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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka hur personer med Aspergers syndrom och autistiskt syndrom, 

utifrån deras förutsättningar, integreras och blir delaktiga i samhället. För att besvara syftet 

ställdes frågor som; om integration i tidig ålder spelar roll för hur delaktiga personer med 

Aspergers syndrom och autistiskt syndrom blir senare i livet, om de får möjlighet till att bli 

delaktiga utifrån deras egna förutsättningar och behov, samt vad som kan främja möjligheten 

att bli förstådda. Studien utgår från en kvalitativ metod. Intervjuerna i denna studie var 

halvstrukturerade och fyra personer som arbetar intervjuades för att besvara syftet. Theory of 

mind har använts som teoretisk utgångspunkt för denna studie. Tidigare forskning har visat att 

personer med Aspergers syndrom och autistisk syndom har svårigheter att integreras på 

arbetsmarknaden. Detta på grund av vad deras funktionsnedsättning innebär och bristande 

kunskaper inom olika samhällsinstanser. Resultatet visade på att om personer med Aspergers 

syndrom och autistiskt syndrom inte kan göra sig förstådda utifrån deras förutsättningar och 

behov leder detta till utanförskap, vilket i sin tur bidrar till att de blir mindre delaktiga i 

samhället. Det framgick även att det är viktigt att se till varje individs behov, eftersom alla 

människor har olika förutsättningar oavsett vilken funktionsnedsättning man har.   

 

 
Nyckelord: Aspergers syndrom, autistiskt syndrom, delaktighet, integration, förutsättningar 
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Abstract 
 

This study aims to examine how people with Asperger syndrome and autistic syndromes, 

based on their assumptions, integrate and participate in the community. To answer the 

purpose of the study some questions were asked; whether the integration at an early age is a 

factor in how included people with Asperger syndrome and autistic syndrome becomes later 

in life. Do they get the opportunity to participate according to their own assumptions and 

needs, and what might promote them to receive the opportunity to be understood. This study 

is based on a qualitative approach. The interviews in this study were semi-structured 

interview and four people were interviewed to answer the purpose. Theory of mind is the 

study´s theoretical basis. Previous research has shown that people with Asperger syndrome 

and autistic syndrome have difficulties integrating into the labor market. This is because of 

what their disability means and lack of knowledge in certain professions. The results showed 

that if people with Asperger syndrome and autistic syndrome are not understood in terms of 

their own assumptions and needs, leads to alienation, which in turn contributes to less 

participation in the community. It also showed that it is important to ensure each individual's 

needs, because everyone has different requirements no matter what disability you have. 
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1. Bakgrund 

Personer med diagnosen Aspergers syndrom eller autistiskt syndrom upplever ofta svårigheter 

i vardagen. De kan exempelvis ha svårigheter att umgås och samspela med andra människor, 

de kan ha svårt att förstå innebörden i andras gester, miner, tonfall och kroppsspråk. De kan 

ha svårt att ta initiativ, förstå andras känslor och outsagda önskemål. Funktionsnedsättningen 

som Aspergers syndrom och autistiskt syndrom medför är en faktor till varför svårigheter 

uppkommer i vardagen. Personer med Aspergers syndrom eller autism möter människor i 

vardagen som inte har kunskap om vad diagnosen innebär, detta för i sin tur med sig vissa 

svårigheter. Det försvårar för dessa individer att göra sig förstådda och minskar deras förmåga 

att kunna kommunicera med andra personer (Autismforum, 2010; Attwood, 2008; 

Vägledningsdokument, 2007).  

 

Om myndighetspersoner och yrkesgrupper i samhället inte har vetskapen om att en person har 

diagnosen, finns det en möjlighet att dessa människor bemöter personer med Aspergers 

syndrom och autism på samma villkor som en person som inte har diagnosen. Detta kan i sin 

tur leda till missförstånd och ökar svårigheterna för dessa personer i vardagen att kunna få 

möjligheten att göra sig förstådda och delaktiga, eftersom de inte blir bemötta utifrån deras 

egna förutsättningar och behov. Svårigheter kan visa sig vid ett möte med arbetsförmedlingen 

eller med vilken annan yrkesgrupp som helst (Vägledningsdokument, 2007). En rapport från 

Socialstyrelsen (2010) visar att det fanns betydande skillnader i levnadsförhållanden mellan 

vuxna personer med funktionssnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL, 

2001:453), eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och 

befolkningen i stort år 2007.  

 

Personer med funktionsnedsättning har generellt lägre utbildningsnivå än den övriga 

befolkningen och har ett större utanförskap än övriga befolkningen när det gäller 

arbetsförankring. De har svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid. Skillnaden i 

utbildningsnivån i jämförelse med befolkningen i stort beror delvis på att lägre andel av dessa 

utbildar sig på eftergymnasial nivå. År 2007 hade drygt 35 procent en eftergymnasial 

utbildning bland befolkningen. Bland de med insatser enligt LSS hade knappt fem procent 

samma utbildningsnivå och de som hade insatser enligt SoL hade 16 procent 

eftergymnasialutbildning. Betydande skillnader fanns när det gällde totalbefolkningen i fråga 

om arbetsförankringen i åldern 20- 64 år. År 2007 var 80 procent av totalbefolkningen 

förankrade på arbetsmarknaden medans vuxna med funktionsnedsättning som hade lönearbete 

var cirka 10 procent (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Med utgångspunkt från stående resonemang uppkommer det för personer med 

funktionsnedsättning svårigheter i vardagen. Det är därför viktigt att myndigheter och 

yrkesgrupper tar det ansvar som krävs för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att 

inkluderas i samhället. De behöver skaffa sig kunskap om vad funktionsnedsättningen 

innebär. I särskolan lär sig elever med denna typ av funktionsnedsättning att kommunicera 

och göra sig förstådda utifrån deras egna förutsättningar och behov. Det medför att dessa 

personer har vissa redskap och erfarenheter som hjälper dem att kommunicera och göra sig 

förstådda i samhället. Trots detta ställer funktionsnedsättningen vissa krav på samhället, på 

samma sätt som samhället ställer krav på personer med en funktionsnedsättning. Dessa krav 

kan vara att kunskapen om diagnosen hos olika yrkesgrupper måste finnas. Samhället måste 

kunna anpassas efter personer med funktionsnedsättningen, så att personer med 
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funktionsnedsättning får möjlighet att ta del av de aktiviteter och kommunal service som 

samhället erbjuder (Vägledningsdokument, 2007).  

1.2 Vad innebär Aspergers syndrom och autistiskt syndrom? 

Frith (1998) menar att en person som har Aspergers syndrom också har en speciell form av 

autism och därmed skall dessa ses som oskiljaktiga diagnoskriterier. Frith beskriver hur en 

specifik störning i hjärnan är orsaken till autism och kan uppkomma på grund av: ”genetisk 

skada, hjärnskada eller hjärnsjukdom”(s.10). Denna störning i utvecklingen är beroende av 

ålder och begåvning. Kännetecknen för autism finns på alla utvecklingsstadier och 

begåvningsnivåer: ”Försämrad förmåga till socialisation och kommunikation samt bristande 

föreställningsförmåga”(s.10).  

 

De barn med autism som har ett begränsat språk eller inget språk alls till skillnad från de barn 

som gör framsteg i talet, kommer att skilja sig mycket från varandra. Samma gäller för de 

barn som visar på begåvning inom vissa områden och de barn som har en omfattande” 

hjärnskada eller nedsatt total intellektuell kapacitet”(s.11). Barnen med Aspergers syndrom 

har oftast utvecklat tal vid fem års ålder, trots att deras språkutveckling är långsam och 

originell. Det är vanligt att barn med Aspergers syndrom i tidig ålder som visar på autistiska 

drag, senare i livet kommer att visa på förbättringar. De visar ofta intresse för andra 

människor, i motsats till autistiska barn, även om det typiska draget för Aspergers syndrom 

finns kvar när det gäller svårigheter med sociala interaktioner (Frith, 1998).  

 

Frith beskriver hur dessa individer har svårigheter med att upprätthålla nära personliga 

kontakter men kan utmärkt klara av vardagliga sociala interaktioner. Personer med Aspergers 

syndrom har egenheter som uppfattas som egocentriska och sköra, dessa egenskaper kan 

medföra att det blir svårt att leva och arbeta tillsammans med andra. De har normal till hög 

intelligens som medför att de har speciella talanger inom de områden som de anser 

intressanta. Vissa av dessa personer har grava beteendestörningar och andra inte, vissa kan ha 

inlärningssvårigheter inom vissa områden och vissa kan lyckas mycket bättre (Frith, 1998).  

 

Frith (1998) menar att kommunikationsstörning och social oförmåga som både individer med 

Aspergers syndrom och individer med autistiskt syndrom har, gör att dessa grupper har en 

länk till varandra och därmed borde Aspergers syndrom inordnas under autismspektrumet.  

2. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med Aspergers syndrom och autistiskt 

syndrom utifrån sina förutsättningar integreras och blir delaktiga i samhället. Studien syftar 

till att undersöka hur särskolan arbetar för att främja detta och hur projektet SATSA bidrar till 

att skapa möjligheter för dessa personer att komma in på arbetsmarknaden.  

2.1 Frågeställningar:  

 Hur påverkar det personer inom autismspektrat om de får möjlighet att integreras i 

tidig ålder med personer utan funktionsnedsättning, utanför särskolan, att senare i livet 

bli delaktiga i samhället? 

 

 Har personer inom autismspektrat möjlighet att få arbete utifrån deras egna 

förutsättningar och behov? 



3 

 

 

 Vad kan främja mötet mellan personer inom autismspektrumet och olika yrkesgrupper 

och myndighetspersoner, så att dessa personer lättast blir förstådda och får möjlighet 

att utifrån sina förutsättningar göra sig förstådda? 

 

2.2 Definition av centrala begrepp 

I denna studie kommer vissa centrala begrepp att användas därför kommer dessa förklaras 

under rubrikerna nedan.  

2.2.1 Autismspektrumstörningar, autismspektrum och autismspektrumtillstånd 

Detta ger ett samlingsnamn åt tillstånd inom tre områden där individer med autistiskt syndrom 

och Aspergers syndrom har en begränsad förmåga. Dessa områden är; social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga. Inom autismspektrumet kan flera diagnoser ges 

och denna studie är begränsad till att beröra diagnosen för autistiskt syndrom samt Aspergers 

syndrom, det sistnämnda kan även benämnas som högfungerande autism eller autism vid 

normalbegåvning. Vissa forskare inom området använder de sistnämnda termerna synonymt 

med Aspergers syndrom. Medan andra forskare vill skilja dessa termer åt, då dessa personer 

inom dessa grupper anses vara differentierade från varandra. Forskare är än idag oense om på 

vilka grunder man bör skilja dessa grupper från varandra eller om det överhuvudtaget finns 

underlag att skilja dessa åt (Frith, 1998, Toth & King, 2008). ”Aspergers syndrom definieras 

som autism hos normal eller välbegåvade personer utan sådana ovanliga språksvårigheter som 

uppträder vid autism” (Autismforum, 2010). 

2.2.2 Begåvningshandikapp 

För att få en mer ingående kunskap om autismspektrumet bör man ha en förståelse i vad 

begåvningshandikapp innebär och hur det yttrar sig. Kylén (1986) ger en förklaring kring hur 

begåvningsnivån är bundet till nervsystemet och den biologiska mognaden i hjärnan. Detta i 

sin tur avgör vilken abstraktionsnivå i tänkandet individen har och utgör begåvningsnivån hos 

en individ. Abstraktionsnivån i tänkandet utvecklas normalt med individens ålder. Kylén 

menar vidare att innehållet i det som individen tänker är bundet till individens erfarenheter.  

Personer med begåvningshandikapp kan uppleva ”svårigheter att allmänt få struktur på sin 

verklighetsuppfattning, att utföra tankeoperationer eller att använda språk” (s.27). 

Intelligenskvoten 70 anses vara intelligenskvoten för normal utveckling (Kylén, 1986).  

2.2.3 Diagnoskriterier 

Autismspektrumtillstånd/störning är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att kunna 

ge diagnosen Aspergers syndrom eller autistiskt syndrom används bland annat en diagnostiskt 

och statistisk manual för psykiska störningar (DSM- IV, 2000).  

 

DSM- IV (2000) beskriver vilka kriterier som skall uppfyllas för att en person skall kunna få 

diagnosen Aspergers syndrom eller autistiskt syndrom. DSM- IV (2000) ger förklaringen att 

dessa personer har svårigheter i förmågan att ha ömsesidiga sociala interaktioner, svårigheter 

med förmågan att kommunicera samt att de har stereotypa beteenden, intressen och 

aktiviteter. Dessa beteenden är beroende av vilken utvecklingsnivå och mental mognad som 

personen har och detta i sin tur avgör svårighetsgrad på dessa förmågor.  
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2.2.4 Aspergers syndrom och högfungerande autism  

Det finns både dem som anser att Aspergers syndrom är en undergrupp till autism och de som 

anser att det borde vara en separat grupp, och benämnas som högfungerande autism eller 

autism vid normalbegåvning. Frith (1998) lyfter fram en viktig aspekt och förklarar att vad 

som är skillnaden mellan högfungerande autism och Aspergers syndrom inte är helt klart, inte 

heller vilka grunder dessa i så fall bygger på (Frith, 1998).   

 

Attwood (2008) menar att högfungerande autism traditionellt har använts för när barn 

uppvisat högre intellektuell förmåga än vad som är vanligt hos barn med autism. De har även 

haft sociala, adaptiva och kommunikativa färdigheter som varit större än de barn med klassisk 

autism när man senare i livet testat deras kognitiva förmågor.  

 

Toth & King (2008) refererar till Ozonoffs forskning. I studien framkom det att personer med 

Asperger syndrom hade i högre utsträckning större förmåga att föreställa sig fantasi och 

kreativ förmåga. De med högfungerande autism hade en mer osäker språkutveckling i början 

av sitt liv och svårare beteenden under förskoletiden och större behov av specialiserad 

utbildning i skolan. Ozonoff menar att dessa två grupper är under samma spektrum och skiljer 

sig främst då det gäller svårighetsgrad av utvecklingsstörningar (Toth och King, 2008).  

2.2.5 Särskolan 

Särskolan är en utbildningsform för elever med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna 

uppnå grundskolans mål. Särskolan är även till för de elever som på grund av hjärnskada fått 

betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder samt för elever med autism 

(SCB, 2010).  

3. Tolkningsram 

3.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning används i denna studie som tolkningsram, delvis eftersom olika begrepp 

forskningen behandlar ger en förklaring till föreliggande studies problemformuleringar. 

Tidigare forskning tolkar och förklarar centrala begrepp i föreliggande studie. Forskningen på 

området bidrar till att studiens syfte respektive problemformuleringar besvaras. Forskning 

inom området autism och Aspergers syndrom är relativt begränsad i anknytning till studiens 

syfte. Forskningen kommer således att beröra både funktionsnedsättning generellt samt 

psykiska funktionshinder. Målgruppen autism och Aspergers syndrom ingår i samlingsnamnet 

psykiska funktionshinder i bland annat statistik från statistiska centralbyrån (SCB) och 

arbetsförmedlingen. I den mån det är möjligt kommer enbart siffror, statistik och forskning att 

presenteras för just målgruppen Aspergers syndrom och autistiskt syndrom.  

 

3.1.2 Kriterier för autistiskt syndrom och Aspergers syndrom  

Autistiskt syndrom innebär att en person har en avvikande utveckling när det gäller sociala 

interaktioner, kommunikation och föreställningsförmåga. Personen ska också ha begränsade 

intressen och ett repetitivt beteende. Hur autistiskt syndrom yttrar sig är beroende av 

utvecklingsnivå och kronologisk ålder. Det kan vara bra att veta att autistiskt syndrom ofta är 

sammankopplat till andra benämningar som Infantil autism, barndomsautism eller Kanners 

autism (DSM-IV, 2000). 
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För att uppfylla kriterierna för autistiskt syndrom innebär det att personen skall sakna förmåga 

till sociala interaktioner, har svårigheter med språket i sociala kommunikationer och 

svårigheter att föreställa sig fantasi. Dessa kriterier skall ha uppkommit fram till tre års ålder, 

om barnet har en normal utvecklingsperiod får den inte sträcka sig efter tre års ålder. Om 

kriterierna för autistiskt syndrom uppfylls utesluter man Aspergers syndrom, men har barnet 

utvecklat talet tidigt utesluter man autistiskt syndrom (DSM-IV, 2000).  

 
För Aspergers syndrom krävs det att personen har svårigheter med social interaktion, och 

utvecklar begränsade samt repetitivt beteendemönster när det gäller intressen och aktiviteter.  

Störningen måste ha en klinisk påverkan som orsakar en försämring i sociala sammanhang. 

Personer som får diagnosen Aspergers syndrom har inte haft en försening i språket, de har 

heller inte haft ett avvikande språk. I de tre första levnadsåren skall de inte heller ha någon 

klinisk betydelsefull försening i den kognitiva utvecklingen vilket innebär att de ska ha en 

naturlig nyfikenhet till omgivningen, i motsats till autistiskt syndrom (DSM-IV, 2000).  

 

Diagnosen Aspergers syndrom ges inte om kriterierna för någon annan specifik 

genomgripande störning i utvecklingen redan finns. Det är ovanligt att man observerar en 

utvecklingsstörning i samband med Aspergers syndrom, i motsats till autistiskt syndrom, trots 

detta har lindrig utvecklingsstörning påträffats i enstaka fall i samband med diagnosen 

Aspergers syndrom. Många av de personer som fått diagnosen Aspergers syndrom har i flera 

av fallen tidigare fått diagnosen ADHD, det är vanligt att symtom som hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet uppkommer i samband med diagnosen (DSM,2000).  

