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Förord:  
Vi vill tacka vår handledare Marie Lidskog, för att hon har stöttat oss hela vägen genom 
denna uppsats. För att hon har tagit sig tid och uppmuntrat oss. Vi vill även tacka företaget, 
kontaktpersonen och de anställda som valde att delta i studien. Vi är tacksamma att de 
intervjuade ville dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter så att denna studie blev 
möjlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 2 

Örebro universitet 
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Arbetets art: Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng C, inom ämnet Arbetsterapi 
 
Svensk titel: Personer med Asperger syndrom och deras upplevelser kring arbete  
- En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av att ha ett arbete respektive gå på 
dagverksamhet/sysselsättning, samt vilka stödinsatser samhället ger. 
 
Engelsk titel: People with Asperger Syndrome and their experience of work 
- A qualitative interview study about experience of having a work alternatively go to a daily 
activity centre/occupation, and which supported efforts the society provides. 
 
Författare: Anna Karlsson och Maria Dahlgren 
Handledare: Marie Lidskog 
Datum: 080506 
Antal ord: 8701 
 
Sammanfattning: 
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva hur personer med AS upplever det är att 
ha ett arbete respektive gå på dagverksamhet/sysselsättning, samt fånga deras upplevelser 
angående erhållna stödinsatser från samhället. Samhällets stödinsatser handlar om att få och 
behålla ett arbete. Med samhället avses t.ex. personer i allmänhet, arbetsterapeut, 
arbetsförmedling, försäkringskassan och socialarbetare. 
  
En kvalitativ metod med intervjuer användes i denna studie. Intervjuer genomfördes med fyra 
personer med Asperger Syndrom som var anställda på ett företag som anställer personer med 
detta funktionshinder. Frågeområdena var arbete, dagverksamhet/sysselsättning och samhälle. 
En kvalitativ innehållsanalys användes i analysarbetet.  
 
Resultatet redovisades i fem huvudkategorier som belyser olika upplevelser som de 
intervjuade delgivit: 1. Arbetets betydelsefulla funktion för personer med Asperger Syndrom, 
2. Betydelsen av arbetets utformning för personer med Asperger Syndrom, 3. Personer med 
Asperger Syndrom - en resurs på arbetsplatsen, 4. Betydelsen av 
dagverksamhetens/sysselsättningens utformning för personer med Asperger Syndrom, 5. 
Upplevelser av kunskaper om Asperger syndrom och stödinsatser från samhället 
 
De intervjuade beskrev sina upplevelser om vad som gjorde ett arbete betydelsefullt, vad det 
skulle innehålla och hur det borde vara utformat. Ett arbete betydde mer än att få en lön. Det 
hade dessutom en social och aktiverande funktion, samt att de fick känna att de bidrog och var 
delaktiga i samhället. Vikten av ett individanpassat arbete togs upp. Det framkom även att det 
var viktigt att det fanns tillgång till stöd på arbetsplatsen. Det skulle också finnas förståelse 
och kunskap om diagnosen. De intervjuade upplevde brister i dagverksamheten/ 
sysselsättningen p.g.a. att det var dålig individanpassning. Det framgick hur aktiviteterna 
borde vara för att upplevas stimulerande. Samhällets stödinsatser beskrevs ofta som 
missriktade och att det saknades kunskaper om diagnosen. Det gavs förslag på meningsfulla 
insatser, bl.a. att få en mer personlig kontakt som hjälper dem i sökandet efter arbete. 
 
Sökord: Arbetsterapi, Asperger Syndrom, upplevelser, arbete 
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1. Inledning  
I en tidningsartikel skrevs det att personer med Asperger Syndrom (AS) ofta har svårt att få 
och behålla ett arbete på grund av sina funktionshinder. Vidare nämns i artikeln att några 
anställda på ett företaget tidigare hade gått på dagverksamhet/sysselsättning, vilket de flesta 
inte hade upplevt som givande. Vårt intresse väcktes att få en djupare förståelse om detta. Där 
av kom idén att göra en studie om hur personer med AS upplever det är att ha ett arbete, samt 
deras tidigare erfarenheter av att gå på dagverksamhet/sysselsättning och vad samhället gör 
för att stödja dem i att få och behålla ett arbete.  
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Asperger Syndrom 
 
2.1.1 Diagnoskriterier 
AS hör till gruppen autismspektrumstörning och är en mild form av autism. Autism är en 
livslång störning i utvecklingen, som påverkar många funktionsområden hos individen bl.a. 
kommunikationsförmågan, den sociala förmågan samt fantasiaktiviteten (Frith, 2000; Happé, 
1995) Att personer med AS inte passar in under diagnoskriterierna för autism är för att deras 
kommunikationsförmåga inte är lika störd, samt att de är normalbegåvade med ett IQ på minst 
70 (Andersson, 2007). En rad kriterier har satts upp för att ställa diagnosen AS och för att ge 
en enhetlig syn på tillståndet (Larsson Abbad, 2007). Följande kriterier är återkommande i 
olika diagnosmanualer: 

- Nedsatt förmåga till social interaktion. 
- Ett ovanligt intensivt intresse för något  
- En klinisk signifikant allmän försening av den språkliga eller kognitiva utvecklingen 
- Kriterier för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda. 
 
2.1.2 Kännetecken/symtom 
I diagnoskriterierna framkommer det vissa symtom som är mer vanligt förekommande för 
personer med AS. Det är viktigt att veta att symtomen hos dessa personer kan variera avsevärt 
från den ena till den andra (Andersson, 2006). 
 
2.1.2.1 Sociala begränsningar 
En person med AS kan ofta uppfattas som udda av andra människor på grund av sitt 
annorlunda sätt att bete sig socialt (Attwood, 1998). De har ofta svårigheter med att förstå och 
känna med andra människor. Vissa har problem med att läsa av andra människors beteende 
och kroppsspråk. Oftast uppfattas kommunikation med andra som onödig och ointressant och 
man ägnar sig hellre åt sina egna aktiviteter (Larsson Abbad, 2007).   
 
2.1.2.2 Kommunikation 
Vissa personer med AS har svårt med kommunikationen med andra människor. Mimiken kan 
vara utslätad, blicken stel och gesterna begränsade. Ofta kan de missa det underliggande 
budskapet i språket som avslöjar värderingar och känslor. Det kan skapa problem i sociala 
sammanhang. De har också svårt med att koppla språket till situationen, när och hur det sägs, 
vilket är av betydelse för att kunna tyda innebörden rätt. Ironi, ordvitsar och metaforer kan 
vara besvärliga att uppfatta korrekt (Ehlers & Gillberg, 1994; Andersson, 2006).  
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2.1.2.3 Intressen 
Det som kan känneteckna personer med AS är att de ofta har ett snävt specialintresse. 
Intresseområden kan variera från person till person och vara inom flera olika områden, t.ex. 
språk, datorer och tidtabeller. De kan för övrigt bli mycket duktiga på sitt specialintresse, men 
nackdelen är att de kan ha svårt att fokusera på något annat än det. Intressena är dock inte av 
tvångsmässig karaktär (Andersson, 2006; Attwood, 2000).  
 
2.1.2.4 Rutiner 
Personer med AS kan ha behov av rutiner. Det kan leda till begränsningar i deras vardag. 
Eventuella förändringar som sker kan skapa kaos i deras tankevärld (Ehlers & Gillberg, 
1994). 
 
2.1.2.5 Perception 
Perceptionsproblem är vanligast bland barn med AS, men det kan delvis bestå i vuxen ålder. 
Det yttrar sig i att de har svårigheter att sortera bort sinnesintryck automatiskt, samt att de kan 
vara extremt känsliga för vissa typer av ljud, ljus, lukt, smak och känselupplevelser 
(Andersson 2006; Attwood, 2000).  
 
2.1.3 Förekomst 
Det finns endast ett fåtal studier som redovisar förekomsten av AS. Det är svårt att sätta något 
bestämt antal då olika studier visar olika resultat. Wing Potter (2002) hänvisar till fyra studier 
som nämner att det är ca 30 per 10 000 som har AS (Larsson Abbad, 2007). Det är vanligare 
att männen/pojkarna har AS än kvinnor/flickor (Andersson, 2006). 
 
2.1.4 Orsak och prognos 
Man vet inte helt säkert varför en del får AS, men man vet att det har med arvsanlag att göra 
eller att det kan bero på hjärnskador i samband med förlossningen (Larsson Abbad, 2007). 
Forskare i ämnet är eniga om att psykosociala faktorer eller speciella händelser i barndomen 
inte är en utlösande faktor (Ehlers & Gillberg 1994). Prognosen för dessa personer kan vara 
väldigt varierande. Många som har haft problem under uppväxten kan sedan fungera bra i 
vuxen ålder. Det finns även dem som har kvarstående problem (Gillberg, 2002). 
  
