arbetsuppgiften inte är inom ett 
fält som han är intresserad av: 

 

För att det kändes så jävla monotont och jag hatar det. Det är väldigt få 
monotona saker jag gillar. Och blir det så att jag känner tråkighet av ett jobb 
då lider jag verkligen. (Jonas) 
 

Scott et al. (2015) skriver om hur deltagarna i studien med ASD upplevde sig motiverade när 
de hade det rätta arbetet. Deltagarna upplevde sig extra motiverade när arbetssysslorna kunde 
ta tillvara på deras egenskaper och intressen och att deras produktivitet då ökade.  

 

Gillberg (2011) talar om tre områden som människor med AS ofta har som styrka om man 
jämför med människor utan diagnosen: god uthållighet, hög energi samt noggrannhet. Särskilt 
effektivt blir dessa förmågor om personen med Asperger har ett intresse eller en motivation, 
enorma ansträngningar blir resultatet om målet är tillräckligt intressant. Genom vår studie 
framkom åsikter och tankar som överensstämde med forskarnas bild. En av dessa är 
ovanstående citat från Jonas. Respondent Anders nämner i intervju att slutprodukten av det 
man arbetade med var viktigt för att han skulle kunna jobba med något: 
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Jag känner att det kan finnas en dålig motivation till slutprodukt i branschen 
man jobbar med, liksom jobba med tobak var inte så kul, jag vill jobba mer 
med något som man får ett mervärde. (...) om man jobbar med att sälja IT-
tjänster så blir det roligare, det handlar om slutkunderna med. (Anders) 

 

Förmågan att kunna koncentrera sig på arbetsuppgifter är inte alltid en positiv egenskap. Julia 
upplever att hon som mest kan arbeta halvtid då det går åt mycket av hennes energi till att 
hantera den påfrestningen som uppstår: 

 
Jag jobbar 100 procent på min 50 prcent. Jag lägger ner så mycket energi på 
det så skulle jag jobba 100 procent då jobbar jag 200 procent och det funkar 
ju inte, det klarar ju ingen i längden. Så det är ju 50 procent som är min 
maximala arbetsförmåga. (Julia) 

 

Det höga arbetstempot som en person med AS kan ha betyder även att den måste ges 
möjlighet att kunna återhämta sig. Olika myndigheter kan med hjälp av bland annat 
arbetsterapeuter ge stöd och råd till personen med AS för att den ska kunna få en fungerande 
tillvaro. 

 

6.2.2	Destruktiv	självbild	av	diagnos	
Det framkom också en motsatt sida att se på diagnosen. Negativa självbilder var en del av 
samtalen. En respondent talade ofta om sig själv som värdelös och som en belastning för 
samhället. 

 

Jag vet inte alltid själv fullt vad jag tycker om mig själv så. Jag har ju inte till 
exempel humörsvängningar eller depression. Sånt har ju inte jag. Jag kan 
vara väldigt motstridig om mig själv. Jag debatterar med mig själv jätteofta 
vad jag tycker om mig själv. För mycket är ju så mitt humör är ju att när jag 
är glad då kanske jag ser mig själv i positivt ljus men det gör ju alla så. 
(Jonas) 
 

Samma respondent hade en sysselsättning via en daglig verksamhet och var tveksam avseende 
sina möjligheter till en eventuell löneanställning i framtiden. Respondenten pratar även om 
mestadels negativa upplevelser på praktiker och arbeten där han varit. När hen inte blev 
skickad till fler praktikplatser genom arbetsförmedlingen uttrycker hen sig som följande: 
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Lite synd men återigen. Jag försöker ju se det från deras synvinkel att jag är ett 
hopplöst fall men jag känner också att det känns. Även om jag själv känner att 
jag är självnedlåtande så tänker jag inte se mig själv som en sämre. Hur ska jag 
säga det? Det är väldigt motstridigt det här. Jag kan va självnedlåtande men jag 
har en sorts stolthet över mig själv att jag har blivit bättre än jag var förr. 
(Jonas) 

 

Griffith et al. (2011) skriver i sin artikel om hur vissa av de som deltog i studien fick en sämre 
självbild och sämre självförtroende efter att de hade förlorat jobb vid ett flertal tillfällen. Att 
hamna i en negativ spiral då praktikplatser och tillfälliga arbetstillfällen inte fungerar har då 
troligtvis en påverkan på människan med AS och försvårar möjligheten till att få en 
löneanställning. 

 

6.2.3	Socialt	samspel	
Redan i diagnoskriterierna lämnas stort utrymme till det sociala samspelet och hur det 
påverkar människor med AS och indirekt det sociala nätverket av människor som omger i 
form av bl.a svårigheter att behålla relationer. De flesta av respondenterna går in på områden i 
intervjuerna som berör det sociala samspelet och hur det påverkar deras arbetsförmåga. En 
respondent beskriver hur hen har problem med viss form av icke-verbal kommunikation. Det 
är även en strävan efter att passa in i de rådande sociala koderna då hen upplever viss 
kommunikation som “artig”: 

 

Jag kan inte läsa ansiktsuttryck. Jag kan inte se folk i ögonen heller så jag tittar ju 
här i mitten av panna för det är ju mitt sätt att motverka som det ser ut för jag vet 
ju att det är artigt att se folk i ögonen men det kan jag ju tyvärr inte göra. Men jag 
vill ju inte framstå som oartig. Jag kan inte se på kroppsspråk eller ansiktsuttryck. 
Det är väldigt svårt för mig att se om nån är ledsen eller arg. (Jonas) 

 

Vilket stöd som funnits från arbetsgivare eller myndigheter för att kunna möta detta problem 
vet inte respondenten om och uppger vidare att hen överlag har fått ytterst lite hjälp med 
detta: 

 

Har du fått något stöd i att kunna jobba med det här? 
Fysiskt kroppsspråk känner jag att jag inte fått så mycket hjälp i. (Jonas) 
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Denna problematik kan utgöra ett stort hinder för en person som vistas i sociala miljöer på en 
arbetsplats. De sociala koderna var något som fler intervjupersoner gick in på. Vad är okej 
och vad är inte okej att göra på en arbetsplats? Jonas hade en osäkerhet kring de fysiska 
sociala koderna. Julia hade nedanstående dilemma på sina arbetsplatser: 

 

Nu när jag pratar om min diagnos så blir det ju lättare när jag säger liksom att 
ibland har jag en förmåga att bli ganska intensiv, hur många sms får man 
skicka på en dag? är det okej med 5 eller 500? Alla tycker olika, vi går ju inte 
runt med post-it-lapp att du får bara skicka 5 sms. Och skickar jag då 500 till 
den som bara vill ha 5 då blir jag ju jobbig. (Julia) 

 

En respondent har svarat liknande som ovan och upplevde även hen problem kring hur och 
vad man bör säga på en arbetsplats. 