3.1.3 Delaktighet  

SOU:s rapport (2003:35) refererar till Granlund som beskriver begreppet delaktighet på 

individ och närmiljönivå och menar att delaktighet är en integrativ process. Denna process får 

betydelse för vilket personligt engagemang och motivation en människa har i den miljö där 

den befinner sig. På nästa nivå utgör delaktighet den roll människan själv har till att medverka 

som beslutsfattare i samhället.  

 

Exosystemet utgör en viktig del i människans liv. Resurser och utbudet i en kommun som till 

exempel tillgång på; arbeten, barnomsorg, myndigheter, hälso- och sjukvård, 

kommunikationer, kultur- och fritidsinstitutioner har stor betydelse för hur väl en individ, med 

eller utan en funktionsnedsättning, får möjlighet att ta del av samhället (Lagerberg & 

Sundelin, 2000).  Genom arbete får individen bättre förutsättningar till sociala kontakter, 

bättre hälsa och ett rikare fritidsliv. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2003) visar flera 

studier på att barn som har en funktionsnedsättningen har svårigheter att ta del av samhällets 

aktiviteter.  

 

Om individen har tillgång till resurser där den befinner sig resulterar detta också till att denne 

bättre kan kontrollera och ha förmågan att styra sitt eget liv. En förutsättning för att personer 

med Aspergers syndrom eller autism skall kunna bli delaktig i samhället är vikten av hur väl 

en myndighetsperson eller en yrkesgrupp har kunskap om funktionsnedsättningen. Det ger 

grunden till en god kommunikation. Det är viktigt att det finns resurser i en kommun till att ge 

de yrkesgrupper som möter personer med Aspergers syndrom eller autism i sin yrkesroll, 

kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär genom exempelvis olika utbildningsformer 

(Socialstyrelsen, 2003).  
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Den största gruppen som är exkluderade från skolundervisningen är barn med 

funktionsnedsättning. Exkludering innebär ofta att man står utanför ett meningsfullt 

deltagande i det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella samhällslivet. Att få möjlighet 

till utbildning underlättar för varje enskild individ att kunna utvecklas och skapa sig en 

funktion i samhället. Utbildning kan ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att 

själva förändra sin livssituation, och genom utbildning kan de hitta hjälpmedel som medför 

bättre förutsättningar för att uppnå delaktighet i samhällslivet (Svenska Unescorådet, 2008).  

3.1.4 Utbildning och inkludering 

Det finns olika uppfattningar inom olika kommuner om lagens bestämmelser för om personer 

med autism eller autismliknande tillstånd som inte bedöms uppnå grundskolans mål, 

berättigar dem till särskolan, enligt SOU:s rapport (2003:35). Rapporten visar på att det skiljer 

sig i stor utsträckning från kommun till kommun huruvida det räcker med diagnosen autism 

om eleven erbjuds en plats i särskolan eller inte. I vissa kommuner krävs det att eleven även 

ska ha en utvecklingsstörning. Personer med autism har ökat i särskolan enligt SOU:s rapport 

(2003:35), den menar vidare att det fortfarande sker en ökning men att det inte finns några 

entydiga svar på vad detta beror på.  

 

I den ovan nämnda rapporten framgår det att det kan bero på ökningen av gruppen eller på att 

allt fler blir diagnostiserade. Under läsåret 2001/2002 fanns totalt 20 000 elever i särskolan 

vilket var en ökning med 67 procent sedan läsåret 1992/93. Elevantalet i den obligatoriska 

särskolan hade ökat med 72 procent sedan läsåret 1992/93 och med 106 procent sedan 

1990/91. Av alla elever i grundskoleåldern gick 1,3 procent i särskolan år 2001/2002. Antalet 

elever i gymnasiesärskolan hade ökat med 51 procent sedan 1992/93 och med 66 procent om 

man går tillbaka till läsåret 1990/91 (SOU, 2003:35).  

 

I den obligatoriska särskolan under läsåret 2009/10 fanns det 12 700 elever, detta var en 

minskning med 4,4 procent jämfört med föregående läsår. En minskning av elever inom 

särskolan har skett främst i grundsärskolan. Under läsåret 2003/04 fanns 14 900 elever och 

under läsåret 09/10 fanns 12 700 elever (SCB, 2010). Statistik från statistiska centralbyrån 

visar på att elever i grundsärskolan som har integrerad undervisning tillsammans med elever i 

grundskolan är 20 procent, och denna siffra har varit stabil sedan år 1993. Elever som fanns i 

gymnasiesärskolan läsåret 09/10 var 9 400 stycken och under detta läsår fanns 269 

gymnasiesärskolor. 5 procent utgörs av de elever som går på fristående gymnasiesärskola och 

cirka 4 procent av dessa är integrerade i gymnasieskola. De elever som är integrerade i skolor 

med kommunal huvudman är 96 procent (SCB, 2010). 

 

Kritik som framfördes under 60- och 70- talet, om hur funktionsnedsatta var segregerade från 

det övriga samhället, medförde en kraftig avveckling av institutionerna i Sverige. 

Undervisningen för barnen med funktionsnedsättning skedde tidigare oftast på särskilda 

institutioner och specialskolor. En konsekvens av avvecklingen kom sedan att bli målet för 

handikappspolitiken, och två starka begrepp kom att styra; normalisering och integrering. En 

integrationsutredning infördes år 1978 vilken senare hade inverkan för elever med 

funktionsnedsättning och det stöd som dessa senare kom att få (Regeringens proposition, 

1999/2000:79).  

 

Holmqvist (1995) menar att detta har bidragit till att man inom skolomsorgen har som mål att 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta skall i den utsträckning det är möjligt integreras 

med varandra. Hon menar vidare att forskning har visat att om elever med 
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funktionsnedsättning får möjlighet att undervisas med andra elever blir utvecklingen optimal, 

under förutsättning att arbetet är noggrant planerat och strukturerat (Holmqvist, 1995).  

 

Inkludering är ett centralt begrepp inom skolan. Begreppet har sitt ursprung i 

specialpedagogiken, och syftar till att hitta en speciell och lämplig undervisning för de barnen 

med funktionsnedsättning och som har svårigheter i skolan. Svenska Unescorådet (2008) 

menar att specialundervisningen i vissa skolor har fungerat som ett komplement till den 

vanliga undervisningen men i andra skolor har de varit helt åtskilda från varandra. 

Yrkesverksamma har på senare år diskuterat huruvida det är lämpligt att ha åtskilda 

utbildningssystem ”både ur ett människorättsligt perspektiv och ur 

effektivitetssynpunkt”(Svenska Unescorådet, 2008,s.13).  

 

Begreppet integration innefattar gemenskap, ömsesidighet, delaktighet och kommunikation 

och det är först i samspel med miljön som funktionsnedsättningen kan framstå som ett hinder 

detta förklaras i SOU:s rapport (2003:35). Vidare refererar rapporten till Söders begrepps 

förklaringar om integrering. Fysisk integrering handlar om kontakten mellan personer med 

funktionsnedsättning och de utan funktionsnedsättning. I skolmiljön handlar det om vilken 

utsträckning särskoleklasser lokalt är integrerade i grundskolan. Med funktionell integrering 

menar man har att göra med lokaler, utrustning och personal och hur dessa utnyttjas, 

exempelvis om grundskolan och särskolans elever har idrott tillsammans. Den sociala 

integreringen avgörs av de avstånd som finns mellan personer med och utan 

funktionsnedsättning. SOU:s rapport (2003:35) beskriver även begreppet samhällig 

integrering som syftar till att som vuxen ha samma möjlighet till resurser som andra 

människor, även att kunna påverka i samma utsträckning som andra, sin egen situation likaså 

att ha tillgång till arbete och social gemenskap (SOU, 2003:35).  

 

Ytterligare begrepp som tas upp i ovan nämnda rapport av Haug är segregerande integrering 

vilket innebär att eleverna befinner sig i särskoleklass eller mindre grupper. Kompetens om 

den enskilda individen krävs för att passa in i helheten. Inkluderande integrering är däremot 

att alla elever får ta del av gemenskapen. Motivet till detta är att oberoende av elevens 

förutsättningar och förmåga är det rättvisast att alla tar del av gemenskapen för att alla senare 

ska fungera tillsammans i vuxenlivet (SOU, 2003:35).  