2.2 Arbetets betydelse 
Alla människor har en grundläggande drivkraft eller behov av aktivitet (Kielhofner, 2004). 
Aktivitet kan ses som en målinriktad och intentionell handling och utgörs av interaktionen 
mellan individen och uppgiften i en speciell kontext (Törnquist, 1995). Lek/fritid, dagliga 
aktiviteter och arbete är aktiviteter som utgör viktiga delar i mänskligt beteende. Deltagandet i 
aktivitet bekräftar och skapar mening med livet. När personer inte har tillgång till eller har 
begränsningar i sitt aktivitetsutförande kan de uppleva minskad livskvalitet. Det kan dessutom 
leda till minskad utveckling. För att förstå aktivitetsproblemets grund i t.ex. arbete räcker det 
inte att bara veta om personens kapacitetsbegränsningar, utan man måste beakta hur personen 
med funktionsnedsättningar fungerar i miljön och hur han/hon upplever dem. Arbete är en 
viktig aktivitet för människan och har stor betydelse för hälsan (Kielhofner, 2004). 
 
Creek (2002) definierar arbete som en produktiv aktivitet, såväl avlönad eller oavlönad, som 
bidrar till att underhålla eller befrämja samhället, alternativt individens egen överlevnad eller 
utveckling. Hammarström (1996) beskriver att ett arbete betyder mer än att bara tjäna pengar. 
Det ger ökad aktivitet och kan bidra till meningsfulla uppgifter. Ett arbete ger även struktur åt 
dagen, en identitet eller roll i samhället och möjlighet till kontakt med andra människor.  
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Ett arbete kan också vara en källa till tillfredställelse och självkänsla, samt ge en känsla av 
mening med livet. Ett arbete kan ge högre social status och en position i samhället (Creek, 
2002). Människor som vill arbeta, men som inte har något arbete, tappar kontrollen över sin 
situation. Det innebär att personen i fråga kan bli deprimerad, få dålig självuppfattning, dåligt 
självförtroende och bli passiv (Hammarström, 1996). 
 
2.3 Arbete för personer med Asperger Syndrom 
 
2.3.1 Arbetets betydelse för personer med Asperger Syndrom 
Att ha ett arbete har stor betydelse för hälsan och för de flesta människor, därmed även för 
personer med AS. Att vara arbetslös innebär inte bara att de går miste om de ekonomiska 
fördelarna som lön och pension utan de förlorar också andra viktiga aspekter som ett arbete 
kan medföra. Det kan bl.a. vara tillhörighetskänsla, känslan av att vara behövd, samt att man 
får en ökad självkänsla (Andersson, 2006). Det är svårt att avgöra hur många personer med 
AS som får dessa ”behov” tillfredställda, eftersom det inte finns någon riktig undersökning 
som är gjord på hur många personer med AS som har ett arbete. Det har uppskattats vara ca 
10-15% av alla vuxna med diagnosen som är arbetslösa i Sverige (Andersson, 2006).  
  
2.3.2 Personer med Asperger syndrom, en tillgång eller ett hinder för arbetsplatsen? 
Många personer med AS har svårt att få ett jobb och att behålla det. Det beror ofta på deras 
bristande sociala kompetens, bristande flexibilitet och ojämna funktionsnivå (Larsson Abbad, 
2007). I många fall upplevs de vara duktiga på att utföra sina praktiska arbetsuppgifter, men 
när det handlar om att integrera sig socialt och vara en i gänget på fikarasten upplevs de som 
udda och många irriterar sig på deras annorlunda sätt att vara. Dessa vardagliga sociala 
färdigheter kräver mycket energi från personen med AS och det yttrar sig ofta i 
koncentrationsproblem och utmattning (Andersson, 2006). Det finns även fördelar med att ha 
dessa personer på arbetsplatsen, eftersom de ofta har en förmåga att tänka utanför ramarna, 
vilket kan vara en tillgång. Förövrigt spenderar de inte en massa tid på onödigt prat och långa 
fikaraster. Ofta är de punktliga och kommer sällan för sent till arbetet (Hurlbutt & Chalmers, 
2004). Man kan öka chanserna för personer med AS till att få ett lyckat arbetsliv om bara 
arbetsplatserna kan bidra med hjälp att integrera dem socialt med kollegorna (Larsson Abbad, 
2007).  
 
2.4 Dagverksamhet  
Dagverksamhet kan vara ett komplement för funktionshindrade som inte är redo eller har 
möjlighet till att komma ut i arbetslivet. Den rekommenderade definitionen för 
dagverksamhet i socialstyrelsens termbank är att det är ett bistånd i form av sysselsättning, 
gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna bostaden (SOS, 
2008).  
 
Interventionerna på dagverksamhet handlar om att hjälpa personerna att utveckla strategier för 
att klara sina dagliga aktiviteter. Det kan också innebära interventioner som syftar till att ge 
dem personligt stöd och hjälp till att komma ut i arbetslivet, vilket gör att man också hjälper 
dem till att bli delaktiga i samhället (Dychawy-Rosner, 2003).  
 
3. Problemområde 
Det finns mycket forskning gjord på barn som har AS, men däremot inte på vuxna. Forskning 
kring personer med AS och arbete finns i än mindre utsträckning (Hurlbutt & Chalmers, 
2004). Andersson (2006) nämner att personer med AS ofta har svårt att få och behålla ett 
arbete. Detta stärker valet av forskningsområde till denna studie. För de med funktionshinder 



  

 7 

som inte har haft en lyckad anställning, kan en stödjande anställning (Supported employment) 
vara en lösning för att komma ut i arbete och bidra till samhället (Antonson, 2002; Garzia-
Villamisar & Hughes 2007). Stödjande anställning går ut på att man ser till personernas 
möjligheter och ger det stöd som behövs för att de funktionshindrade ska fungera långsiktigt i 
arbete (Garzia-Villamisar & Hughes 2007). Detta ökade intresset för att få förstålelse varför 
de har svårt att få och behålla ett arbete, samt vad man kan göra för att undvika detta. Larsson 
Abbad (2007) hänvisar till Müller, et al, (2003); Schaller Yang, (2005) som skriver om ett par 
tidigare studier som gjorts på personer med AS i relation till arbete. I studiernas resultat 
framgick det att dessa personer behöver förståelse från samhället angående deras unika behov, 
samt att det finns en efterfrågan av stöd vid sökning av arbete och hjälp vid social interaktion 
med arbetskollegor. Vi såg att det fanns ett behov att öka förståelsen och kunskaperna om hur 
personer med AS upplever det är att ha ett arbete, samt att få en vidare förståelse av hur de ser 
på och uppfattar de insatser som samhället gör. Då dagverksamhet är en del av samhällets sätt 
att bidra med stöd för dessa personer vill vi även fånga deras upplevelser kring det.  
 
4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur personer med AS upplever det är att ha ett arbete 
respektive gå på dagverksamhet/sysselsättning, samt fånga deras upplevelser angående 
erhållna stödinsatser från samhället. 
 
Samhällets stödinsatser handlar om att få och behålla ett arbete. Med samhället avses t.ex. 
personer i allmänhet, arbetsterapeut, arbetsförmedling, försäkringskassan och socialarbetare. 
 
5. Metod 
 
5.1 Val av metod 
För att fånga de anställdas upplevelser och få deras perspektiv, valdes en kvalitativ metod 
med intervjuer till denna studie. Genom intervjuer fångas personernas erfarenheter och 
upplevelser om det specifika fenomenet (Kvale, 1997). 
 
5.2 Urval  
Vi valde att göra vår studie på ett vinstdrivande företag som erbjuder ett ”vanligt” arbete med 
lön. Det är inte något projekt/anställningsprogram med lönebidrag eller Samhall (skyddad 
verkstad) som har i syfte att integrera personer i arbetslivet. Samhall är den näst vanligast 
arbetsmarknadspolitiska åtgärden efter lönebidrag som riktar sig till personer med 
funktionshinder (Sjöberg, 2002). Det utvalda företaget tar vara på de resurser som personer 
med AS har, vilket vi inte har hört talas om att något annat företag gör. Detta låg till grund för 
valet av företag. 
 
Inklusionskriterier var att personerna som deltog skulle ha diagnosen AS, arbeta på det 
utvalda företaget, vara över 18 år samt att de tidigare har gått på 
dagverksamhet/sysselsättning. Deltagarna skulle även ha tillräcklig social kompetens och 
kommunikationsförmåga för att en intervju skulle kunna genomföras. 
 