 

Ja det är där det ofta blir fel, det är inte att jag gör ett dåligt jobb utan mer att 
de tycker jag har ett konstigt beteende och pratar för mycket o så det är mycket 
detta att jag tycker att tjejer är söta o slänger ur sig sånt, jag pratar väldigt 
högt om sådant, det blir lite genant. (Anders) 
 

Att kunna känna av situationen och miljön runt sig var någonting som Anders upplevde 
problematiskt. Svårigheter med att kunna känna av situationen och de sociala koderna kan 
medföra problem i de olika sociala situationerna som kan uppstå på en arbetsplats (Attwood 
2011).  

 

Jag säger det i fel tillfälle som kan framstå som väldigt oartigt och olämpligt. 
För jag ser inte de sociala koderna, när det är lämpligt, och för mig blir ju det 
ett problem. Men det blir ju lite svårt att jobba med något jag inte ser.(Jonas) 

 

Svårigheter med att tolka det som sägs av kollegor och arbetsgivare var också något som 
framkom under intervjuerna. Flera av intervjupersonerna upplevde att de hade problem att 
kunna tolka det som sades från kollegor om kommunikationen inte var tillräckligt tydlig. En 
respondent upplever att misstolkningar från hans sida medförde negativa upplevelser på 
arbetsplatsen. 

 

Men det är ju det här med den sociala biten som kan va om nån säger nånting 
som en upplever som väldigt kränkande och då blir man väldigt väldigt upprörd. 
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Och så var det för mig förr nu har jag blivit mycket mer lugnare i mitt sätt också 
då. Så jag andas in och tänker det kanske inte menas så illa som det låter då. 
(Villhelm) 
 

Det är ju det när man är autistisk så har men detta svårigheter med det verbala, 
det är lätt att det blir missförstånd. (Villhelm) 

 

Behovet av rak kommunikation för en person med AS leder till att det uppstår problem på 
arbetsplatsen när samtalen inte är tydliga. Detta gäller dock inte alla arbetsplatser. En 
respondent upplever att inom hans yrke är det en bra egenskap att kunna vara rak på sak. 

 

Nej inte i denna branschen, de vill ofta ha folk som är spikraka o så. (Anders) 

 

Två respondenter problematiserar ur deras perspektiv då det kan uppstå misstolkningar samt 
ur kollegors perspektiv då det man säger kan upplevas sårande. 

 
Det är ju såklart överlag en styrka men tycker man att någonting är fel men som 
kanske större delen utav gruppen är rätt så blir det ju friktion däremellan. 
(Jakob) 
 
Det är ju trevligt om någon är artig men jag är hellre om dom är rakt på sak. 
(Jonas) 

 

Samma problem framkom i en annan studie där människor med AS upplevde svårigheter i 
den ömsesidiga kommunikationen med kollegor (Hurlbutt & Chalmers 2004). 

 

6.3	Förutsättningar	och	hinder	för	anställning	-	interna	och	externa	faktorer	
Interna faktorer inkluderar vikten att själv veta och förstå vad den egna diagnosen innebär för 
både individen själv och vad det har för betydelse för individens kommande framtid på 
arbetsmarknaden. Detta är viktigt då den allmänna förståelsen bland omgivningen är 
förhållandevis låg. Detta skapar en problematik för personer med AS på arbetsplatser 
avseende integrering på arbetsplatser. Samma sak gäller för arbetsgivare som även dem ofta 
har bristande kunskaper om diagnosen vilket kan leda till att de istället för att försöka förstå 
och se hur diagnosens styrkor kan vara till en fördel istället har en negativ bild av diagnosen 
som är skapad av fördomar. 
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En faktor för att personer med AS ska kunna få och behålla ett arbete är att det finns goda 
förutsättningar på en arbetsplats. Många av respondenterna lyfter olika förslag och idéer för 
arbetsplatsen, detta för att underlätta arbetsförhållandena på arbetsmarknaden för personer 
med AS.   

 

6.3.1	Att	själv	förstå	vad	diagnosen	innebär	
En viktig förutsättning för att personer med AS ska kunna trivas och utvecklas på en 
arbetsplats är att personen först och främst har en insikt och förståelse för vad deras diagnos 
innebär och vad det betyder, framförallt vad det kan ha för effekter för dem på en arbetsplats. 
En respondent beskriver vikten av att hen lärt sig förstå vad hennes diagnos innebär, detta gör 
att hen vet vad hen behöver och vad som krävs för att hen ska kunna trivas och bidra på en 
arbetsplats.  

 

Eftersom jag kommit så långt och haft min diagnos så länge så har jag lärt mig 
vad det är som funkar. Är det totalt kaos då säger jag att ‘då åker jag hem och 
jobbar för här kan jag inte sitta för ni river stället snart’. (Julia) 

 

Detta är en essentiell faktor att personer med AS ska komma till insikt och skapa en realistisk 
uppfattning om vem hen är för att på så vis kunna se sina styrkor snarare än sina svagheter. 
(Attwood. 2011). Efter mindre lycka på arbetsmarknaden kan personer med AS vara 
självkritiska, detta kan leda till sämre självbild och även psykisk ohälsa (Griffith et al. 2011). 
En respondent belyser denna självkritik genom att prata om sig själv som mindre värd än 
andra.  

 

Så det är mer att jag ser mig själv som en sämre person. Men det är därför jag vill 
jobba upp det för att kunna bli likvärdig.  (Jonas)  

 

Psykoterapi kan vara en hjälpande insats för att komma till insikt om vad diagnosen innebär 
och minska den kritiska självbilden. Psykoterapi kan bidra med att minska den den negativa 
självbilden och istället hjälpa personer med AS att identifiera sina egenskaper och börja se sig 
själv som som någon som är avvikande men inte nödvändigt något fel på. Det bidrar med en 
typ av vägledning med förmågan till theory of mind, vilket kan hjälpa en med att få mer 
begriplighet kring att tolka personers handlingar, samt bli mer objektiv (Attwood 2011).   
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6.3.2	Okunskap	bland	omgivningen		
Den kanske största bidragande faktorn till att det kan förekomma problem för personer med 
AS på arbetsplatsen handlar ofta om missförstånd med arbetskollegor (Gerland 2014). Detta 
är inte konstigt då den allmänna bilden av förståelsen för diagnosen är väldigt låg 
(Socialstyrelsen 2008).  