 

Svenska Unescorådet (2008) lyfter fram innebörden av en inkluderande skola där visionen 

skall vara att alla elevers behov ska prioriteras och särskilt de som kan riskera att bli 

exkluderade. Funktionsnedsatta barn skall ha tillgång till undervisning och förberedelser inför 

arbetslivet, för att i den utsträckning det är möjligt integreras i samhället, och få möjlighet till 

individuell utveckling. Att undervisa i en inkluderande skolmiljö handlar om att ta hänsyn till 

elevernas olikheter. Man menar att elever med funktionsnedsättning bör få möjlighet till 

likvärdigt deltagande som andra elever, men undervisningen skall också kunna ge särskilda 

insatser och hjälpmedel för de som är i behov av detta. Lärarna höjer kvaliteten i 

lärandemiljön i form av arbetsmetoder och individualiserat lärande bidrar till att utanförskap 

gällande kamratskap och delaktighet i skolan minskar, istället ökar det möjligheten till 

optimal utveckling (Svenska Unescorådet, 2008).  

 

I likhet med ovanstående framgår det i SOU:s rapport (2003:35) att integrering i skolmiljön 

inte enbart handlar om den enskilde individen, utan att det även är viktigt att studera hur 

undervisningen är upplagd, organiserad och vad den innehåller. Vidare framkommer det att 

attityder, bemötande och förståelse hos skolpersonal och elever är en viktig förutsättning för 
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elevens möjlighet att lyckas i skolan. Vad som påverkar hur funktionsnedsatta får möjlighet 

att ingå i en gemenskap är omgivningens attityder. Flera studier har enligt SOU:s rapport 

(2003:35) visat att andra faktorer än själva funktionsnedsättningen är avgörande för 

uppkomsten av ett samspel, samt hur lärare och skolmiljö bidrar till att samspel uppkommer. 

Det har visat sig att självförtroendet är en större faktor för delaktighet i skolmiljön än själva 

funktionsnedsättningen (SOU:s rapport, 2003:35). 

 

Svenska Unescorådet (2008) förklarar att vid inkluderande undervisning, där elever som 

upplever svårigheter, erbjuds extra stöd i undervisningen, bör samhällskostnaderna minska, 

eftersom det oftast leder till att dessa elever i mindre utsträckning behöver gå om en eller fler 

årskurser. Enligt ett flertal undersökningar får elever med funktionsnedsättning ett bättre 

studieresultat i en inkluderande skolmiljö. Det har dock visat sig att för vissa elever med 

funktionsnedsättning, kan utbildning med god kvalitet i specialskolor fungera bättre, än en 

inkluderad skolmiljö som inte kan ge möjligheten till meningsfullhet och deltagande.  

 

I skolverkets rapport (2008) refererar man till en undersökning av skolverket år 2001 där det 

framkom att: ”0,75 procent av alla elever i 302 skolor identifierades med någon av 

diagnoserna Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), deficits in attention, motor 

control and perception (DAMP) och Aspergers syndrom. Procentuellt var det något fler elever 

med dessa diagnoser i grund- än i gymnasieskolan”(s.11). I skolverkets rapport (2008) 

framkommer det att det både är viktigt för elevernas och de professionellas utveckling var 

skolan är lokaliserad.  

 

Med utgångspunkt i ovan menar man att bara för att en verksamhet är segregerad behöver 

eleverna inte vara isolerade. I skolverkets rapport (2008) framgår det att lärarna bör sträva 

efter att ha undervisning tillsammans med de elever som har en funktionsnedsättning, och de 

med särskilda behov, om förutsättningarna finns. SOU:s rapport (2003:35) överensstämmer 

med Skolverkets rapport (2008) som menar att undervisning i särskilda grupper påverkar 

eleven negativt i fråga om elevens sociala motivation och självbild. Det är även så att studier 

har visat att det krävs stora insatser för en inkluderande verksamhet. När det gäller 

diagnosbehovet så menar Skolverkets rapport (2008) att det hänger ihop med skolans 

resursbehov och stödinsatser. Det uttrycks som ”Aspergerbiljett” och kan ge upphov till extra 

stödinsatser. De menar också att de elever som är öppna med sin diagnos medför en ökad 

förståelse och tolerans för dessa personer i närmiljön.  

 

Yrkesverksamma i skolverkets rapport (2008) menar att när man talar om inkludering i 

undervisningen handlar det om att man skapar möjligheter för lärande i hela gruppen. För att 

eleven skall kunna utvecklas handlar det om att andra runt om har kunskap om 

funktionsnedsättningen. Genom att arbetslaget tillsammans delar med sig av sina kunskaper 

skapar det i sin tur att arbetslagets resurser förstärks. För att eleven skall uppleva att den är 

inkluderad behöver eleven accepteras i skolmiljön och få vara delaktig. Vidare skall den 

också ges möjlighet att nå målen i läroplanen. SOU:s rapport (2003:35) anser att skolverket 

stött på vissa problem i samband med strävan att öka integreringen, både när det gäller 

särskolans organisation och de kommunala strategier som finns om hur undervisningen ska gå 

till.  

 

I skoverkets rapport (2008) framgår det även att skolpersonal tar del av kortare kurser och 

föreläsningar om Aspergers syndrom. Det kan också vara så att för viss personal är det 

politikerna som väljer vilken utbildning som ska erbjudas och för vissa är det personalen själv 
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som bestämmer. De föreläsningar som ges brukar mestadels vara av personer med Aspergers 

syndrom eller utav forskare inom kunskapsfältet. Det framkommer också att det är lättare för 

assistenterna än klasslärarna att få vidareutbildning då de lättare kan komma ifrån arbetet. Det 

som avgör i hur stor utsträckning skolpersonalen får utbildning är beroende av skolans 

förutsättningar i fråga om tid och ekonomiska resurser. I verksamheterna är gemensam 

kompetensutveckling och handledning svårt att åstadkomma eftersom verksamheternas arbete 

pågår medans kompetensutvecklingen sker.  

 

SOU:s rapport (2003:35) menar att en förutsättning för individuell integrering handlar om 

huruvida personalen har en positiv inställning till eleven. De menar vidare att elever med 

funktionsnedsättning i grundskolan är i behov av extra resurser och stödinsatser i form av 

speciallärare och assistenter. Lärarna behöver tid för planering och handledning, likaså måste 

undervisningen vara flexibel eftersom alla elever är olika. 

 

Den kunskap som finns i skolan om funktionsnedsättningen är beroende av hur länge 

verksamheten funnits. I de verksamheter som är uppbyggda just för elever med Aspergers 

syndrom finns också mer erfarenheter kring funktionsnedsättningen. Man menar också att 

kunskaper och stöd utifrån är viktigt för skolans arbete. I rapporten belyses hur viktigt det är 

med samverkan mellan skolan och andra insatser i samhället. Detta för att skapa ömsesidig 

förståelse inom varandras områden, och inför arbetet med barn och ungdomar som har 

Aspergers syndrom. För att samverkan skall fungera så bra som möjligt krävs tydliga 

yrkesroller och ömsesidig förståelse samt gemensam problemförståelse (Skolverket, 2008).  

 

3.1.5 Stress  

Attwood, (2008) menar att barn inom autismspektrumet har lätt för att känna stress och oro, 

exempelvis kan en oväntad förändring skapa förvirring. Med utgångspunkt i att barn med 

autism är känsliga för stress undervisas de oftast i ett tyst klassrum där det finns tydliga 

instruktioner, strukturer och planering. Om skolmiljön inte är anpassad finns risk för 

perceptuell överbelastning och detta ökar risken för stress. Författaren menar vidare att tydliga 

rutiner och noga förberedelser av förändringar måste finnas, det är också viktigt att scheman 

är tydligt gjorda (Attwood, 2008).  
 

Skolverkets rapport (2008) tar också upp vikten av en anpassad skolmiljö och menar att den 

visuella bilden är viktig i lärandet eftersom dessa elever har svårt för skriftliga instruktioner. 

En stökig miljö skapar stress men likaså är det viktigt att förstå vad den visuella bilden harför 

inverkan på dessa individer. Därför innebär det också att leksaker eller andra föremål kan 

uppfattas som stökiga och skapa stress för dessa individer. För dessa elever är det viktigt att 

personer runt om tydligt berättar vad som förväntas av dem och förbereder dem noga inför 

förändringar för att minska oron (Skolverket, 2008).  

 

3.1.6 Arbetsliv 

Attwood (2008) beskriver arbetsmässiga fördelar som funktionsnedsättningen kan medföra. 

Han beskriver bland annat att dessa personer ofta uppfattas som: ”pålitliga, tekniskt skickliga, 

noggranna, uppmärksammade på detaljer, ärliga och i behov av rutiner och tydliga 

förväntningar”.  Svårigheterna kan däremot vara: ”att arbeta i grupp, sensorisk perception, att 

passa tider och följa arbetsmässiga rutiner, förändringar, organisera och planera, bristande 

social förmåga”(s.344-345). Attwood förklarar att när individen väl har fått ett arbete krävs 
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det att arbetsgivaren ger stöd och förklarar de förväntningar som finns. De behöver också få 

viss återkoppling som bekräftar hur arbetet fungerar.  