Ett följebrev (se bilaga 1), med information om studien och förfrågan om deltagande med 
plats för underskrift, skickades till en kontaktperson på företaget. Kontaktpersonen 
vidarebefordrade det via mail till alla anställda med AS, vilket var 15 stycken både män och 
kvinnor i olika åldrar. Det var fyra stycken som ville medverka i studien.  
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5.3 Datainsamling 
 
5.3.1 Tillvägagångssätt 
Deltagarna intervjuades enskilt vid ett tillfälle och intervjuerna spelades in på band/diktafon. 
Vi intervjuade två personer var, då den ena var ansvarig för att hålla i intervjun och ställa 
frågor, skötte den andre de praktiska göromålen som t.ex. hantering av inspelningsapparatur, 
komplettering med skriftliga anteckningar, samt att stötta upp med kompletteringsfrågor. 
Intervjuerna ägde rum på den intervjuades kontor. För att underlätta intervjun och minska 
eventuella obekvämlikheter för dessa personer placerade vi oss i en v-formation. Detta för att 
de lättare skulle kunna undvika direkt ögonkontakt. Ögonkontakt kan upplevas påträngande 
och framkalla ångest hos en del personer med AS (Attwood, 2000 & Larsson Abbad, 2007) 
Varje intervju varade i ca 1-2 timmar. 
 
5.3.2 Utarbetande av intervjuguide 
Intervjuguiden delades in i områdena arbete, dagverksamhet och samhället (se bilaga 2). 
Intervjufrågorna arbetades noga fram för att passa den specifika målgruppen och för att ge 
förutsättning till en så utförlig intervju som möjligt. Frågorna skulle bl.a. vara korta och enkla 
(Kvale, 1997). Inspiration togs från Hurlbutt & Chalmers (2004) frågor, som har används i en 
annan studie som handlade om personer med AS och arbete. Frågorna gjordes tydliga, då 
personer med AS kan ha svårt att tolka den underliggande meningen i språket (Ehlers & 
Gillberg, 1994). I Larsson Abbad (2007) framgår det att öppna frågor kan användas i 
intervjuer med personer med diagnosen AS. Hon ger även förslag på hur följdfrågor kan 
bildas om de öppna frågorna blir för svårförståliga. Vissa har lättare att öppet berätta, medan 
andra behöver mer styrning. Vi graderade oss därför med en mängd öppna frågor och 
följdfrågor.  
 
5.4 Dataanalys  
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys influerad av Graneheim & Lundman 
(2003):  
 

1. Först började vi med att transkribera två intervjuer var ordagrant. Samtliga erhållna 
texter lästes igenom av oss båda ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Vi 
strukturerade sedan om den transkriberade texten efter tre intervjufrågeområden: 
arbete, dagverksamhet/sysselsättning och samhälle. Detta för att underlätta 
fokuseringen på det som var relevant för studien, samtidigt som hela intervjuerna var 
med i analysen.  

 
2. Nästa steg var att ta ut meningsbärande enheter som bestod av meningar eller stycken 

med relevans för syftet.  
 
3. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned texten. Det 

gjordes textnära, därmed bevarades kärnan i innehållet. 
 
4. Vidare fick de kondenserade meningsbärande enheterna en kod som etikett, vilka 

kunde förstås i sitt sammanhang. Kodernas likheter och olikheter jämfördes med 
varandra. Här kom mer tolkning in, i och med att vi gick ifrån det textnära innehållet 
när de kondenserade meningsbärande enheterna fick en etikett. 

 
5. Kategorier bildades av ihopsamlade koder, som hade gemensamt innehåll. Vi såg till 

att det i största mån inte gick att passa in data i fler än en kategori och att all data som 
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hörde till syftet kunde ingå i någon kategori. Kategorier som hade gemensamt innehåll 
grupperades under en huvudkategori. 

 
Till att börja med analyserades en intervju tillsammans, i alla steg förutom kategorinivå, i 
syfte att försäkra att vi tänkte och gjorde likadant. Sedan delades de resterande intervjuerna 
upp mellan oss. Det var nödvändigt att gå fram och tillbaka i texten under analysprocessen 
och se såväl till delarna som till helheten av materialet. Slutligen gick vi gemensamt igenom 
alla intervjuer och kom fram till kategorier. Ett exempel på tillvägagångssättet vid analysen 
kan ses i tabell I. 
  
             Tabell I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 Etiska aspekter 
Följebrevet (se bilaga 1) var tydligt utformat för att undvika missförstånd. Det framgick att 
samtycket till deltagande i studien inte var bindande utan frivilligt, samt att de fick avbryta 
när som helst under studiens gång. Information angående konfidentiellitet togs även upp, vad 
det gäller de anställdas namn och personuppgifter, samt företagets namn. Avsikten är att 
avidentifiera deltagarna i största mån, i syfte att undvika möjligheten att kunna härleda 
information och uppgifter till en specifik person. Innan intervjun började togs de etiska 
aspekterna upp igen och förklarades tydligt för deltagaren, samt att de inspelade banden skulle 
förstöras när arbetet var klart. 
 
6. Resultat 
Resultatet redovisas i 5 huvudkategorier och 13 kategorier (tabell II). Citat togs med från 
intervjuerna för att styrka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Kategori Huvudkategori 

”Det betyder jätte 
mycket. Just att ha 
något att göra. Att 
få komma ut lite, 
förut satt jag, jag 
var väldigt 
isolerad. Så det 
betyder väldigt 
mycket helt 
enkelt.” 

Det betyder 
jätte mycket, 
att ha något att 
göra, få 
komma ut lite, 
var väldigt 
isolerad förut. 

Aktivering, 
bryter 
isolering 
 

Arbetets 
aktiverande, 
sociala och 
utvecklande 
funktion 

Arbetets 
betydelsefulla 
funktion för 
personer med 
Asperger 
Syndrom 
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Tabell II 
Huvudkategori 1 Arbetets betydelsefulla funktion för personer med Asperger Syndrom 
Kategorier Ekonomisk 

trygghet genom 
arbete 

Att bidra och vara delaktig i 
samhället 

Arbetets aktiverande, 
sociala och utvecklande 
funktion 

Huvudkategori 2 Betydelsen av arbetets utformning för personer med Asperger Syndrom 
Kategorier Vikten av ett 

individanpassat 
arbete 

Stimulerande 
arbets- 
uppgifter 

Att ha 
tillgång till 
stöd och få 
förståelse 

Själv-
ständigt 
arbete 

Att arbeta 
med 
likasinnade 

Huvudkategori 3 Personer med Asperger Syndrom - en resurs på arbetsplatsen 
Huvudkategori 4 Betydelsen av dagverksamhetens/sysselsättningens utformning för personer 

med Asperger Syndrom 
Kategorier Individanpassad dagverksamhet Stimulerande aktiviteter på 

dagverksamheten 
Huvudkategori 5 Upplevelser av kunskaper om Asperger Syndrom och stödinsatser 

 från samhället 
Kategorier Missriktade, samt  

bristande stödinsatser från 
arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan 

Fördomar och bristande 
kunskaper i samhället 

Meningsfulla insatser  
från samhället 

 
6.1 Arbetets betydelsefulla funktion för personer med Asperger Syndrom 
Arbete beskrevs fylla en betydande funktion på så vis att det gav ekonomisk trygghet. En 
annan funktion var att det gav en känsla av att vara delaktig och att man bidrog till samhället 
istället för att belasta det. Flera funktioner som arbetet gav var att man utvecklades som 
person och blev mer social, samt att man fick aktivering och struktur på dagen.  
 
6.1.1 Ekonomisk trygghet genom arbete 
De intervjuade upplevde att ett arbete kändes meningsfullt, eftersom man fick lön och 
ekonomisk trygghet. När de var arbetslösa menade de att de levde på existensminimum, 
eftersom bidraget och ersättningar av olika slag endast räckte till det mest nödvändiga, såsom 
t.ex. mat och räkningar. Det fanns inte möjlighet till att investera, spara pengar, pensionsspara 
eller unna sig saker. 
 
”En lön är någonting som jag inte har haft på väldigt många år, en inkomst, som i sin tur 
leder till att jag kan spara pengar, att jag kan göra vissa saker. Jag kan betala alla mina 
räkningar, alla mina skulder och fortfarande ha pengar kvar i slutet på månaden som inte 
bara ska gå till maten.” 
 
6.1.2 Att bidra och vara delaktig i samhället 
Att försörja sig själv och bidra till samhället, kändes viktigt. De intervjuade ville vara en 
vanlig medborgare/lönetagare och göra rätt för sig för att slippa förtal om arbetslösa. De 
önskade att få vara delaktiga i samhället via arbete, för att bli accepterade och undgå 
utanförskap. Det skulle även innebära att de fick högre status i samhället, menade de. Ett 
arbete gav också känslan av att de förtjänade att vara lediga och ha semester. 
 