 

Jag tror man måste på mer samhällsnivå ändra synen överlag om diagnos. Att 
helt enkelt försöka visa att det har både starka och svaga punkter och om man 
går över något sådant beslut så måste man tänka på att det inte bara är så att 
personen kommer vara så här eller sådär utan att personen kommer ha bra och 
dåliga sidor. Vågar jag ta den risken för att få de här positiva grejerna men även 
de här negativa. (Julia) 

 

Bristen av förståelse för diagnosen hos både allmänhet och på arbetsmarknaden är en av de 
stora faktorerna till personer med AS har svårt att komma in på arbetsmarknaden 
(Socialstyrelsen 2008). För även om en del arbetsplatser har satt in olika hjälpinsatser så har 
de visat sig vara ineffektiva, och detta beror allt som oftast på att det brister i förståelsen av 
syndromet. 

 

En respondent pratar om att de flesta arbetskollegor har en väldigt liten kunskap om vad 
diagnosen innebär. Agendan om AS styrs istället av fördomar och okunskap.  

 

Det är ju fortfarande stor okunskap och många myter och oförståelse och många 
som tror det är på ett annat sätt. Många blir ju så här ‘gud du är ju jättesocial, du 
kan ju inte ha Asperger’. (Julia) 

 

Det måste till en förändrad samhällsbild, åtgärder i ett tidigt skede i skolan och sedan på 
arbetsplatserna är absolut nödvändiga för att det ska ske en attitydförändring. Framförallt 
handlar det om att göra kunskapen mer tillgänglig och sprida den om funktionshindret, men 
det krävs även mer specifika åtgärder för att nå full effekt (Gillberg, 2011). Det är viktigt att 
personer med AS bemöts på ett sympatiskt sätt av allmänheten. På samma vis som de 
uppfattar sin tillvaro, även när de talar på ett annat och mer komplicerat sätt. Många personer 
i omgivningen blir ofta förvirrade när de talar med personer med AS då de har en 
föreställning om hur de bör vara, och detta skapar en problematik. (Gillberg. 2011).        

 



 

29 

6.3.3	Öppenhet	med	diagnosen			
Samtidigt som förståelsen hos omgivningen är väldigt låg så är det väldigt många personer 
med AS som skäms och undviker att prata om sin diagnos, detta kan vara en av anledningarna 
till att kunskapen bland allmänheten är så pass låg (Scott et al. 2015). Ett dilemma som många 
personer med AS måste ta hänsyn till när de söker ett jobb är om de ska vara ärliga och öppna 
med att de har diagnosen (Attwood. 2011). Detta problem är även något våra respondenter 
belyser. En respondent beskriver hur hen ser på situationen.   

   

Det är ju många som jag möter som har diagnoser som känner att de inte blir 
förstådda av sin arbetsgivare och som inte får jobb. Det är många som inte vill 
berätta att dom har en diagnos för att dom tror att de inte får jobb (Julia). 

 

Respondenten fortsätter med att beskriva problemet med att vara tyst med sin diagnos och vad 
det kan innebära för en person med AS på arbetsmarknaden.   

 

Det blir ju ett problem när man inte vill berätta om sin diagnos för hur ska du 
kunna få stöd och hjälp om du inte berättar att du behöver stöd och hjälp. Och 
om man har en diagnos så kan man ju få extra stöd, att man typ delar upp och får 
längre skrivtid och sånt där. Men om man inte berättar om det så kan man ju inte 
heller få stöd. Så det största problemet är ju att man inte pratar om det och då 
kan man ju inte få hjälp. (Julia). 

 

6.3.4	Förståelsen	från	arbetsgivarna	
Det behöver inte betyda att en öppenhet med sin diagnos per automatik ökar chanserna att få 
ett arbete. En arbetsgivare som däremot inte känner igen eller har stor kunskap om en diagnos 
kan lätt avvisa denna person för någon annan om konkurrensen om jobbet skulle vara hårt 
(Attwood 2011).  

 

Jag upplever att det är stor okunskap och många arbetsgivare är ju rädda att 
anställa personer med diagnos eftersom dom tror att det ska bli ett problem för 
de förstår inte vad det innebär. (Julia) 

 

Bristen på förståelse hos arbetsgivarna är inget ovanligt, Enligt statistiska centralbyrån så 
befinner sig personer med AS i dag i en problematisk situation på den svenska 
arbetsmarknaden. De blir allt som oftast selektivt bortprioriterade på grund av att deras 
diagnos ses som ett problem snarare än en resurs bland arbetsgivarna (SCB 2016). 
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En lösning på problemet kan vara att man är öppen med sin diagnos och berättar om de 
arbetsmässiga fördelarna och nackdelarna med diagnosen. Tycker man det är obekvämt att 
tala om det kan man även dela ut visitkort som förklarar vad AS innebär för kollegor och 
arbetsgivare (Attwood 2011). När man väl berättar om sin diagnos så är det viktigt att man 
framför det på ett transparent och förtroendegivande sätt annars kan de attraktiva 
egenskaperna lätt missbrukas av arbetsgivare som vi belyst tidigare. Missförstånd i 
beskrivningen kan även leda till att arbetsgivarna sänker sina förväntningar på personen. De 
kan tro att en person med diagnos aldrig lyckas lika bra som en person utan. Diagnosen ska 
belysa realistiska förväntningar, samtidigt som den inte slår fast var den maximala gränsen för 
en persons förmåga ligger (Attwood 2011).   

 

Externa faktorer inkluderar allt ifrån utbildningsväsendets roll för att förbereda personer med 
AS till arbetsmarknaden men även vuxenlivet överlag. Till andra viktiga myndigheter som bär 
ett ansvar för att hjälpa dessa personer att inkluderas i både arbetsmarknaden och samhället. 
Arbetsmarknadens brist på flexibilitet och förnyelse är externa faktorer som betonas och ses 
som essentiella faktorer för att lyckas integreras på den svenska arbetsmarknaden.        

 

6.3.5	En	bra	förstående	utbildning	som	skapar	goda	förutsättningar		
En vital förutsättning på arbetsmarknaden idag är en utbildning. En bidragande faktor till att 
så många personer med AS fortfarande har det svårt på arbetsmarknaden kan vara att 
utbildningsnivån bland människor med funktionsnedsättning är betydligt lägre, bara 31 
procent av personer med funktionsnedsättning har eftergymnasial utbildning jämfört med 
resterande befolkning som motsvarar 42 procent (SCB 2016). Tidigare har många lovande 
elever med AS funnit det problematiskt med övergången från grundskola till utbildning på 
högre nivå som ofta kräver större självständighet, högre akademiska och sociala krav. Denna 
kravbild, samt en saknad av stöd kan vara för påfrestande då många elever med AS känner 
ångest och depression vilket gör att många väljer att avsluta sina studier i förtid (Attwood 
2011). Vikten av rätt utbildning är något de flesta av våra respondenter tar upp.   