Det finns många personer inom autismspektrat som står utanför arbetsmarknaden, betydligt 

fler än totalbefolkningen. De är arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade trots att de 

vill och kan arbeta. Det som skapar detta utanförskap är bland annat arbetsplatsernas och 

samhällets oförmåga att anpassa sig till individens förutsättningar och till hur 

funktionsnedsättningen yttrar sig. Arbetsmarknaden har även förändrats under det senaste 

decenniet. Viktiga faktorer som spelar stor roll på arbetsmarknaden i större utsträckning är 

idag förmågan att planera och organisera sina arbetsuppgifter, detta skall ske självständigt 

men också i grupp, vilket kräver att man bör vara flexibel. Detta skapar stora svårigheter för 

de med autismspektrumtillstånd (Vägledningsdokument, 2010).  

 

I en forskningsrapport (2001:5) förklarar Knutsson och Persson att det var ”14 procent av 

arbetsgivarna i Sverige vid minst ett tillfälle under de senaste fem åren har övervägt att 

anställa en arbetssökande med ett arbetshandikapp. Av dessa valde ca 72 procent att anställa 

en arbetssökande i fråga”(s.1). Rapporten visar också på att utav de arbetsgivare som anställer 

arbetshandikappade får majoriteten statligt stöd. Det vanligaste stödet är lönebidrag och 

arbetsprövning/arbetspraktik. Det framkommer även att arbetsgivarna anser att när de får 

ekonomiskt stöd för arbetshjälpmedel är det bästa det som främjar anställning av 

arbetshandikappade (Forskningsrapport, 2001:5).  

 

Samhället har svårt att acceptera personer som avviker i det sociala samspelet och många 

arbetsgivare menar att för att vara en tillgång som arbetskraft krävs det en god social förmåga. 

Personer med autismspektrumtillstånd kräver att vissa anpassningar görs inom det arbete 

personen söker. Tydliga och strukturerade instruktioner är en fördel för dessa personer. Även 

arbetsmiljöanpassning underlättar, genom bland annat tillgång till ett tyst och eget arbetsrum, 

på grund av de perceptionsstörningar som dessa individer har. Det är också så att för en 

arbetsplats skall kunna anpassa sina arbeten krävs det information och förståelse om vad 

funktionsnedsättningen innebär. Detta kan utgöra en komplex situation eftersom vissa 

personer med denna funktionsnedsättning inte alltid vill berätta om sin funktionsnedsättning 

(Vägledningsdokument, 2010).  

3.1.7 Diagnosens betydelse 

Att en person får en diagnos kan innebära att det framtida stödet ger större möjligheter och 

kan anpassas för dennes behov och förutsättningar. Det kan ge personen hjälp att förstå mer 

om bakgrunden till vilka svårigheter som uppkommer i och med funktionsnedsättningen. Det 

kan ge en förståelse för hur man fungerar och hitta vägar att bemästra det man upplever som 

hinder. Enligt vägledningsdokumentet (2007) bör diagnosen ”ses som en arbetshypotes och 

inte som någon sanning”(s.12). I likhet med Vägledningsdokumentet (2007) menar också 

Attwood (2008) att en diagnos för med sig positiva aspekter för individen. Författaren menar 

nämligen att när en diagnos ställs ökar det ofta acceptans och stöd i omgivningen. Det ger 

möjligheten till att söka information och få hjälp av samhället där man kan hitta vissa 

åtgärdsprogram riktade mot denna grupp. Han menar också att det kan öka självförtroendet 

och göra att individen kan identifiera sig med andra med samma funktionsnedsättning 

(Attwood, 2008).  
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3.1.8 Vägar för att stärka individens förutsättningar på arbetsmarknaden 

Vägledningsdokumentet (2007) menar att i arbetslivet uppkommer det ofta missförstånd i 

mötet mellan de personer som har autismspektrumtillstånd och yrkesverksamma. De kan 

uppfattas som ovilliga trots det att det är oförmågan till vissa saker som är orsaken. Det är ofta 

de svårigheter som uppstår i och med diagnosen som gör att dessa missförstånd uppkommer 

och utan kunskap blir yrkesverksamma oförstående att detta har att göra med 

funktionsnedsättningen. Med utgångspunkt i detta belyses vikten av kvalificerat stöd av 

personer som förstår vad funktionsnedsättningen innebär eftersom dessa personer kan ge 

förklaringar när missförstånd dyker upp. Det är viktigt att yrkesverksamma tillsammans med 

individen utformar rimliga målsättningar och ambitionsnivåer, efter vad individen upplever 

som möjligt, för att denne själv skall kunna ta makten över sitt eget liv . 

 

Personer inom autismspektrum kan tänkas behöva förberedas inför nya situationer för att de 

skall veta vad som kan förväntas av dem. Det kan vara lämpligt att använda sig av sociala 

berättelser. Den typen av arbetssätt förklarar ett händelseförlopp och skrivs eller illustreras, 

med målet att förklara vad människor i en given situation tänker eller känner. Det ger 

instruktioner för vad individen bör göra eller säga. Seriesamtal är en annan metod som syftar 

till att göra teckningar med pratbubblor och tankebubblor där man också förklarar ett scenario 

med ord och tankar (Toth & King, 2008). Vissa inom autismspektrumet är inte motiverade 

eller värderar det sociala samspelet i sitt liv, de kanske inte har förutsättningarna till det heller. 

Detta bör respekteras av yrkesverksamma inom olika myndigheter och man bör istället låta 

dessa individer få skapa möjligheter efter vad de upplever är motiverande 

(Vägledningsdokument, 2007). 

3.1.9 Kunskap om autismspektrumtillstånd 

De individer som har en autismspektrumstörning är i många sammanhang beroende av att 

människor har förståelse och kunskap om funktionsnedsättningen inte minst när det gäller i 

arbetslivet. Myndighetspersoner och yrkesverksamma bör ha kunskap för att undvika 

missförstånd och utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Yrkesverksamma i projektet 

med vägledningsdokumentet (2007) förklarar att: ”Utbildning om autismspektrumtillstånd 

(AST) måste ingå i alla grundutbildningar, likaväl inom läkar-, socionom-, psykolog, 

sjuksköterskeutbildning, som i utbildning av annan personal i psykiatrin, arbetsförmedlare, 

poliser och vårdpersonal inom kriminalvård osv”(s.71). De menar att det idag finns stor brist 

inom detta kunskapsfält och att det måste ställas högre krav på en adekvat utbildning för 

personal inom de verksamheter som möjligen träffar på dessa individer i och med sitt arbete 

(Vägledningsdokument, 2010). 

 

3.2. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel förklaras en teori i syfte att klargöra vilka svårigheter en person med Aspergers 

syndom eller autistiskt syndrom kan uppleva i sin vardag, vilka hinder som 

funktionsnedsättningen kan föra med sig och inom vilka områden. Teorin ska ses som ett 

hjälpmedel för att förstå funktionsnedsättningen bättre. Den ska även fungera som en 

vägledning för de som arbetar med personer med Aspergers syndrom eller autistiskt syndrom, 

att lättare skapa möjligheter för dem i vardagen. 

3.2.1 Theory of mind 

Baron-Cohen (1995) presenterar en teori som är väsentlig för att förstå personer inom 

autismspektrumet. Teorin är kallad ”theory of mind” eller ”tankeläsning”. Han talar om 
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människans förmåga till att kunna föreställa sig saker i tanken, om sig själv eller andra. Han 

beskriver hur personer som har ett autismspektrumtillstånd har brister i den förmågan och 

svårigheter att föreställa sig olika tillstånd om både sig själv och andra. Även om vi aldrig kan 

vara helt säkra på vad andra människor tänker och känner så finns förmågan att kunna 

föreställa oss olika saker om oss själv och om andra (Baron-Cohen, 1995).  

 

För personer med autismspektrumtillstånd menar Baron-Cohen (1995) att de istället upplever 

ett mysterium kring människors sätt att agera, eftersom de har svårigheter i förmågan att 

kunna föreställa sig hur andra tänker och känner. En person som har förmågan att förstå och 

kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner kan göra situationen begriplig. Människan 

använder sig av tankeläsning hela tiden och inte minst i ett undermedvetet tillstånd menar 

Baron-Cohen (1995). Förmågan att kunna förstå andra människors tankar, känslor, önskningar 

och avsikter får även betydelse för kommunikationen mellan människor. Vi går längre än att 

lyssna på orden i en dialog med denna förmåga, vi kan skapa hypoteser om vad den andra 

människans egentliga avsikter är (Baron- Cohen, 1995).  