”Att få vara en mer vanlig lönetagare och inte… arbetslös, och på sätt och vis få högre 
status. Man är ju inte direkt bra om man är arbetslös även om jag tycker att det inte är 
rättvist men det är ju ändå just så att arbetslösa förtalas jämt i media och så, så känner jag 
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hela tiden att jag vill inte vara det // Jag vill verkligen att inte ha deltid eller stämpla. Jag vill 
klara mig utan försäkringskassor och arbetsförmedlingar och allt sånt där.” 
 
Det skulle finnas ett behov av att arbetet utfördes och att det var lönsamt både för de själva 
och för andra för att känna att de var en tillgång/resurs. De intervjuade ville kunna 
åstadkomma någon slags förändring. 
 
6.1.3  Arbetets aktiverande, sociala och utvecklande funktion 
Arbete gav aktivering och struktur på dagen, enligt de intervjuade. Man hade någonstans att 
gå och något att göra om dagarna. Som arbetslös var alla dagar likadana och flöt ihop, vilket 
upplevdes som tråkigt. Dygnsrytmen blev förändrad genom arbete. De intervjuade vände inte 
längre på dygnet. Någon sa att utan ett arbete hade han förmodligen fortfarande varit 
sjukpensionär och suttit hemma utan någon direkt sysselsättning. Ett arbete bröt således 
isoleringen och ökade kontakten med omvärlden. Det var en räddning från ett liv i inaktivitet.  
 
”Vad betyder det för dig att ha ett arbete?” 
”Det betyder jättemycket. Just att ha något att göra. Att få komma ut lite, förut satt jag, jag 
var väldigt isolerad. Så det betyder väldigt mycket helt enkelt.” 
 
De intervjuade upplevde vissa personliga förändringar i och med arbete, bl.a. att de 
utvecklades socialt och som människa. Det hade blivit lättare att umgås med folk i allmänhet 
än tidigare. Det var svårt att utvecklas när man bara satt hemma, menade de intervjuade. Ett 
arbete bidrog till en förhöjd livskvalitet, en ökad självkänsla och ett bättre självförtroende.  
 
6.2  Betydelsen av arbetets utformning för personer med Asperger Syndrom 
Det upplevdes väsentligt att arbetet var individanpassat, samt att man såg till personens 
styrkor och svagheter. Arbetsuppgifterna skulle vara upplagda på ett sådant sätt att de var 
utmanande, varierande och intressanta, för att uppfattas stimulerande. Stöd och möjlighet till 
självständigt arbete efterfrågades. Det önskades att arbetet var utformat så att de hade kollegor 
som var likasinnade.  
 
 6.2.1 Vikten av ett individanpassat arbete 
Ett individanpassat arbete var betydelsefullt för de intervjuade. Detta för att deras bästa 
förmågor skulle lyftas fram och ge bättre förutsättningar så att deras svårigheter inte skulle 
begränsa dem i arbete. Alla personer med AS har inte samma intressen, styrkor och svagheter. 
Det var därför viktigt att man såg till varje individ och hur den var. Trivseln påverkades av att 
arbetsmiljön och arbetsuppgifterna var individanpassade. Det upplevdes också meningsfullt 
om det inte fanns några sociala krav på arbetet. På många arbetsplatser skulle man vara en i 
teamet för att bli accepterad. De intervjuade upplevde detta jobbigt. På flera arbeten de haft 
hade de känt att det ofta fanns ett tvång att man skulle delta på fikaraster och tillställningar 
som arbetet anordnade. De ville alltså att det skulle finnas möjlighet att välja om de ville vara 
sociala. Arbetstider var också något de ville kunna välja, om man ville jobba heltid eller 
deltid, förmiddag och/eller eftermiddag. Möjlighet till avskärmning och eget arbetsrum, att 
kunna få vara ifred vid behov, efterfrågades. De önskade ha en lugn arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Mycket rörelse och ljud upplevdes störande och försvårade deras förmåga till 
att fokusera på arbetet. Det var energikrävande och gav upphov till utmattning och trötthet. 
Arbetsuppgifterna skulle även vara individanpassade, efter dennes intresseområden och 
kunskapsnivå.  
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”Kan du ge några exempel på hur ett arbete ska vara för att det ska fungera för dig?” 
”Eh ett företag, där jag får sådana arbetsuppgifter som passar mig, vi har ju inte chefer i den 
bemärkelsen, vi har coacher, folk som faktiskt känner oss allihopa, och som vet vad vi är bra 
på, // vem som ska ha vilket jobb, för att även om vi har AS allihopa så har vi ju inte samma 
intressen, samma styrka. // Det går inte att bara dela ut ett arbete till oss och det här får du, 
vilket kanske skulle fungera med någon som inte har diagnosen //.” 
 
6.2.2 Stimulerande arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skulle vara utformade så att de uppfattades stimulerande, vara roliga att 
göra, vara utmanande och varierande, samt att de gav kontinuerlig utveckling, menade de 
intervjuade. Ett arbete som var ensidigt och monotont upplevdes inte nog mentalt 
stimulerande. Man blev då ofokuserad och uttråkad. Det skulle alltså vara lagom höga krav. 
Ett meningsfullt arbete skulle vara ett riktigt jobb och inget tidsfördriv. Samhall var inte något 
för dem, tydliggjordes det. De intervjuade tyckte att ett arbete, som de gillade och fann 
intressant, övervägde vikten av en hög lön. Personer med AS hade ofta svårare att tolerera 
ointressanta arbetsuppgifter, berättade de intervjuade. Det var därför extra viktigt att de fick 
intressanta arbetsuppgifter. De ville att arbetsuppgifterna skulle hålla dem sysselsatta hela 
tiden, men det fick inte bli för stressigt, då personer med AS kan vara mer stresskänsliga än 
andra. I intervjuerna framkom det även att de ville ha möjlighet att utnyttja det de var bra på 
och känna att de kunde något. Det upplevdes viktigt att ha ansvar och att andra människor 
uppskattade det man gjorde.  
 
”Vad tycker du ett arbete ska innehålla för att det ska vara meningsfullt?” 
”Det är väl uppgifter som är lite utmanande så man får någonting att tänka över. Att det inte 
är att allting går på rutin eller att allting går liksom monotont.” 
 
6.2.3 Att ha tillgång till stöd och få förståelse 
Det beskrevs vara viktigt att arbetet var utformat så att det fanns tillgång till stöd och hjälp, 
för att känna trygghet. De kunde behöva stöd vid samarbete och med vissa svårigheter som 
berodde på diagnosen t.ex. behövde de fasta ramar och direktiv, samt att få saker och ting 
tydligt förklarat.  
 
Det tydliggjordes även att förståelse gav trygghet på arbetsplatsen. Det upplevdes viktigt med 
en nära kontakt med chefer och coacher. Från de intervjuades erfarenheter av arbete framkom 
det att de både hade fått viss förståelse och full förståelse från chefer och arbetsgivare för sina 
svårigheter. På vissa arbetsplatser hade man fått bättre förståelse från arbetsgivarna än från 
kollegorna. I allmänhet upplevdes det att folk inte var villiga att ställa upp och arbeta runt de 
problem som personer med AS kan ha.  
 
Det var väsentligt att få förståelse för diagnosen för att de inte skulle känna sig misstrodda, 
samt för att de inte ville delta på t.ex. ”after worken”. En mjukstart på arbetet uppskattades, 
för att se om man klarade av att arbeta och vara bland folk. Det beskrevs som en tillgång att få 
börja med en utbildningsperiod, följt av en provanställning och sedan en anställning.  
 
De intervjuade berättade att de hade svårt att få och behålla ett arbete. De hävdade dock att 
om de bara fick tolerans, fungerade personer med AS på de flesta arbetsplatser. 
 
”Jag trivs jättebra. // För det första så finns det ju en sorts grundtrygghet med coacherna att 
de ska finnas till hands för just kommunikation och sådär och att det inte är några sociala 
krav. // Det har varit mycket förståelse faktiskt. // Det blir inte så mycket ifrågasättningar och 
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inte så mycket misstro. Det blir inte det här att de tror att man ljuger eller överdriver 
situationer eller något sådant.” 
 
6.2.4  Självständigt arbete 
De intervjuade tyckte bäst om när arbetet var utformat så att de kunde arbeta självständigt, då 
en del hade sociala svårigheter. Eget ansvar och att ha full kontroll på hur arbetet fortskred var 
också en fördel med självständigt arbete.  
 
De intervjuade tyckte överlag inte om att samarbeta, men de kunde tänka sig dela upp arbetet, 
att någon fortsatte med eller kontrollerade det man gjort. Grupparbete upplevdes inte som 
givande då det ofta blev odemokratiskt, eftersom någon blev dominant och styrde de andra. 
Allas kunskapsnivåer var olika och det gav en obalanserad grupp. 
 