 

Jag gick också A-kursen på folkhögskolan, det är ju en förberedande linje för 
personer med funktionsnedsättning eller Aspergers syndrom och högfungerande 
autism och där var det ju väldigt mycket så här att lära sig förstå sig själv och vi 
gjorde studiebesök på ett café, hur beter man sig på ett café liksom. (Julia) 

 

A-kursen även kallad “allmän utbildning” är något flera av våra respondenter har gått, men 
det är bara en respondent som genom folkhögskolan är positiv till sin utbildning. Till skillnad 
från de andra så är respondentens utbildning en specifik utbildning som inte bara ger 
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grundläggande akademiska förutsättningar utan förbereder och lär personer med AS de 
sociala koderna i samhället. Skolor och framförallt lärare måste ha en grundläggande 
förståelse för Asperger syndrom och anpassa förklaringar och förväntningar, de får inte bli 
irriterade och förvirrade av reaktionerna som elever med AS kan visa (Attwood 2011). 
Respondenten fortsätter att berätta om att hens utbildning på folkhögskolan förändrat hens liv 
och att det är mycket tack vare den hen lärt sig att förstå sin diagnos.      

 

Jag tycker den kursen har förändrat mitt liv och jag tycker den var vändningen i 
mitt liv för jag har ju åtta självmordsförsök innan den i bagaget. Så efter den så 
var det ju det här med att hitta tillbaka till livet och börja försöka ta tillvara på 
styrkan istället för att se den som en svårighet eller nåt dåligt. Så jag tycker att 
den kursen är vändningen i mitt liv. Jag rekommenderar alla som har möjlighet 
att gå den för att jag tycker det är ett bra steg både det att flytta hemifrån men 
även det att det är ett bra steg man lär sig liksom att förstå och hantera sin 
diagnos. (Julia) 

 

Respondenten verkar däremot vara den enda av respondenterna som känner någon typ av 
entusiasm över sin utbildning. En annan respondent belyser istället hur lite den allmänna 
utbildningen väger i praktiken ute på arbetsmarknaden. 

 

Om jag vill bli och få något speciellt jobb, då är det ju ett baksteg. Jag gör ju mig 
en otjänst för om vi säger att om jag vill bli doktor så duger det ju inte med en 
allmän utbildning (Jonas) 

 

En respondent beskriver sin bild av utbildningsväsendet, efter att hen läst ett specifikt 
omvårdnadsprogram så visar det det sig efterhand att den egentligen inte betyder något.      

 

När jag kommer till Arbetsförmedlingen och visar upp alla papper och sånt där så 
säger hon till mig att det kan inte vi godkänna. Då blev jag arg för jag tyckte ‘men 
gud jag har läst en 4 årig utbildning’. Det måste ju kunna vara något som jag kan 
gå vidare på. Men icke sa nicke. (Villhelm) 

 

Vilken utbildning man har med sig verkar spela en oerhört stor roll för våra respondenter. En 
respondent har tack vare sin utbildning lärt sig se sin diagnos som en styrka till skillnad från 
de andra respondenterna som snarare belyser hur betydelselös deras utbildning är.  
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6.3.6	Myndigheternas	roll		
Även om arbetslösheten är väldigt låg så har personer med funktionsnedsättning i Sverige 
fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2008). Myndigheterna 
spelar en stor roll i vägledning och framförallt stöd. När det kommer till behovet av stöd och 
anpassning på arbetsmarknaden så uppger cirka 76 procent av de sysselsatta med någon 
funktionsnedsättning att stöd saknas för att utföra sitt arbete på effektivast sätt (SCB 2016). 
Respondenterna målar upp en dyster bild avseende stöd från myndigheterna, de beskriver 
systemet som nedbrytande snarare än stöttande.    

 

Man har ju gått igenom en spiral med bara en massa dåligt som i ett ekorrhjul, 
inget positivt och är man i en sådan spiral så är man bra trött på ett system som 
inte fungerar. (Villhelm) 

 

Flera beskriver hopplösheten att befinna sig i ett gammalt system som generaliserar och inte 
ser till individens egenskaper. Respondenterna belyser önskan om mer flexibilitet på 
arbetsmarknaden, att det bör finnas fler och mer anpassade vägar in på arbetsmarknaden.  

  

Det är nämligen så att man inte blir tagen på allvar, man är bara en del av alla 
delar i ett system som inte kommer vidare. Som jag sa tidigare, jag är hoppfull 
men jag hoppas man hittar ett system som kan lättare kan ta sig in, inte bara 
genom att läsa på universitet. Det bör finnas fler vägar. Att man kan ta med sig 
det mer praktiska då. (Villhelm) 

 

En respondent berättar att situationen var så illa för hen efter att hen fick beskedet att hens 
utbildning inte räckte till föreslog hens handledare på arbetsförmedlingen, eller som hen 
kallade dem “arbetsförnedringen”, att det var bättre om hen sjukpensionerade sig. En annan 
respondent upplever också attityden från myndigheterna.  

 

Man vill inte satsa pengar på oss, det är billigare att sjukpensionera oss istället 
för att man ska komma ut till platser. (Villhelm) 

 

Även om kompetensen hos många personer med AS är hög så leder de flesta jobb till 
lönesubventionerade jobb eller till olika bidrag från staten (Socialstyrelsen 2008). Enligt 
Socialstyrelsen är daglig verksamhet den insats som beviljas mest inom LSS, det är även den 
insats som ökat mest drastiskt sedan lagen infördes. Statistiken visar på att insatsen har ökat 
26 procent från 2000 fram till 2006, detta samtidigt som fler personer med 
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funktionsnedsättning har allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Några av 
respondenterna tror att en del av problemet kan ligga i att det saknas ett samförstånd och 
samarbete mellan myndigheterna, de känner att de snarare uppfattas som ett problem som 
myndigheterna försöker kasta mellan varandra. Två respondenter beskriver situationen.  