 

Frith (1998) beskriver Baron-Choen (1995) ”theory of mind”, och menar att teorin förklarar 

hur viktig förmågan att kunna låtsas är, under barnets utveckling. Förmågan att låtsas medför 

att man kan förstå hur andra människor tänker och känner. Personer med autistiskt syndrom 

har svårigheter med att förstå en annan persons upplevelser och föreställningar, däremot har 

de förmågan att beskriva saker i olika sammanhang för andra individer. En viktig aspekt inom 

detta lyfter författarna fram och menar att en ”inre tankevärld” för en autistisk person är svår 

att förstå.  

 

Författarna menar vidare att detta är mentala tillstånd som förutsätter en normal utveckling 

och när det uppstår en skada inom dessa funktioner då blir barnet också autistiskt. Detta 

medför att inlärning av social föreställningsförmåga och kommunikationsförmåga hämmas 

(Frith, 1998, s.28). Frith menar att de personer som har Aspergers syndrom har mindre 

allvarliga störningar av de kännetecken som också finns inom autistisk syndrom; 

socialisations-, föreställning och kommunikationsstörningar. Hon menar vidare att detta ändå 

inte innebär att dessa personer har en normalt fungerande ”theory of mind”(s.29).  

3.2.2 Fyra steg till theory of mind 

I det första steget att uppnå theory of mind uppkommer det som Baron-Cohen kallar för 

mentala tillståndet. Han förklarar att förutsättningen för att spädbarn skall kunna ”gå in i” 

theory of mind, måste spädbarnet först ha utvecklat förmågan att se, höra och beröra och detta 

i sin tur handlar om spädbarnets mål och begär. Det andra steget menar han är den direkta 

ögondetektorn, vilket enbart kan uppnås genom det vi ser genom våra ögon. Det tredje stadiet 

handlar om relationer gentemot agenten, självet och objektet, detta menar Baron-Cohen inte 

fungerar utan förmågan av det andra steget, att kunna ta in information genom ögonen. När 

man skapar relationer till agenten, självet och objektet bör man ha förmågan att kunna ta in 

information genom seendet för att uppnå theory of mind. Informationen en person får i det 

tredje steget kan till exempel vara vad en annan person (agenten) tittar på. Denna information 

kan endast intas genom förmågan att kunna uppfatta information genom seendet (Baron-

Cohen, 1995). Han menar att de tre stegen utgör förmågan att kunna läsa av beteenden genom 

en viljebestämd tankeförmåga om att uppnå begär och mål genom det ögonen ser. Det fjärde 

steget för att barnet skall kunna uppnå tankeläsningsprocessen handlar om förmågan att låtsas, 

tänka, veta, tro, föreställa sig, drömma, gissa och bedra (Baron-Cohen, 1995).  
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3.2.3 Svårigheter att läsa av andra människors tankar och känslor 

Attwood (2008) förklarar att personer inom autismspektrumet ofta inte har ögonkontakt och 

tittar mindre på personen den kommunicerar med. Han menar att detta innebär att han eller 

hon också missar att upptäcka eventuella förändringar i motpartens sinnesuttryck. Attwood 

(2008) beskriver hur en person med Aspergers syndrom kan ha svårigheter i en konversation 

med motparten, då de i vissa fall har svårigheter med att förstå meningen med en 

kommunikation.  

 

Författaren beskriver ett scenario om hur personer med Aspergers syndrom skulle kunna 

blunda i en konversation med en annan person, eftersom denne har vetskapen om att 

motparten finns i rummet ser han ingen mening med att behöva se på personen han talar till 

(s.134). Detta visar tydligt på hur svårt det kan vara för personer inom autismspektrumet att 

förstå kommunikationens mening och betydelsen av vad man kan få ut av att ha ögonkontakt 

med den man samtalar med. Personer inom autismspektrumet har svårigheter att använda 

information som ges genom ögonen exempelvis social och emotionell information, detta 

resulterar i en bristande förmåga till theory of mind (Attwood, 2008). 

3.2.4 Andra svårigheter i samband med bristande theory of mind 

Bristande förmåga i theory of mind leder i många situationer till att främst personerna med 

Aspergers syndrom tolkar det som sägs bokstavligt. Ett barn med Aspergers syndrom kan ofta 

misstolkas som egocentrisk och respektlös eftersom denne bryter mot de regler som 

människan har som norm i sociala sammanhang. Dessa personers starka engagemang för sitt 

specialintresse kan uppfattas av andra som att denne person är egocentrisk (Attwood, 2008). 

 

Attwood (2008) beskriver även hur han uppfattar att barn med Aspergers syndrom snarare 

anser att en sanning är viktigare än personens känslor. Han menar också att dessa barn inte 

kan förstå vad som är avsiktliga handlingar och inte eftersom denne inte har förmågan att 

koppla samman en handling mot sociala regler och sammanhanget. Konflikthantering kräver 

också förmåga till theory of mind eftersom personen behöver förstå den andres perspektiv och 

synsätt för att lösa en konflikt (Attwood, 2008).  

4. Metod 

 

4.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod har använts i föreliggande studie eftersom respondenternas upplevelser, 

erfarenheter och subjektiva tolkningar utgör den kunskap som bör finnas för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras. En kvalitativ intervju har följaktligen utförts mellan 

intervjuperson och intervjuare (Kvale, 2009). Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar att 

forskningsprocessen återskapar den verklighet vi lever i, genom att forskaren konstant tolkar 

det den forskar om, och på så vis bildar sig en uppfattning om hur saker är.  

 

Kvantitativ metod har inte valts eftersom syftet med studien inte har varit att ge numeriska 

data och mäta intervjupersonernas svar utan snarare hitta svaren genom respondenternas 

ståndpunkter och detaljerade svar. Intervjuerna har varit halvstrukturerade med hjälp av en 

intervjuguide som tagit upp olika teman för de frågor som skulle besvaras. Frågorna i 

intervjuguiden är ställda på så vis att respondenten kan ge ett öppet svar, och kan känna sig 

flexibel. Detta hindrar eventuella hinder i synsätt och idéer. Forskaren i föreliggande studie 
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har även uppträtt flexibel i samband med intervjuerna och har följt upp vissa oklarheter i 

svaren från intervjupersonerna (Bryman, 2002).  

 

I den kvalitativa intervjun vill forskaren förstå vad respondenten uppfattar eller tycker om det 

aktuella ämnet ur dennes perspektiv. Fördelen med en kvalitativ metod i denna studie är att 

forskaren kan få svar på sina forskningsfrågor genom att samtala med sina intervjupersoner. 

Intervjupersonerna kan förmedla sina känslor, erfarenheter och attityder om det ämne som 

berörs (Kvale, 2009). Kvale (2009) menar att en intervju i forskningssynpunkt inte är ett 

liktställt samtal mellan parterna eftersom det är forskaren som har kontroll på situationen, 

intervjuaren har således en maktposition. Studien har en fenomenologisk ansats eftersom den 

syftar till att ta reda på vad intervjupersonerna upplever kring ett visst fenomen. Detta innebär 

att forskaren har satt sina förkunskaper åt sidan för att ta del av respondenternas uppfattning 

kring fenomenet och söker specifika åsikter i ämnet som berörs på ett nyanserat sätt (Kvale, 

2009).  

4.2 Urval 

De kriterier som ligger till grund för urvalet är att lärarna i föreliggande studie hade en 

specialpedagogisk utbildning och arbetade med barn och ungdomar inom autismspektrumet. 

Arbetskonsulenten valdes för att han ansågs vara ett ytterligare kriterium för att kunna besvara 

forskningsfrågorna och syftet, eftersom studien syftar till att få en inblick i hur personer inom 

autismspektrum integreras och blir delaktiga i samhället. Projektet SATSA ägs av; Örebro 

kommun, Örebro läns landsting, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

Arbetskonsulenten hade ett samarbete med dessa samhällsinstanser och projektets målgrupp 

var personer med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Projektet SATSA använde 

sig av ett arbetssätt vid namn ”Supported employment”. Arbetssättet syftade till att ge 

arbetsrehabiliterade insatser för personer med funktionsnedsättning. Genom arbetssätet ville 

man kunna ge det stöd och den vägledning personen behövde för att denne skulle få och 

behålla ett arbete. Urvalet är relevant då lärarna och arbetskonsulenten uppfyller de kriterier 

som bör uppfyllas för att syftet i denna undersökning ska kunna besvaras (Dalen, 2007).  

4.3 Avgränsning 

Denna studie är delvis avgränsad inom området för autismspektat. Studien fokuserar på två 

diagnoser; Aspergers syndrom och autistiskt syndrom. Motivet till detta har varit att begränsa 

studien i syfte att kunna ge en djupare inblick för dessa två diagnoser. Högfungerande autism 

har också används som benämning, delvis för att arbetskonsulenten både arbetar med 

Aspergers syndrom och högfungerande autism som målgrupp, och skiljer dessa åt. En del 

forskning på området använder dessa två benämningar synonymt med varandra men viss 

forskning hävdar att dessa två grupper har samma likheter och svårigheter.  