”Överlag tycker jag inte om att samarbeta. Det är väl kanske lite det här Asperger och den 
sociala delen. Det beror på vad man gör och det beror på hur man samarbetar. // alla har 
olika nivåer på kunskaper, alla har olika nivåer i det hur det ska göras, det går oftast inte att 
få ett samarbete i den bemärkelse, utan oftast så blir det att någon  styr och alla andra följer 
efter, det är ytterst sällan att det blir något demokratiskt samarbete i den bemärkelsen och då 
kan man ju lika gärna strunta i det för då samarbetar man ju inte.” 
 
6.2.5  Att arbeta med likasinnade 
Ett arbete som var utformat så att det fanns möjlighet att arbeta med likasinnade, föredrogs. 
Om man hade gemensamma intressen, kändes det mer givande att arbeta tillsammans. Oftast 
kände de sig mer likasinnade med andra med AS. Personer med AS var överlag mer mentalt 
mogna upplevdes det, vilket bidrog till en mindre stökig arbetsplats. Det blev dessutom 
intressantare samtalsämnen på fikarasterna. Genom att arbeta med likasinnade undvek man 
utanförskap, eftersom de hade mer acceptans för varandras avvikande beteende. Svårigheter 
som att läsa av sociala koder och att man måste tänka igenom sitt beteende, kändes lättare att 
hantera när andra hade förståelse för dem. Det var dock inte omöjligt att arbeta tillsammans 
med personer utan diagnosen, men det var fortfarande viktigt att de hade gemensamma 
intressen och sätt att vara på.  
 
”Föredrar du då att arbeta med personer med AS än andra utan diagnosen?” 
”Ja, det måste jag nog säga att jag gör, även om det skulle gå att jobba på något annat ställe 
// jag har ofta känt mig utanför på andra ställen och då är det fördel att vara bland mer 
likasinnade, som man är här.” 
 
6.3 Personer med Asperger Syndrom - en resurs på arbetsplatsen 
Det kan vara en tillgång att ha personer med AS på arbetsplatsen. Det gäller att se till 
möjligheterna istället för bara till hindren hos dessa personer. De intervjuade angav olika 
fördelar med deras diagnos, som kunde vara till fördel i arbete. Exempelvis blev 
arbetsuppgifterna ordentligt utförda, då de kunde göra samma sak flera gånger med samma 
noggrannhet som första gången. De tog även upp att de kunde ha specialintressen och 
spetskunskaper i t.ex. data och engelska. De kunde alltså mycket inom detta område. 
Korrekturläsning, översättning och felsökning var några arbetsuppgifter där detta kom till 
användning. De kunde vara bra på att hålla uppgifter i huvudet, vilket kan vara en styrka i 
arbete. Det upplevdes att det inte förekom något ”skitsnack” på arbetsplatser där bara 
personer med AS arbetade. Detta kan ses som en resurs, för att undvika konflikter.  
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”Vad ser du för fördelar med din diagnos…alltså hur det påverkat dig och din förmåga till 
arbete?” 
”Det här med noggrannhet, göra samma sak om och om igen med samma noggrannhet som 
första gången.” 
 
6.4 Betydelsen av dagverksamhetens/sysselsättningens utformning för personer med 
Asperger Syndrom 
Dagverksamheten/sysselsättningen skulle vara utformad så att den var individanpassad efter 
diagnos, styrkor, svagheter, kunskaper och intressen. Aktiviteterna skulle bl.a. vara 
utvecklande, varierande, utmanade, roliga och intressanta för att vara stimulerande. 
 
6.4.1  Individanpassad dagverksamhet 
I intervjuerna blev det tydligt att det var viktigt att dagverksamheten/sysselsättningen var 
utformad efter individen. Det fanns de som hade gått på dagverksamhet där de behandlade 
alla funktionshindrade lika oavsett diagnos, vilket upplevdes som att de inte hade den rätta 
förståelsen och kunskapen för att hjälpa dem. Dagverksamheten och kraven borde vara 
anpassade efter individens styrkor, svagheter, kunskaper och intressen, framgick det i 
intervjuerna. De sociala kraven på dagverksamheten upplevdes för höga. De kände sig 
påtvingade att bli kompis med de andra som var där, fast det inte fanns intresse av det. Detta 
resulterade i att man avstod från att gå till dagverksamheten. Det var även de som inte hade 
upplevt någon press från utomstående. De enda kraven som fanns kom i så fall från dem 
själva, för att de ville lära sig saker.  
 
”Om det anpassats till individen, då kanske den är bra. Men just det där att de är så dåliga 
på att göra det, gör att jag tror det blir mest fel när det gör det. Jag tror att den enda gången 
då det funkar det är just att de är vana med mer gravt handikappade personer. För där har de 
liksom ett område där de passar bra in. // vi andra som är mer högfungerande, intellektuellt, 
de försöker de ju också sätta på de här jobben för de gravt handikappade. Då funkar det ju 
inte.” 
 
Det framkom att om dagverksamheten bara var individanpassad så skulle det säkerligen 
fungera även för personer med AS. Det var då viktigt att man inte generaliserade och drog alla 
personer med AS över en kam.  
 
6.4.2 Stimulerande aktiviteter på dagverksamheten  
De intervjuade tog upp vissa aspekter som ansågs viktiga i utformningen av 
dagverksamheten, för att uppfatta den stimulerande. Det var bl.a. viktigt att aktiviteterna var 
mentalt stimulerande, utvecklande, och varierande. Sysselsättningen skulle kännas rolig och 
intressant, för att man skulle få motivation. Det kunde den göra om man fick möjlighet till att 
välja aktivitet. Av intervjuerna kunde det förstås att man inte fick någon direkt användning av 
sina kunskaper. De beskrev betydelsen av att få lära sig något nytt och att aktiviteterna borde 
vara mer utmanande. Givande aktiviteter kunde vara dataarbeten och trädgårdsarbete. Det 
sistnämnda för att det fanns ett behov av att det blev gjort. Andra aktiviteter som kändes 
meningsfulla var sådant som kunde komma till nytta i ett kommande riktigt arbete eller att 
man fick stöd i kontakttagandet med arbetsgivare. Ointressanta aktiviteter kunde vara att 
stoppa kuddar, måla, pyssla och ha gruppsamtal, framgick det från intervjuerna. Det ansågs 
t.ex. ha varit bättre att få hjälp med att strukturera upp dagen än att hålla på med hantverk.  
 
”Någonting som är mentalt stimulerande och roligt, ger viss liten press, men inte för mycket, 
beroende på hur man är // någonting som inte är helt hjärndött å göra// svårt att säga mer 
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specifikt vilka uppgifter man ska göra men det är i alla fall för att ha någonting att göra som 
kanske, ja är upprepande men inte för upprepande.” 
 
6.5 Upplevelser av kunskaper om Asperger Syndrom och stödinsatser från samhället  
Erfarenheterna av stödinsatserna från samhället var både positiva och negativa. En del insatser 
var missriktade och kunskaper om AS saknades. Andra insatser upplevdes meningsfulla och 
det gavs förslag på hur flera sådana skulle kunna vara.  
 
6.5.1 Missriktade, samt bristande stödinsatser från arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan 
De intervjuade kände att en del insatser från arbetsförmedlingen och försäkringskassan var 
missriktade. Hjälpen från arbetsförmedlingen upplevdes undermålig. De kände att dem som 
arbetade där inte ansträngde sig tillräckligt. De intervjuade hade svårt att skriva CV, 
personligt brev och ta kontakt med arbetsgivare. Detta hade de inte fått så mycket hjälp med. 
Ibland sattes de på någon slags verksamhet, projekt eller utbildningar bara för att de inte 
skulle synas i statistiken som arbetslösa. Det var jobb som de inte klarade av och utbildningar 
som inte gav någon ny kunskap. Detta skapade besvikelse och misstro till hela systemet. 
Kontentan blev låg närvaro i aktiviteterna, vilket ledde till avskrivning från 
arbetsförmedlingen, eftersom de inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Det hade också 
varit mycket förflyttning fram och tillbaka mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Detta kunde innebära att bidragen uteblev en månad, då ingen var ansvarig för dem under 
förflyttningen. Det fanns även besvikelse över att ha fått sjukpension istället för hjälp att hitta 
jobb, som egentligen var det stöd som önskades. 
 
”Arbetsförmedlingen och så vidare är ju väldigt glada att stoppa en på diverse olika projekt, 
saker att spenderas tid med för dem vill inte att man ska synas i deras statistik. // Det fanns en 
och två grejer som olika instanser stoppade mig på som faktiskt kunde vara intressanta och så 
vidare, man kanske lärde sig någonting, men sen så var det över och sen så var man tillbaka i 
samma sväng igen och över lag så har arbetsförmedlingen ytterst lite saker att erbjuda.” 
 