 

Det blir ju mycket slängandes fram och tillbaka så jag hamna ju på (organisation) 
till slut som är samordningsförbund och då är ju all myndighet. De ska ju 
samarbeta då och det var liksom det var min räddning för då samlas ju allihopa i 
ett rum och så liksom tar de helt plötsligt ansvar. (Julia) 

 

Jag hade gärna sett att man gör det mer flexibelt på Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan så dem samarbetar bättre mellan varandra. Så det inte blir att 
man hamnar mellan stolarna och man blir av med hela ersättningen. Att de gör ett 
system som visar vad klarar denna person av och vad klarade han inte av. 
(Villhelm) 

 

Några av respondenterna beskriver en fruktan inför samtal med vissa myndigheter. Detta för 
att samtidigt som stödet från myndigheterna är svagt så kräver de fortfarande att dem ska vara 
tillgängliga och ständigt aktiva för att söka jobb som de i slutändan ändå är underkvalificerade 
för. En respondent beskriver att hen upplever en känsla av att hamna mellan stolarna. Att men 
i hens situation i slutändan ska vara glad och tacksam att man får en sjukersättning. Detta ser 
hen som ett stort misslyckande för ett välfärdsland som Sverige    

 

Jag tror faktiskt det måste komma från högre makter, regeringen måste ta ett 
större ansvar, man måste se att detta är ett allvarligt problem, att det är så många 
som hamnar mellan stolarna. Att man lever antingen på ett bidragssystem eller 
socialen då. Att det är så många som lever på detta. Man har liksom inget val 
antingen har du denna sjukersättningen men sen har du ju dessa som har det ännu 
sämre som hamnar på soc. Och det är ju inte mycket bättre det. (Villhelm) 

 

Även om respondenterna målar upp en negativ bild av myndigheterna så lyfter de även 
exempel på när de fått god hjälp av myndigheter. En respondent tror problemet ligger högre 
upp och att myndigheterna måste få mer hjälp, hen beskriver bland annat ett bra program hen 
fick ta del av genom Arbetsförmedlingen.  
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Stödet från Arbetsförmedlingen har vart bra men de kan ju inte trolla med hur det 
ser ut på arbetsmarknaden, det är ju ingen som varit dum mot mig, man har ju 
hört historier när handläggare varit taskiga osv men jag har inte upplevt det. Jag 
har fått bra stöd, jag har vart med ett program där som heter ‘resa’ där fick man 
träning i detta med att söka jobb, man fick träning på betald tid.  (Anders) 

 

En annan respondent beskriver att hen fått hjälp av arbetsförmedlingen, hen betonar 
framförallt vikten av kontinuitet med en handläggare som förstår hen och situationen hen 
befinner sig i.   

 

Jag tycker jag haft väldigt bra stöd från arbetsförmedlingen och att jag haft en 
handledare där som varit väldigt bra. Hon har följt mig i kanske fem år. Så att 
därför har ju hon fått sin bild av hur jag är. Och hon har ju verkligen fattat grejen 
och det tycker jag varit väldigt bra med min lönebidragsanställning och att hon 
verkligen har förstått grejen och så kan hon ju va med och förklara för en 
arbetsgivare liksom.  (Julia) 

 

Två respondenter lyfter att de upplever att problemet ligger högre upp samt att behovet av 
kontinuerligt stöd från en handläggare som har förståelse av vad det innebär att leva med 
diagnosen på dagens arbetsmarknad är avgörande. Detta bör gynna personer med AS då 
många ofta besitter hög allmän begåvning och även har lätt att lära in sig nya kunskaper 
väldigt snabbt. Ambitionen med exakthet och en ihärdighet för arbetet är egenskaper som bör 
ses som goda egenskaper på dagens arbetsmarknad.   

 

6.3.7	En	flexibel	arbetsmarknad	med	tydliga	strukturer	på	arbetsplatsen	
Det är inte bara när det kommer till myndigheterna som våra respondenter känner att stödet 
brister. Ett problem som de flesta av respondenterna lyfter är behovet av en mer flexibel 
arbetsmarknad. Med önskan om större flexibilitet menar de att arbetsmarknaden bör anpassa 
sig mer till individen snarare än gamla rutiner som kollektivet måste följa. En respondent 
förklarar:  

 

Ibland försvinner dagar då man måste återhämta sig när man har mycket omkring 
sig. Då så blir det mycket uppe i hjärnan jag tror ju att man kan hitta främsta jobb 
som kan anpassa arbetsmiljön att du har dina bestämda tider att man jobbar 
liksom mellan säg börjar fyra, säg 14 och slutar strax efter 19 då, kan man 
anpassa tiderna då och kan få ur en basic lön med kombination med 
sjukersättningen.  (Villhelm)   
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Anpassning till individen är något de flesta respondenterna tror skulle vara gynnsamt för 
arbetsgivare. Det kanske är just detta som får yngre personer med AS att se mer hoppfullt på 
framtiden då de anser att kunskapen och förståelsen om AS ökar vilket kan skapa en mer 
förstående och flexibel arbetsmarknad (Larsson Abbad 2007). En respondent fortsätter 
utveckla sin önskan om mer flexibilitet:   

 

 Jag skulle önska att de igen hade barnskötaredelen, att man skulle kunna vara 
mer flexibel, att det finns fler barnskötare och att någon kan torka bord så det 
skapas mer tid till barnskötaren. Men så på sådana ställe att det inte bara är en 
förskolelärare på ett ställe, utan att man kanske är en och tre barnskötare som 
sköter själva detta med jag kan ju torka bord o så, sådana enkla grejer man kan 
vara där i bakgrunden och hjälpa till. (Villhelm) 

 

I vissa branscher kan det vara mer lämpat att använda sig utav lärlingssystem snarare än 
traditionella utbildningar. Chanserna för ökad anställning för personer med AS hade 
förmodligen ökat om personer med AS kunde anpassa sina Cv:n till relevanta erfarenheter, 
prestationer, intressen och förmågor (Attwood. 2011). Det är tydligt att flexibiliteten är något 
som våra respondenter eftersträvar mer utav, men minst lika viktigt är vikten av tydliga 
instruktioner. Samtliga av våra respondenter belyser vikten av att instruktionerna på 
arbetsplatsen måste vara tydliga. Detta kopplas till bristerna i kommunikation som en av 
respondenterna upplever att deras diagnos medför.  

 

Asså jag behöver ju att någon säger till mig: du ska göra det här och det här och 
det här då gör jag det. Sen jobbar jag ju självständigt men jag behöver ju veta 
exakt hur jag ska göra. (Julia) 

 

Så det blir ju det att jag måste ha väldigt mycket struktur och att följa min plan för 
annars blir det inte gjort. samma med med mitt jobb att jag behöver nån som 
säger att du ska göra det här och det här och det här.  (Julia)   

  

Rutinbundenhet och vikten av tydlig kommunikation är något vi nämnt tidigare är essentiella 
för många med AS och detta verkar även stämma för våra respondenter. De betonar vikten att 
om arbetsmarknaden blir mer flexibel och ser mer till individen samt att arbetsgivaren är 
tydlig med instruktion och kommunikation så kan många med AS komma in på 
arbetsmarknaden. 
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7.	Diskussion	
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer med Asperger syndrom upplever sin 
situation på arbetsmarknaden, hur diagnosen påverkar deras möjlighet att få och behålla en 
anställning samt vad de upplever att de har för stödbehov för ett fungerande lönearbete. Detta 
har gjorts med intervjuer för att undersöka respondenternas subjektiva tankar och känslor 
kring situationen. I denna del av diskussionen kommer vi att diskutera och framföra våra 
tankar kring vårt resultat.     