Studien har som syfte att dels ta reda på vilka förutsättningar personer inom autismspektrat 

har för att bli integrerade och delaktiga i samhället. Inom detta har studien avgränsats för vad 

som menas med samhället, till att enbart intervjua en arbetskonsulent. Detta har att göra med 

tidsbrist och arbetets omfattning. Arbetskonsulenten har dock ett stort samarbete med de olika 

samhällsinstanserna genom projekt, och projektet i sig är också en inkörsport till samhället 

och till arbetsmarknaden för personer inom autismspektrumet.  
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4.4 Genomförande av intervjuer 

I denna studie har tre lärare inom en särskola i Västmanlands län intervjuats liksom en 

arbetskonsulent inom projektet; SATSA i Örebro kommun. Lärarna och arbetskonsulenten 

kontaktades först via e- mail och sedan blev de kontaktade via telefon. Intervjuguiden (1) för 

lärarna är utformad efter sex stycken teman (Kvale, 2009). Det första temat är: Bakgrund, det 

andra temat är Arbetssätt och metoder i särskolan, det tredje temat är Kommunikation, det 

fjärde temat är Mötet med personer inom autismspektrum, det femte temat är Integration och 

det sjätte temat är Arbetsliv. Intervjupersonerna har besvarat frågor utifrån dessa teman som 

kommer att presenteras i resultatet, under specifik rubrik som motsvarar ett tema. Personerna 

avidentifierades genom att deras riktiga namn inte kommer att nämnas. I intervjun med 

lärarna har intervjuperson 1 benämnts Lena, intervjuperson 2 benämnts Britt och 

intervjuperson 3 benämnts Eva.  

 

Arbetskonsulenten avidentifierades och benämns Stefan i studien. Intervjuguiden (2) som har 

använts i intervjun med Stefan innehåller sex stycken teman och dessa är: Bakgrund, Satsa-

projektet, Funktionsnedsättning och skola, I mötet med personer med diagnosen Aspergers 

syndrom eller autistisk syndrom, Kommunikation, Integration. Intervjun med 

arbetskonsulenten presenteras och analyseras tillsammans med resultatet från lärarna under de 

teman respektive intervjuguide har. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Mp3 spelare, 

intervjun kom sedan att transkriberas ner i en dator för att sedan skrivas ut. Intervjuerna på 

Mp3 spelaren kom sedan att raderas. 

 

Intervjun var halvstrukturerad med en intervjuguide som hjälp där olika teman framfördes till 

respondenterna. Frågorna var öppna men liknade inte ett vardagssamtal då vissa teman kom 

att leda diskussionen mellan intervjuaren och respondenterna. Respondenterna beskrev och 

tolkade fenomenen som togs upp under intervjun. Intervjun syftade till att få ta del av 

respondenternas beskrivning om hur de uppfattade de sociala fenomen som behandlades 

under intervjun (Kvale, 2009). 

4.5 Transkribering och analysmetod 

Inom den fenomenologiska ansatsen användes meningskoncentrering som analysmetod. Det 

forskaren först gjorde var att skapa en känsla för helheten genom att forskaren läste hela 

intervjun. Forskaren tog fram de meningar och uttryck i intervjun som fick en viktig betydelse 

och som svarade på syftet och frågeställningarna. Dessa meningar tematiserades i nästa steg, 

helt utifrån intervjupersonernas synsätt men som sedan forskaren tolkade. Forskaren ställde 

sig frågor till dessa meningar för att söka svar för forskningens syfte. Sista steget i 

analysmetoden var att knyta samman centrala teman och beskriva dessa. Inom den 

fenomenologiska ansatsen är det viktigt att forskarens egna teorier om ämnet inte tar plats, 

utan att respondenternas upplevelser blir det centrala för studien. Forskaren bör beskriva de 

undersökta fenomenen på ett så nyanserat sätt som möjligt (Kvale, 2009).  

4.6 Etik  

Innan intervjuerna genomfördes informerades intervjupersonerna om vilket syfte studien 

hade. Detta möjliggjorde för intervjupersonerna att ta ställning till om de ville delta i studien 

eller inte. Forskaren och intervjupersonerna diskuterade fördelar och risker med att 

personerna blev intervjuade. De blev också informerade om att de kunde avbryta sitt 

deltagande. Samtycke att vilja delta i studien fick forskaren från samtliga respondenter 

(Kvale, 2009). Respondenterna blev informerade att det enbart var forskaren som skulle ha 
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tillgång till det inspelade materialet och att all muntlig information sedan skulle raderas när 

studien var klar. Personerna avidentifierades genom att deras riktiga namn inte kommer att 

nämnas i studien.  

 

Kommunens län kommer däremot inte att avidentifieras, ingen av respondenterna hade något 

emot detta. För att säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet kommer forskarens egna 

åsikter inte framkomma någonstans i studien förutom i diskussionen och i slutsatsen. 

Forskaren hade för avsikt att i låta intervjupersonerna känna att intervjuerna hade en god 

intention och forskaren hade en god grundkunskap inom området för att inte göra etiska 

överträdelser. Forskaren hade kännedom om etiska riktlinjer och moralisk integritet och hade 

för avsikt att uppnå en vetenskaplig kvalitet i den kommande texten (Kvale, 2009).   

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

När det gäller reliabiliteten i denna studie är det tänkbart att de svar som framkommit i denna 

studie kan få andra svar vid ett annat undersökningstillfälle. Reliabilitet avser studiens 

tillförlitlighet. I och med att respondenterna skulle kunna svara på ett annat sätt vid nästa 

undersökningstillfälle, dels på grund av omständigheter och situation, innebär det att 

reliabiliteten i denna studie inte är stabil (Bryman, 2002). Bryman (2002) förklarar att 

reliabiliteten är oftast mer adekvat i en kvantitativ studie eftersom forskaren då vill ta reda på 

om det den mäter är stabilt eller inte.  

 

Reliabilitet är mått på de begrepp som studien mäter och avser studiens följdriktighet, 

överensstämmelse och pålitlighet (Bryman, 2002). Det kan alltså vara lättare att försäkra sig 

om reliabiliteten i kvantitativa studier eftersom det då är en fråga om att mäta något. I 

föreliggande studie vill forskaren ta reda på vad respondenterna har för åsikter kring ett visst 

ämne. Det finns en möjlighet att dessa åsikter kan komma att ändras med tiden, på grund av 

att respondenterna kan utveckla nya erfarenheter som leder till att respondenternas åsikter kan 

förändras. Validiteten har beaktats genom att ett relevant urval av respondenter har gjorts. 

Validiteten i föreliggande studie är hög då slutsatserna som uppkommit i studien kan hänföras 

till varandra, studien i sin tur har mätt det som var avsätt att mätas. Genom en kvalitativ 

intervju har respondenterna givit svar på de frågeställningar som låg till grund för denna 

studie (Kvale, 2009). 

 

Medvetenhet finns om att endast fyra intervjuer kan ge ett entydigt svar på forskningsfrågan 

men trots detta har det framkommit djupa svar som lett till en bredare förståelse för studiens 

syfte. Resultatet är inte generaliserbart i fråga om att kunna hänföras till ett samstämmigt 

resultat i andra kommuner. Det går dock att säga att resultaten skulle kunna vara 

generaliserbara till övriga lärares erfarenheter inom särskolan. Denna slutsats beror delvis på 

att de tre lärarna många gånger hade liknande svar och delvis för att de talade utifrån en 

generell uppfattning som rådde inom skolan. Att generalisera arbetskonsulentens svar till 

övriga arbetskonsulenter inom projektet är dock omöjligt, delvis för att han enbart talade 

utifrån sig själv, och delvis på grund av att han talade utifrån hans roll som klasslärare (Kvale, 

2009).  
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5. Resultat och analys 

Resultatet presenteras genom en kort beskrivning av intervjupersonerna, därefter presenteras 

resultatet utifrån de teman som intervjuguiden tog upp.  

 

5.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

Stefan är 34 år och arbetskonsulent, han har en idrottslärarutbildning och 

matematiklärarutbildning på gymnasienivå. Stefan har arbetat med projektet SATSA i ett år 

och har tidigare arbetat med personer inom autismspektrumet, både genom skolan och 

kolloverksamhet.  

 

Lena är 59 år, hon är utbildad fritidspedagog, specialpedagog och har en autismutbildning. 

Lena var med och startade särskolan år 1991. Britt är 58 år, hon är utbildad förskollärare, 

specialpedagog och har en autismutbildning. Britt började arbeta på särskolan år 1990. Eva är 

45 år, är utbildad barnskötare, fritidspedagog och specialpedagog. Eva började arbeta på 

särskolan år 2001. Innan Eva började arbeta på särskolan arbetade hon med barn med 

utvecklingsstörning, sedan 16 års ålder. Eva berättar: 

 

 
På alla arbetsplatser där jag arbetat så har det funnits någon med autism, ADHD och 

Asperger drag, och alla har haft utvecklingsstörning, så jag har inte jobbat med någon 

utifrån normalbegåvning egentligen, så när det gäller… jag kan inte säga när jag var 16 

år så fanns det inte alltså så kallade diagnoser. Men idag kan jag backa tillbaka och se 
att de här barnen som jag jobbade med då som vi hade fotografier eller gjorde på ett 

visst sätt, vi visste hjälpte de, vi hittade de lösningarna själva, men det fanns inte då så 

tydligt (Eva).  