6.5.2  Fördomar och bristande kunskaper i samhället 
Det beskrevs som att samhället inte har så bra kunskaper om AS och vad det innebär. 
Exempelvis beskrevs det att arbetsförmedlingen inte visade förståelse för deras 
funktionshinder. Det är allmänt känt att personer med AS kan ha spetskompetens inom ett 
speciellt område. Detta gäller dock inte alla med AS, som en del tycks tro, menade de 
intervjuade. Det uttrycktes även att samhället har fler fördomar, t.ex. att personer med AS inte 
klarar eller förstår något.  
 
”Det är väldigt dåligt med information om Aspergare och vad Aspergare är. För att jag tror 
att många tänker att det är inom autism. Det är en sådan där som inte fattar någonting. Jag 
tror det är mycket det. För de tänker inte att vi kan vara nästan ”normala”. Vi funkar ju 
kanske med folk, även om vi är på vårt lite egna sätt. De tror att man är… paket ungefär.”  
 
I motsatts till det upplevde de intervjuade också att kunskapen i samhället hade blivit bättre 
och att fördomarna inte var lika många nu som förr. Att många idag såg på personer med AS 
som en tillgång istället för ett hinder. De intervjuade menade att trots denna förbättring fanns 
det fortfarande folk som trodde att alla personer med AS var konstiga, avvikande och 
osociala.  
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6.5.3 Meningsfulla insatser från samhället 
De intervjuade berättade om erfarenheter av meningsfulla insatser och gav förslag på hur 
sådana kunde vara. Man önskade t.ex. att det skulle finnas minst två stycken på alla 
arbetsförmedlingar som hade extra kunskaper om de vanligaste funktionshinder som 
förekommer, däribland AS. En mer personlig kontakt hade också varit att föredra, någon som 
kunde hjälpa dem att se sina egna möjligheter och hinder för att avgöra vilket arbete som var 
passande för dem. Det framkom att det var önskvärt att få en praktikplats att gå på, som sedan 
skulle kunna leda fram till ett riktigt arbete. Det var de som hade fått hjälp från både 
arbetsförmedling och dagverksamhet i någon form i sökandet efter arbete. En positiv insats 
från arbetsförmedlingen var att få prova på att studera på universitetet, framkom det. 
 
Det var vissa som var nöjda med den hjälp de fått av arbetsterapeuten med att strukturera upp 
dagen. Hjälpen kunde bestå av enkla tips om användning av hjälpmedel som t.ex. 
whiteboardtavla och scheman. 
 
Något annat som uppkom under intervjuerna var att det borde informeras mer i skolorna om 
AS och på så sätt öka kunskaperna om diagnosen. Det framgick att det skulle behövas mer 
vanliga exempel om personer med AS. 
 
”De reste runt och berättade om de funktionshinder som… funktionshinder till rena 
handikapp som dem personerna har. Det var bara två där som hade Asperger så det var inte 
något som läraren pratade om där inne, inte då i alla fall, men det vore inte helt fel om det 
gjordes ändå, reste runt i skolor också för att det är där egentligen man behöver börja // just 
så att de får se att man inte är så himla konstig då som man kanske blir utmålad som.” 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
Det var relevant att välja en kvalitativ ansats med intervjuer, eftersom syftet med studien var 
att fånga de anställdas upplevelser (Kvale, 1997). Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, 
istället för exempelvis en enkätundersökning. Detta för att personer med AS kan tolka språket 
ordagrant och kan ha svårt att uppfatta den underliggande meningen i språket, vilket kan leda 
till att de endast svarar på det man frågar om och inget mer (Ehlers & Gillberg, 1994). 
Troligtvis gav detta metodval ett fylligare och mer rättvisande material. Detta för att det fanns 
möjlighet till att omformulera frågorna vid ev. oklarheter, samt att komplettera med 
följdfrågor om de skulle misstolka frågorna eller svara enstavigt. Valet av metod ansågs även 
lämpligt eftersom det framgick, i den tidigare nämnda tidningsartikeln, att det fanns personer 
på det utvalda företaget som var så pass sociala att de kunde delta i en intervju. 
Trovärdigheten ökar om man väljer en lämplig datainsamlingsmetod (Graneheim & 
Lundman, 2003). Intervju som metod är möjligtvis inte den mest lämpliga 
datainsamlingsmetoden för alla med AS, med tanke på att de kan ha mer eller mindre sociala 
svårigheter. En enkätundersökning kanske är bättre för dem som har större sociala svårigheter 
än dem i denna studie.  
 
De valda inklusionskriterierna var tillräckliga och relevanta, eftersom det erhölls innehållsrik 
data som svarade på syftet. Inklusionskriteriet om att personerna skulle ha tillräcklig 
socialkompetens och kommunikationsförmåga, ansågs t.ex. relevant med tanke på att 
personer med AS kan ha problem med detta. Syftet var inte att jämföra data mellan kön och 
ålder, därför togs inte några sådana kriterier med. Polit & Beck (2008) menar att kvalitativa 
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forskares fokus ligger på att upptäcka meningar, mångsidiga sanningar, samt få förståelse. Det 
centrala är inte att generalisera.  
 
Att endast ett företag tillfrågades, kan uppfattas vara en smal inriktning för urvalet, men 
företaget ansågs vara unikt, med tanke på att de enbart anställde personer med AS och för att 
de hade goda kunskaper om personer med denna diagnos. Det var individanpassat efter 
personer med AS och det fanns tillgång till stöd via coacher, vilket gav bättre 
förutsättningarna för att få fram resurserna hos dessa personer. Det kunde ha varit intressant 
att intervjua personer med AS som var anställda på en arbetsplats där dessa förutsättningar 
inte förekom, för att se om det givit annan data. Kanske hade det inte gett data som handlade 
om att få stöd, individanpassning och flexibilitet i samma utsträckning, eftersom det inte var 
säkert att de hade dessa erfarenheter från något annat arbete.  
 
De kunde ha blivit problematiskt ifall alla 15 tillfrågade hade velat delta i studien, med tanke 
på studiens begränsade omfattning. Det blev en bristande kommunikation mellan 
kontaktpersonen och oss angående urvalsprocessen. Det framgick inte tillräckligt tydligt att 
enbart 5-6 personer skulle tillfrågas och om någon/några tackade nej, skulle ytterligare 
anställda tillfrågas. Endast 4 personer valde dock att delta i studien. Då intervjuerna blev 
fylliga och innehållsrika, bedömdes de ge tillräckligt med intressant information för att svara 
på syftet. Det fanns dock en risk att vi gick miste om någon synvinkel och att resultatet inte 
blev lika nyanserat, som det kunde blivit om fler hade deltagit. 
 
Inför intervjuerna blev det aktuellt att fördjupa kunskaperna om diagnosen, för att kunna 
utforma en passande intervjuguide. Förslag till hur intervjuguider kunde utformas erhölls 
b.l.a. från Kvale (1997); Hurlbutt & Chalmers (2004); Larsson Abbad (2007). För att vara väl 
förberedd och bekant med intervjufrågorna lästes de noga in. Samtliga förberedelser medförde 
troligen till att det blev ett innehållsrikt material. Vid intervjutillfället togs det muntligt upp att 
de hade rätt att avbryta intervjun. Inledningsvis ställdes enkla bakgrundsfrågor som 
uppvärmning innan de övergick till att bli djupare frågor, som krävde mer beskrivande svar. 
Intervjuguiden var ett bra stöd i intervjuerna för att täcka alla områden som hörde till syftet. 
Den gav struktur och medförde att det var lättare att hålla sig till ämnet. De intervjuade 
svarade dock fritt utifrån ämnet, vilket ledde till att ordningen i intervjuguiden ibland 
frångicks. Medintervjuaren kontrollerade att alla frågor kom med, därför såg vi inget problem 
med detta, utan det gav snarare fylligare intervjuer när de intervjuade inte avbröts.  
 
Under dataanalysen lärde vi känna materialet väl, eftersom det noggrant transkriberades och 
lästes igenom flera gånger. En intervju granskades tillsammans för att få ett liknande tänkande 
om hur meningsbärande enheter, kondenseringar och koder skulle tas ut i de övriga 
intervjuerna, som delades upp mellan oss. Graneheim & Lundman (2003) menar att det är 
värdefullt att ha en dialog mellan forskarna för att se att man har samma sätt att etikettera och 
sortera data. Datans trovärdighet styrktes genom att all data som var relevant gick att passa in 
i någon kategori. Kategorierna jämfördes noggrant tillsammans för att se om vi var överens 
om vilka likheter och skillnader som fanns mellan dem. Kategorierna ”Stimulerande 
arbetsuppgifter” och ”Vikten av ett individanpassat arbete” var närliggande och svåra att sära 
på, men vi ville lyfta fram varje aspekt för sig, för att göra materialet rättvisa. Citat togs med 
som exempel i resultatet för att öka trovärdigheten av datan (Graneheim & Lundman, 2003). 
 