 

7.1	Resultatdiskussion		
Resultatet av vår studie visar på att respondenterna upplever sin diagnos på olika vis. Vissa av 
respondenterna såg diagnosen som en nackdel. Dessa nackdelar avsåg ofta sociala samspel i 
form av kroppsspråk, sociala koder och misstolkningar. Bristande förmåga inom dessa 
områden var något som respondenterna upplevde som problematiskt på en arbetsplats. Dessa 
svagheter kunde även vändas och ses som en styrka då vissa upplevde att bl.a. deras raka 
kommunikation och förmåga att koncentrera på monotona arbetsuppgifter var en styrka. De 
hade ofta genom träning och stöd från myndigheter kunnat utnyttja sina 
funktionsnedsättningar så de istället utgjorde en förmåga som arbetsgivare i vissa fall 
eftertraktade. 

 

Förutsättningar och hinder för en fungerande anställning framkom ofta i intervjuerna. Resultat 
visade att förutsättningar konkretiseras i form av förmåga att själv inse vad diagnosen innebar. 
Detta för att vara medvetna om hur diagnosen påverkar dem i deras arbetsuppgifter samt i 
interaktioner med de människor man kommer i kontakt med under arbetsdagen. Resultatet 
tyder även på att denna insikten i diagnosen inte bara måste finnas hos personen med AS utan 
även hos arbetsgivare och kollegor som möter personen med AS på daglig basis. För att det 
ska vara möjligt behöver man vara öppen med sin diagnos, något som ofta kan vara svårt. Det 
finns även ett behov av stöd från myndigheter i form av förberedelse och träning vid skola 
samt stöd med anpassning från kommuner och landsting. Det framkom i resultatet att det 
underlättade en anställning. 

 

Utifrån det Baron-Cohen (2008) skriver om Theory of Mind upplever vi att mycket 
återkommer i resultatet i vår studie. Den bristande mentaliseringsförmågan framkom bl.a i 
svårigheter att förhålla sig till sociala koder och normer. Att inte kunna sätta sig in i hur en 
annan människa upplever olämpligt uppförande skapar problem. Tidigare forskning har pekat 
på att formaliserade och transparenta normer och arbetskulturer innebär mindre problem för 
personer med AS (Krieger et al. 2012). Mentaliseringsoförmågan blir inte lika framträdande 
på arbetsplatsen och funktionsnedsättningen blir inte framträdande i samma grad. 
Arbetsgivare har ett stort ansvar att anpassa sin verksamhet för personer med bristande ToM. 
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Likväl ligger det ett stort ansvar på de myndigheter som står för stöd åt dessa personer att 
erbjuda träning, hjälpmedel samt information. Detta bör riktas både mot individen med AS 
själv samt till arbetsgivare. Misstolkningar förekom enligt vårt resultat och misstolkningar 
kan vara i form av kommunikation från kollegor samt från personen med AS. Här anser vi att 
en rakare kommunikation kan gynna samtliga och myndigheter bör lägga fokus på att 
utveckla verktyg som underlättar i kommunikationen likt Scott et al. (2015) nämner i sin 
studie.  

 

Det uppvisades en bristande ToM då resultatet visade att människor med AS har problematik 
med att avläsa kroppsspråk. Detta blir ytterligare en dimension då kroppsspråk och 
ansiktsuttryck kan förmedla de känslor en person upplever. I resultatet fanns det olika 
tekniker som respondenterna utarbetat för att mörka bristen på ToM bl. a i form av var man 
ska se på en människa. Dessa tekniker maskerar problemet utan att egentligen lösa det. En 
ökad förståelse från människor i omgivningen likt intervjupersonerna efterfrågade behövs 
enligt oss då personen med AS kanske inte kan läsa av situationen. Dessa svagheter diagnosen 
medför blir i slutändan de hinder som framkommer i resultatet. 

 

Vi ansåg att det var viktigt att lyfta frågan om hur respondenterna upplevde sin diagnos och 
hur det kunde vara kopplat till deras situation på arbetsmarknaden. I studien framkommer det 
att man upplever det på olika vis. En respondent som kanske var den mest kritiske till sin 
diagnos upplevde den oftast som något negativt. En annan hade däremot tack vare en god och 
specifik utbildning lärt sig att se sin diagnos som något positivt och som en styrka snarare än 
en svaghet. Resultatet var intressant då styrkorna de beskrev ofta var kvaliteter arbetsgivare 
bör eftersträva på sin arbetsplats, exempelvis högre effektivitet som framkom i andra studier 
(Hurlbutt & Chalmers 2004). Det väcker intressanta frågor om den framtida arbetsmarknaden, 
borde det inte finnas plats för hög kompetens och driftighet? Bör inte framtiden se ljus ut för 
ungdomar med AS? En respondent svar väckte frågan om att det till och med skulle kunna 
finnas risk att arbetsgivare med en större förståelse för diagnosen kan utnyttja dessa 
egenskaper. Så varför upplever de fortfarande problem att ta sig in på arbetsmarknaden? I 
studien framkommer att det kan röra sig om allt ifrån att diagnosen gett en lågt 
självförtroende till svagt stöd från myndigheter, detta kan relateras till tidigare forskning som 
har liknande slutsatser (Griffith et al. 2011). Detta var gemensamt för samtliga respondenter, 
upplevelsen av att omgivningen hade låg kunskap om vad diagnosen innebär. Upplevelsen var 
att arbetsmarknadens bild av personer med AS byggde på fördomar snarare än insikt och 
erfarenheter. Detta stämmer även överens med Griffith et al. (2011) som belyser att 
arbetsgivare idag har låg kunskap om diagnosen och väljer snarare att anställa personer utan 
AS för de har låga förväntningar på dem. Detta kanske är en av de största anledningarna till 
att personer med AS fortfarande har svårigheter att få ett arbete. Arbetsgivare menar att det 
behövs mer och bättre marknadsföring för funktionshindrade för att börja se dem som en 
resurs (Arbetsförmedlingen 2017). Några av respondenter gav också uttryck för den åsikten 
och menar att när arbetsgivare anställt en person med AS blir de ofta positivt överraskade.    
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En annan faktor som de flesta av respondenterna var överens om var en önskan om att 
arbetsmarknaden måste bli mer flexibel. Med detta menade respondenterna allt från flexiblare 
arbetstider som gick att kombinera mer med bidragen till flexiblare arbetsuppgifter. Ett 
exempel som nämndes av en respondent var att kunna hjälpa till på en förskola som en 
medhjälpare så de pedagogiska lärarna kunde koncentrera mer tid med barnen.  

 

Assistans på äldreboende och olika organisationer nämndes som exempel som en mer flexibel 
arbetsmarknad borde undersöka. När det kommer till hur det fungerar på arbetsplatserna var 
det även där delade meningar om vad som bör förändras, men vad det största problemet för 
personer med AS var verkade de alla vara rörande överens om var det sociala samspelet och 
de sociala koderna. Våra respondenter underströk vilket problem detta var för dem på 
arbetsplatser. Personer med AS har svårt att ta till sig och förstå andra personers känslor eller 
när de visar signaler som uttryck för sina emotioner (Baron-Cohen 2008). En av 
respondenterna lyfte ett exempel på detta då hen gick och skällde ut en person som han tyckte 
gjorde ett störande ljud. Respondenten kallade honom för rasistiska och otrevliga ord. Först 
när en kollega sa till honom att det inte var en okej reaktion kunde hen inse att hen kanske 
gjort något fel. Personer utan AS använder sig undermedvetet av en typ av tankeläsning för att 
förstå andra människors tankar och känslor. Detta skapar ett problem för personer med AS 
som inte alls har den mentaliseringsförmågan och dessa sociala interaktioner kan istället bli 
väldigt gåtfulla (Attwood 2011). Många av respondenterna upplevde problematik vid samtal 
utan syfte, sarkasm och ordagranna tolkningar som missförstås.  

 

De flesta av respondenterna ansåg att en stor del av problemet låg högre upp i de politiska 
institutionerna. Myndigheternas roll i stöd och vägledning hade respondenterna positiva och 
negativa erfarenheter om. Flera målade upp en dystopisk bild av sina erfarenheter med 
myndigheterna, en hopplöshet att befinna sig i ett gammalt system som generaliserar dem och 
inte såg till individens egenskaper. En av respondenterna gick så långt att hen refererade till 
Arbetsförmedlingen som “arbetsförnedringen.” samt att hen upplevde en skräck varje gång 
hen skulle träffa Försäkringskassan. Flera av respondenterna upplevde att de saknade stöd 
från myndigheterna att hjälpa dem få ett arbete, detta kanske kan ha att göra med att även de 
besitter en låg kunskap om diagnosen och saknar förståelse för den (Socialstyrelsen 2008). 
Två av respondenterna upplevde en känsla av att bli kastad mellan myndigheter som ett 
problem någon annan kan lösa. Upplevelserna av myndigheterna låter dystra men de lyfte 
även positiva erfarenheter av myndigheterna som att vissa av dem upplevde att de fått stor 
hjälp. En respondent betonar att hen fått bra hjälp av arbetsförmedlingen. Hen betonar 
framförallt vikten av kontinuitet med en handläggare som förstår hen och situationen hen 
befinner sig i. Mycket av problemet kanske ligger i okunskapen om diagnosen bland 
omgivningen och att oerhört mycket kan bli vunnet om arbetsgivare, myndigheter och 
arbetskollegor får mer kunskap om diagnosen? Samtidigt som respondenterna och den 
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tidigare forskningen är överens om detta så kan man inte låta bli att förundras över att det gått 
bättre för vissa av respondenterna än andra.  

 

En intressant aspekt som en av respondenterna belyste var vikten av att lära sig förstå vad den 
egna diagnosen innebär innan man förväntar sig att andra ska förstå den. Vikten av en god 
förståelse för vad diagnosen innebär kan inte understrykas (Gerland 2014). Det intressanta 
med denna respondent var att hen förklarade att hen lärt sig att förstå och framförallt se sin 
diagnos som en styrka mycket tack vare sin speciella utbildning. Denna utbildning var 
specifikt anpassad till personer med AS. Där lärde hen sig att handskas och förstå sin diagnos 
vilket ledde hen till att se styrkorna snarare än svagheterna med diagnosen. Att kunna se 
styrkorna med sin diagnos skapar en goda självbild (Attwood 2011) Respondenten var tydlig 
med att utbildningen var klart ett av de viktigaste momenten i hens liv, respondenten 
påpekade att utbildningen hade räddat hens liv. Man kan inte låta bli att fundera kring hur 
resultatet hade sett ut om de andra respondenternas hade tagit del av samma utbildning? Man 
kan argumentera för att det ligger något i respondenternas upplevelse av att problemet ligger 
högre upp än arbetsmarknadens inställning till dem när man inser att mycket kan bli vunnit 
om myndigheterna investerar i dessa personer i ett tidigare skede istället för att låta dem 
hamna i ett bidragsberoende och skapa en samhällskostnad (Riksrevisionen [RiR] 2015:7). 
Detta när samtliga respondenter uttrycker en vilja att bidra till samhället med ett meningsfullt 
jobb. 

 

7.2	Metoddiskussion	
Då syftet med studien var att fånga respondenternas upplevelse var valet av en kvalitativ 
studie att föredra (Kvale & Brinkmann 2014). Styrkorna med föreliggande studie är bland 
annat att vi båda medverkade under samtliga intervjuer. Vi uppmärksammades på att vi lägger 
vikt vid olika inslag av intervjuerna, detta gör att vi iakttar olika skeenden vilket vi upplever 
har gett oss en fördjupad syn på svaren. Vi tror att vi inte fått dessa svar om vi delat upp 
intervjuerna mellan oss. Samtidigt är vi medvetna om maktperspektivet som kan upplevas när 
man är två stycken med ett motiv mot en ensam person. Just därför försökte vi skapa en öppen 
och trygg miljö under intervjun så respondenten kände sig bekväm med situationen (Kvale & 
Brinkmann 2014). 