Etiska aspekter som begrundades var bl.a. att de anställda stod i beroendeställning till 
kontaktpersonen som tillfrågade om de ville delta i studien. Tanken med att deltagarna 
tillfrågades via mail och inte genom en personlig förfrågan från kontaktpersonen var för att 
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minska beroendeställningen. En direkt kontakt, utan någon involverad från företaget, kunde 
ha varit föredömligt, men genom att gå via kontaktpersonen behövdes endast uppgifter från 
dem som ville delta lämnas ut. På så vis var de som inte ville delta anonyma.  
Information gavs om att resultatet skulle avidentifieras i största möjliga mån. Förhoppningsvis 
bidrog det till att de intervjuade gav tillförlitliga svar och inte utelämnade något som kunde 
vara relevant för syftet. Det fanns dock en risk att de trots allt var rädda att det de delgivit 
skulle kunna gå att koppla tillbaks till dem. För att avidentifiera datan skrevs inte citat ut om 
de var avslöjande och kunde härledas till en viss person, trots att de var talande och styrkte 
innehållet. En annan etisk aspekt som beaktades var att det kunde väckas starka känslor under 
intervjun i och med att ämnet kunde vara känsligt för dem. Vi tog hänsyn till detta under 
intervjuerna och kände av vart gränserna gick.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
För intervjupersonerna visade sig betydelsen av att ha ett arbete inte skilja nämnvärt från den 
allmängiltiga upplevelsen om arbetets betydelsefulla funktion. Det var meningsfullt, eftersom 
man fick lön, ökad sysselsättning och stimulerande arbetsuppgifter. Ett arbete medförde även 
en strukturerad vardag och gav möjlighet till mer kontakt med omvärlden. En annan funktion 
var att det gav en identitet eller roll i samhället (Hammarström, 1996). 
 
I resultatet framkom även sådant som skiljer sig från den allmängiltiga upplevelsen av att ha 
ett arbete som skildrats i inhämtad litteratur. Det som var specifikt för personer med AS 
kunde vara att de i större utsträckning än andra behövde ett arbete som var mer utformat och 
anpassat efter deras styrkor och svagheter. Man borde se till möjligheter istället för till 
hindren hos dessa personer. Det verkade vara extra viktigt att dessa personer fick intressanta 
arbetsuppgifter, eftersom de ofta hade svårare att tolerera sådant som upplevdes tråkigt. 
Arbeten som gav valmöjlighet att vara social, att arbeta självständigt och att kunna bestämma 
arbetstider upplevdes fungera bäst för personer med AS.  
 
De intervjuade hävdade att de skulle fungera bra på ett arbete så länge den var 
individanpassad. Alla arbeten går förmodligen inte att individanpassa i lika hög grad. Ett stort 
företag måste kanske behandla alla anställda på lika villkor, för att inte skapa avundsjuka och 
konflikter p.g.a. särbehandling. Det kan tänkas att det därför är lättare att göra dessa 
individanpassningar på mindre företag eller på arbetsplatser med färre anställda. Detta för att 
det troligtvis är enklare att få förståelse, skapa en personlig kontakt och få tillgång till det stöd 
som behövs. Larsson Abbad (2007) tar upp att det är viktigt att personer med AS får 
förståelse för sina särskilda behov från omgivningen. Det kan dessutom förstås att det var 
väsentligt att de fick ett passande arbete, eftersom de kunde hamna i en depression om de 
hade ett arbete som de var överkvalificerad för, menar Attwood (2006).  
 
I resultatet framgick det att personer med AS ofta hade sociala svårigheter. De som var 
arbetslösa var inaktiva och isolerade. Vi tror därför att det är ännu viktigare för personer med 
AS att ha ett arbete, då det kan vara en betydelsefull funktion för att bli mer aktiv och social. 
Det är också viktigare eftersom arbetslösa personer med AS lättare drabbas av depression än 
andra arbetslösa (Attwood, 2006). Hurbutt & Chalmers (2004) tydliggör att det är vanligare 
att personer med AS inte hade någon sysselsättning utanför arbetet. Att ha ett arbete utgör en 
betydande del i livet, för dem.  
 
Troligen skulle fler personer med AS kunna vara i arbete, än vad det är idag, om man 
matchade arbetsgivaren med arbetstagaren på ett effektivare sätt, vilket Andersson (2006) 
också diskuterar. Professionella personer som ska matcha arbetsplatser åt dessa individer 
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borde ha deras intresse, styrkor och unika behov i åtanke (Hurlbutt & Chalmers, 2004). 
Förslaget som beskrevs i resultatet, att ha två personer på arbetsförmedlingen som har 
kunskaper om olika funktionshinder, tyckte vi var en bra idé. Arbetsterapeuter arbetar ofta 
utifrån ett klientcentrerat perspektiv, där de försöker ta hänsyn till patientens behov och 
önskningar i förhållande till omgivningens krav (Kielhofner, 2004). Arbetsterapeuter skulle 
därmed kunna vara den tillgång som de intervjuade saknade på arbetsförmedlingen.  
 
De intervjuade berättade om både negativa och positiva upplevelser kring samhällets stöd, 
ifråga om att få hjälp i att söka och behålla ett arbete. Det handlade bl.a. om att man tyckte att 
samhället hade brist på kunskap och förståelse om diagnosen. Det blev därför missriktade 
insatser från samhället, främst från arbetsförmedlingen. I en intervju i projektet ”Arbete för 
personer med autism och Asperger syndrom” framkom det att en intervjuperson med AS hade 
sett missriktade insatser, att arbetsförmedlingen hade skickat ut personer på arbeten de redan 
från början var dömda att misslyckas med. De var flera intervjuade i projektet som berättade 
liknande upplevelser som de i vårt resultat, bl.a. att det borde vara mer personlig kontakt och 
kunskaper om AS på arbetsförmedlingen. Det uttrycktes också att unga med diagnosen borde 
få chans att pröva praktik eller arbete, istället för att få sjukpension direkt (Andersson & 
Zandén, 2003). De ville även ha hjälp med att kunna se sina egna möjligheter och hinder för 
att kunna avgöra vilket arbete som var passande för dem, vilket överensstämmer med vårt 
resultat (Andersson & Zandén, 2003).  
 
Supported employment är en metodik som bygger på fem grundstenar, varav en handlar om 
matchning av arbetssökande gentemot arbetstillfälle. Grundtanken med Supported 
employment är att alla kan arbeta om de får rätt stöd. Det är inte meningen att se om de klarar 
att arbeta eller inte. Syftet är att göra vanliga arbeten tillgängliga för personer med olika 
former av funktionshinder. Metodiken bygger på att den funktionshindrade får ett vanligt 
avlönat arbete och mycket stöd från kollegor, arbetsledningen och en jobbcoach. Stödet ges 
både i början av anställningen och så länge det behövs. Denna metodik används framgångsrikt 
i stora delar av världen. Sedan 1993 har vi i Sverige en variant av den som kallas SIUS, 
särskilt introduktions- och uppföljningstöd för funktionshindrade i arbetslivet. Den 
organiseras av Arbetsförmedlingen Rehabiliteringen (Antonson, 2002; Andersson & Zandén, 
2003). I resultatet framgick det att de intervjuade ville ha ett riktigt avlönat arbete och att de 
ville ha tillgång till stöd. Vi tror därför att Supported employment/SIUS skulle vara passande 
för personer med AS. Det skulle också vara bra om det bildades fler företag eller 
verksamheter, som det i vår studie, eftersom det framkom i resultatet att det mesta som 
önskades av ett arbete, kunde tillgodoses där. 
 
Vad man kunde förstå från de intervjuade, upplevde de att dagverksamhet/sysselsättning i 
allmänhet inte var så bra. Det uttrycktes att den var dåligt anpassad för personer med AS och 
att aktiviteterna som erbjöds inte var tillräckligt stimulerande. De fann inte någon mening i 
dem. De som arbetade där skulle förmodligen ha behövt arbeta mer klientcentrerat. A Model 
Of Human Occupation (MOHO) tar upp betydelsen av att ”terapeuten” tar hänsyn till bl.a. 
klientens intressen, vilja, känsla av kapacitetsförmåga och upplevelser av aktivitetsutförande, 
för att få förståelse för patienten (Kielhofner, 2002). 
 
I bakgrunden nämns att dagverksamhet är till för att hjälpa personerna att utveckla strategier 
för att klara sina dagliga aktiviteter. Det är även till för att ge dem personligt stöd och hjälp 
till att komma ut i arbetslivet, vilket gör att de blir delaktiga i samhället (Dychawy-Rosner, 
2003). Detta var något de intervjuade fann brister i. Engagemang i aktivitet är av betydelse. 
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Det är därför viktigt att personen finner mening med aktiviteten som verksamheten består av 
(Kielhofner, 2004). 
 