 

Vi var noga med att utvärdera hur varje intervju gick och vad som kunde och bör göras bättre 
till nästa. Detta betyder att vi omformulerat intervjuguiden till och från för att ställa bättre 
frågor till nästkommande intervju. I efterhand inser vi även att fördjupad kunskap om ämnet 
hade givit oss mer kött på benen under intervjuernas gång vilket hade kunnat innebära att vi 
hade ställt andra frågor. Vi valde även att inte låta respondenterna ta del av intervjuguiden 
vilket kan anses sänka trovärdigheten (Kvale & Brinkmann 2014). Däremot anser vi att om de 
fått ta del av frågorna på förhand hade svaren kanske blivit mer inövade och diplomatiska. 
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Trovärdigheten har även stärkts genom att vi redovisar citat från alla respondenterna istället 
för att skriva in det i en löpande text (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Svagheterna med studien bland annat att vi inte vet om intervjupersonernas verkligen har AS 
men vi förlitar oss på att de är sanningsenliga när de uppger att de har en diagnos (Kvale & 
Brinkmann 2014). För det andra genomförde vi en intervju via skype, vilket var helt nytt för 
oss. En nackdel med att genomföra intervjun utan bild är att respondenterna kanske inte 
uppfatta ansiktsmimik och kroppsspråk. Behöver dock inte vara till ens nackdel då fördelen 
med att genomföra intervjun genom skype är att man har en större tillgänglighet och fördel att 
alltid kunna ringa upp och ställa följdfrågor (Daneback & Månsson 2008). En annan faktor att 
ha i åtanke är det James och Busher (2016) lyfter fram, den yngre generationen idag har inga 
problem med att utföra en intervju online, många föredrar det till och med medan de äldre kan 
finna krångligt. 

 

7.3	Slutsats	och	förslag	till	vidare	forskning	
Utifrån studien drar vi slutsatsen att människor med AS innehar unika förmågor som 
samhället och arbetsmarknaden har stor nytta av. Vi upplever att det inte är 
funktionsnedsättningen i sig utan miljön och samhället som skapar problem. 

I slutändan kan man konstatera att personer med AS upplever vissa problem på 
arbetsmarknaden i jämförelse med personer utan diagnos. I allt ifrån omgivningens primitiva 
bild av diagnosen samt arbetsgivares okunskap, till sociala och motoriska problem på 
arbetsplatser. En upplevelse av att kastas runt mellan olika myndigheter istället för att få 
stödet som de förtjänar och behöver är slutsatser man kan dra av studien.        

En framtida studie skulle vara intressant om man valde att bredda förståelsen lite mer och ta 
in andra upplevelser som myndigheternas och arbetsgivarnas bild av situationen. Hur de 
upplever att en människa med AS kan ta sig ut i arbetslivet och vad de uppfattar för hinder. 
Även eventuellt att ställa svaren mot varandra och jämföra för att se hur både den sidan som 
får hjälp men även den hjälpande sidan vill lösa problemen. Detta är ett väldigt stort 
forskningsfält och det vore intressant att se hur resultatet hade blivit med en annan 
frågeställning eller teori. Hur hade det sett ut med ett genusperspektiv? Hur stor roll spelar 
etniciteten för denna grupp? En framtida kvantitativ ansats som bygger på denna studien hade 
kunnat vara intressant att läsa, vi har med denna studien bara belyst vad en bråkdel av 
personer med AS upplever för problem på arbetsmarknaden. Att ta vidare från denna studie 
och undersöka hur många det egentligen rör sig om hade även det varit en intressant läsning. I 
slutändan hoppas vi att denna studie bidragit med att ge en djupare förståelse kring personer 
med AS och deras situation på arbetsmarknaden. Vi hoppas att så väl arbetsgivare som 
myndigheter kan dra lärdom av studien, men även att personer med AS själva får en djupare 
förståelse för vad deras diagnos innebär och hur de kan nyttja dem på arbetsmarknaden.    
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9.	Bilagor	
9.1	Bilaga	1.	Informationsbrev	till	respondenter	
Hej, vi heter Johannes Boström och Ninos Shamoun och studerar socionomprogrammet vid 
Karlstads universitet. I vårt examensarbete gör vi en studie där vi intervjuar människor med 
Aspergers Syndrom om hur de upplever sin situation på arbetsmarknaden. 

 

Deltagande i undersökningen är frivillig och medverkande i studien har rätt att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan att ange några skäl. Materialet som samlas in kommer enbart att 
användas för uppsatsens syfte. 

 

Informationen från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen 
obehörig kommer ta del av dina svar. Inga namn kommer att framgå i uppsatsen och städer 
och andra platser kommer att få fingerade namn. Om du är intresserad av att få tillgång till 
den slutliga uppsatsen så skickar vi den efter vi har examinerats. 

 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och vi är flexibla både vad det gäller tid för intervjun 
och plats att genomföra den på. Våra kontaktuppgifter är: 

xxxxx 

xxxxx 

 

Mvh Johannes & Ninos 

 

9.2	Bilaga	2	-	Intervjuguide	
Övergripande tema 

Kan du berätta lite om dig själv? Namn, ålder, kön, tidigare anställningar, ålder vid satt 
diagnos 

 

Tidigare utbildningar 

Vad har du för tidigare utbildning, gymnasie/eftergymnasial? 

Hur upplever du att din utbildning förberedit dig för arbetsmarknaden? 

Hur ser den ideala utbildningen ut för dig? 
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Hur har förståelsen för din situation sett ut från skolan och andra myndigheter? 

 

Nuvarande sysselsättning 

Kan du berätta lite om ditt nuvarande/senaste sysselsättning? arbetsuppgifter mm.  

Hur upplever du ditt utförande av arbetsuppgifter? 

Skulle du vilja ha något mer/annat stöd med arbetsuppgifterna?  

Från vem/vilka?  

Finns det saker i din arbetsmiljö som du inte tycker fungerar bra? 

Hur upplever du att din hjälp med anpassning av arbetsmiljön fungerar? 

 Vem har hjälpt dig med det? 

Är det något du skulle vilja förändra i din arbetsmiljö? 

 

Jobbsituationer 

Kan du beskriva några konkreta svårigheter som du har du stött på i samband med att få ett 
jobb? 

Hur upplever du kommunikation och socialt samspel med dina medarbetare? 

Hur brukar du gå tillväga när du söker ett jobb? 

Hur finner du processen med att söka efter ett jobb?  

Lätt? Tufft?  

Hur gick det till när du fick din nuvarande sysselsättning? 

Hur anser du att stödet för dig var när du försökte få detta jobbet var?  

Vem/ fick du stöd ifrån?  

Hade du önskat dig mer eller bättre stöd?  

I sådana fall från vem/vilka? 

Anser du att arbetsmarknaden har förståelse för din situation?   
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9.3	Bilaga	3	-	Samtyckesblankett	
Samtycke till deltagande i studie 

Jag har läst och tagit del av den skriftliga informationen som presenterats för mig samt fått 
informationen muntligt och haft möjlighet att ställa frågor kring studien. Då jag skriver under 
denna blankett lämnar jag samtycke till att delta studien samt till att personliga uppgifter 
hanteras och förvaras på det sätt som har beskrivits för mig. Jag är även medveten om min 
rättighet att utan konsekvenser avbryta intervjun när jag önskar utan motivering. Ett exemplar 
av det informerade samtycket går till författarna och ett går till respondenten. 

 

Datum och ort:  

 

 

Signatur: 