De intervjuade berättade även att de inte hade haft någon direkt kontakt med arbetsterapeuter 
på dagverksamheten/sysselsättningen. Man kan spekulera i varför 
dagverksamheten/sysselsättningen upplevdes så negativ, hade det gjort någon skillnad om det 
hade funnits fler arbetsterapeuter på plats? Arbetsterapeuter är en viktig del inom 
dagverksamheten då de ökar klientens självförtroende och bidrar till personlig utveckling 
inom områden som fritid och arbete (Creek, 2002).  
 
Det huvudsakliga syftet med att gå på dagverksamhet tycktes vara för att det var ett steg på 
väg mot ett riktigt arbete. Aktiviteter som inte var kopplade till att komma ut i arbete kunde 
därför ha uppfattats mindre meningsfulla. Detta gäller troligtvis inte alla med AS, för vissa 
kan det vara tillräckligt att gå på dagverksamhet. Alla kanske inte är redo för arbetslivet. Är 
då dagverksamhet lämplig för personer med AS? Ja, vi anser det, om den är för dem som inte 
klara att gå direkt ut i arbete, samt om den är individanpassad.  
 
Överförbarheten och tillförlitligheten av denna studie stärks genom att mycket av vårt resultat 
stämmer överens med tidigare forskning i ämnet. Vi tror resultatet är överförbart till andra 
med AS som har lika hög socialkompetens och kommunikationsförmåga som de intervjuade, 
men det är svårt att avgöra om detsamma gäller för personer med AS som inte har det. Ett 
förslag till vidare forskning skulle kunna vara att ha samma syfte som vi har, men att ändra 
inklusionskriterierna till att endast personer med AS som inte har lika hög social kompetens 
och kommunikationsförmåga, som i denna studie, får medverka. För att få ett annat perspektiv 
skulle det även vara intressant att undersöka hur arbetsförmedlingen och arbetsterapeuter 
upplever att de kan stötta personer med AS när det handlar om att få och behålla ett arbete. 
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Bilaga 1 
 

Förfrågan om att delta i en studie om hur personer med Asperger syndrom 
upplever det är att ha ett arbete 

 
Vilka är vi? 
Vi är två studenter, Anna och Maria, som läser arbetsterapeutprogrammet på Örebro 
Universitet. Nu har vi påbörjat vår sista termin, då vi ska skriva C-uppsats.  
 
Bakgrund/Syfte 
Vi läste om X i tidningen X och det fångade vårt intresse. Arbetsterapeuter ser till 
människors möjligheter och tar tillvara på deras resurser, vilket vi har förstått är grundtanke 
med det företag du arbetar på. En idé väcktes om att vi skulle vilja undersöka hur du som har 
Asperger Syndrom upplever det är att ha ett arbete, samt din upplevelse av tidigare 
erfarenheter av dagverksamhet/sysselsättning och hur samhället har stöttat dig i att få och 
behålla ett arbete. 

 
Hur har vi tänkt genomföra studien? 
Vi skulle vilja intervjua dig som har Asperger Syndrom och som arbetar på X. Vårt fokus är 
att ta reda på dina upplevelser kring arbete, erfarenheter av att ha gått på 
dagverksamhet/sysselsättning, samt dina upplevelser av samhällets stöd.  
 
Intervjun 
Vi intervjuar varje person vid ett tillfälle och det sker enskilt med oss. Intervjun kommer att ta 
ca 1 timme. I vår uppsats kommer inga personliga uppgifter att lämnas ut, utan det kommer 
att avidentifieras i största möjliga mån. Vi nämner heller inte företaget vid namn.  
 
Om du skulle vilja delta i vår studie önskar vi att du skriver din namnteckning på raden nedan. 
Detta är självfallet inte bindande, utan ditt deltagande är frivilligt och du får avbryta när du 
vill. Om du väljer att vara med så blir du kontaktad för att bestämma datum och tid för 
intervjun. Vi anpassar självfallet tiden efter hur det passar dig bäst.  

Vid ev. frågor är du välkommen att kontakta vår handledare Marie Lidskog på tel. 019-
303530 

Vi hoppas på ditt deltagande och vill tacka på förhand!                                                          

Med vänliga hälsningar Maria Dahlgren och Anna Karlsson 

 

Ja, jag vill delta i denna studie 

Namnteckning: 

…………………………………………………………. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

 
Bakgrundsfrågor 
 
Kan du berätta om ditt arbete? 

-    Hur fick du reda på om företaget?  
      -    Hur länge har du varit på företaget? 
      -    Vilken form av anställning har du? 
 
Vilka arbetsuppgifter har du på företaget?  

- Hur upplever du dem?  
- Lagom höga krav?  
- Hur trivs du? 
- Fördelar? 
- Nackdelar? 

 
Har du haft flera arbeten? 

-     Berätta hur du upplevde det/dem? 
- Hur trivdes du? 
 

Vilka arbetsuppgifter hade du?  
- Hur upplevde du dem?  
- Hade lagom höga krav?  
- Hur trivdes du? 
- Fördelar? 
- Nackdelar? 
- Skillnader med ditt arbete här? 
- Likheter med ditt arbete här? 
 

Hur länge arbetade du på respektive arbete? 
 
Varför avslutades anställningen? 

 
Har du varit arbetslös? 

- Hur lång period? 
- Hur upplevde du det? 

 
Arbete 
 
Vad betyder det för dig att ha ett arbete? 

- Berätta mer hur du upplever det? 
- Tycker du att du har utvecklats som person genom arbete? 

 
Vad gör ett arbete meningsfullt, enligt dig? 

- Kan du utveckla det? 
 
Tror du att Asperger syndrom har påverkat dig och din förmåga till att arbeta? 

- På vilket sätt? 
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- Ge gärna exempel! 
- Kan du utveckla? 
- Fördelar? 
- Nackdelar? 
 

Har du något specialintresse? 
- Har du haft nytta av det? 
- Har det hindrat dig i något arbete?  

 
Föredrar du att arbeta självständigt eller att samarbeta? 

- Varför? 
- Utveckla gärna mer! 
- Fördelar? 
- Nackdelar? 

 
Upplever du att det är någon skillnad att arbetet med andra med Asperger syndrom än 
att arbeta med personer utan diagnosen?  

- På vilket sätt? 
 

Upplever du att du får förståelse från kollegor/arbetsgivare för ev. svårigheter p.g.a. 
diagnosen? 

- På vilket sätt? 
- Om inte, hur känns det? 

 
Har du något drömyrke?  

- Berätta om det! 
- Upplever du att du kan uppnå det i så fall? 
-  Är du utbildad till det du arbetar/vill arbeta med? 

 
Dagverksamhet/sysselsättning 
 
Har du gått på dagverksamhet/sysselsättning innan du började arbeta? 

- Hur länge var du där? 
- Hur upplevde du att det var? 
- Vad är din allmänna åsikt om dagverksamhet/ sysselsättning? 
 

Vad fick du göra på den dagverksamheten/sysselsättningen? 
- Ge exempel! 
- Vilka tankar hade du om vad du fick göra? 
- Mer eller mindre meningsfullt? 
- Var aktiviteterna du utförde redan från början anpassade efter dina intressen, i 

svårighetsgrad och efter vad du finner meningsfullt? 
 
Kände du att du fick användning av dina kunskaper? 

- Tillräckligt utmanande?  
- Eller för krävande? 
- Kan du utveckla varför du tycker så? 
- Lärde du dig något nytt? 
- Vad? 
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Har du haft någon kontakt med arbetsterapeuter under den tiden du var på 
dagverksamhet/sysselsättning?  

-     Hur upplevde du det hon eller han gjorde för att hjälpa dig? 
- Vad skulle du önska hon/han hade gjort i stället?  

 
Är dagverksamhet sysselsättning passande för personer med er diagnos tycker du?  

- Varför/varför inte? 
 

Samhället 
 
Hur tycker du att samhället t.ex. arbetsförmedlingen, arbetsterapeuten eller 
socialarbetare har hjälpt dig söka jobb? 

- På vilket sätt var de till stöd/inte till stöd? 
- Om du fick bestämma, vad skulle de kunna göra annorlunda? 
- Skriva CV? 
- Anställningsintervju? 

 
Känner du att du behöver något stöd i ditt arbete? 

- I så fall upplever du att du har tillgång till det? 
 

Känner du att samhället har tillräcklig kunskap om personer med Asperger Syndrom? 
(Personer i allmänhet, arbetsterapeuter, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 
socialarbetare) 
 
Har du varit med i något projekt eller anställningsprogram som ger stöd för att 
integrera personer i arbetslivet?   
      -    Vilket? 

- Hur upplevde du det? 
- Fördelar? 
- Nackdelar? 

 
Är det något övrigt du vill berätta eller tillägga? 

 
      

 