 

5.2 Arbetssätt och metoder 

Lena svarar på frågan om ”Vilka kriterierna är för att få gå här på särskolan” och beskriver 

att kriterierna är att alla elever har en diagnos, autism och en utvecklingsstörning.   

 
Och då kan du alltså ha en… spannet är väldigt stort då allt ifrån att du har en grav eller 
måttlig utvecklingsstörning, med lätt eller svår autism. Men du kan också ha en lätt och 

lindrig utvecklingsstörning med en svårare autism. Så det är väldigt, vi har ett väldigt 

stort spann så kan jag säga, inte någon är den andra lik (Lena).  

 

Eva gav svar på frågan och beskrev tre områden inom autismspektrum som innefattar de 

kriterier som måste uppfyllas för att kunna få diagnosen autism: ”Svårt att föreställa dig 

fantasi, samspela och kommunicera inom någon form”(Eva).  

 

Respondenterna fick svara på om de använde sig av en specifik metod eller arbetssätt, alla tre 

respondenterna var överens om att de arbetar med visuellt tydliggörande arbetssätt. De arbetar 

med bildkommunikation.  

 
Det är tydliggörande arbetssätt med visuella som barnen med… människor med autism 

har lättare att förstå, alltså de uppfattar bilden på ett tydligt sätt. Att höra det, där kan 
perceptionsstörningar vara som stör in att du hör inte vad vi säger. Dom förstår inte 
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ordet i talande meningen utan den visuella bilden ger de instruktion över vad de ska 

göra (Eva). 

 

 

Lärarna är överens om att arbetssättet med bilder främjar till att eleverna senare i livet blir 

självständiga utifrån deras förutsättningar. De menar att eleverna får ett språk vare sig det är 

verbalt eller visuellt. Lärarna menar att eleverna har möjligheten att ha med sig bilder i en bok 

eller pärm, och bilden talar om för vem som helst i alla situationer vad personen ska göra och 

vill säga. Lärarna anser att när de arbetar med vardagsaktiviteter för eleverna och är ute i 

samhället, och tar del av den kultur som finns, är det ett sätt som möjliggör att eleverna kan 

känna delaktighet.  

 
Det kommer förutsättningar när de blir äldre men då är begåvningsnivån avgörande att 
de ska vara delaktiga. Vi kan alltid skapa förutsättningar för delaktighet även när de har 

utvecklingsstörning, men du har alltid en högerhand bredvid dig, som ett stöd, som kan 

ge de visuella instruktionerna så att du kan bli delaktig. Och jag tror fortfarande att 

bilden ger de det stödet, den tryggheten, det tydliggörande alltså antingen i sociala 
berättelser eller seriesamtal som också är visuellt. Men man ska tänka att det visuella 

stödet ger de den bästa förutsättningen för att få delaktighet och det gäller ju att den 

individ som hjälper med det visuella stödet, har kunskaper om individens svårigheter. 
De kan ju ha… det beror ju på vilken nivå de befinner sig på eller hur svår autism de 

har. Autismen är ju också jätte avgörande alla har autism men alla har lika olika 

förutsättningar. För att dels ha svår autism, då styr autismen hela världen och då kan jag 

säga då kan du ha en väldigt hög utvecklingsnivå/begåvningsnivå. 
Utvecklingsförseningen kan vara lindrig men autismen gör att det blir så svårt, så de 

kan inte ta del av samhället, kanske för att… låsningen ju (Eva).  

 

Det som framgår av resultaten i lärarnas uttalanden ligger i linje med Toth och King (2008) 

som beskriver olika interventioner för personer inom autismspektrumet, för att stärka sociala 

kompetenser, och skapa strategier i vardagen och i undervisningen. De beskriver seriesamtal 

och sociala berättelser som viktiga redskap precis som lärarna i särskolan har uppfattningen 

om. Detta förbättrar också personens förmåga till theory of mind (Baron- Cohen). Dessa 

berättelser kan också motverka eventuell ångest inför nya situationer menar författarna, 

eftersom de motverkar att barnet upplever känslan av oförutsägbarhet och obegriplighet som 

de ofta kan känna på grund av bristande förmåga i theory of mind. Toth och King (2008) 

beskriver hur sociala berättelser visar på ett visst händelseförlopp och som urskiljer viktiga 

sociala signaler och vad det innebär. Dessa berättelser talar om för barnet eller den vuxne vad 

denne borde göra och säga i olika situationer.  

 

Skolverkets rapport (2008) menar i likhet med lärarna i föreliggande studie att elever med 

autismspektrumstörning behöver specifika anpassningar i undervisningsmiljön, just på grund 

av perceptuella och kognitiva utvecklingen som de har. I rapporten framkommer att elever 

med autismspektrumtillstånd behöver hjälp med visuell planering och schemainstruktioner för 

att skapa förutsägbarhet i miljön. Liknande resonemang tas upp i intervjun. Britt menar 

nämligen: 

 
De får lära sig att arbeta efter en arbetsordning där det är bilder, att först ska jag göra 
det här och sen det här och sen det här. Får de den hjälpen… har man tränat in de i 

skolan så kan man ju utföra enklare arbete. Ja arbete som de är motiverade för. För det 

är just det också att det måste finnas motivation och intresse det är svårt att göra nått 
som inte är motiverande. Vi jobbar för liksom en helhetssyn på framtiden och just med 
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våra äldre elever så måste vi ju verkligen tänka till vad är det här, vad har de här för 

intressen, vad klarar dom av och vad skulle de må bra av (Britt).  

 

Vidare menar intervjupersonerna i likhet med skolverkets rapport (2008) att elever med 

autismspektrumtillstånd behöver detaljerade scheman och konkret information. Britt beskriver 

detta på likartad vis och visar också på betydelsen av i vilken ordning man skall göra saker, 

vad man skall göra och var man ska befinna sig, detta behövs förklaras tydligt. Det innebär 

också att förändringar behöver förberedas och förklaras tydligt för dessa elever. 

Yrkesverksamma i rapporten påpekar att de tror att dessa elever men även andra elever har 

stor nytta av att få informationen visuellt. De menar vidare att när nya rutiner för sociala 

situationer ska förklaras skall man framföra detta på ett visuellt och konkret sätt för att styrka 

fördelar respektive nackdelar. De lyfter också fram sociala berättelser och seriesamtal som 

metoder (Skolverket, 2008).  

5.3 SATSA- projektet 

Stefan beskriver att SATSA- projektet: ”Kort och gott går ut på att låta ungdomar mellan 19-

30 år med Aspergers syndrom eller högfungerande autism få en chans på arbetsmarknaden. 

Det övergripande målet är att finna, få och behålla ett arbete”(Stefan).  Genom att 

handläggare på olika myndigheter exempelvis en arbetsförmedlare eller handläggare på 

försäkringskassan, LSS- handläggare eller psykiatrin hör av sig till Stefan får målgruppen 

kontakt med projektet. Stefan beskriver de övergripande målen för projektet men 

kommenterar inte var dessa mål ursprungligen kommer ifrån. Supported employment är ett 

arbetssätt som är framtaget för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att bli 

delaktiga på arbetsmarknaden. Finna, få och behålla ett arbete är ledord för detta arbetssätt. 

Arbetssättet syftar till att vägleda och ge stöd till personer med funktionsnedsättning för att de 

skall kunna få och behålla ett arbete (Intra, 2005).  

 

Helhetstänkandet är ett begrepp inom detta arbetssätt och syftar till att arbetskonsulenten går 

igenom med personen som ska vägledas, vad dennes tidigare erfarenheter är. Skolgång, 

tidigare arbete och livserfarenheter är viktiga frågor som bör ställas. Arbetskonsulenten bör 

även fråga vilka önskemål om arbete denne person har och sedan försöka hitta arbetsgivare 

som passar in på personens önskemål. Arbetssättet går även ut på att personen som vägleds 

skaffar sig goda relationer på arbetsplatserna. Efter en arbetsplacering görs en uppföljning 

mellan arbetskonsulenten och den arbetssökande (Intra, 2005).  

 

Stefan menar att viktiga förutsättningar för att målgruppen skall få möjlighet till arbete är att 

de behöver förberedas, eftersom många inte har någon vetskap om vad det innebär att arbeta. 

Han menar att de måste veta vad som förväntas av dem när de kommer ut på en arbetsplats. 

Något som var intressant att fråga Stefan om var vilket synsätt de har på termen Aspergers 

syndrom och högfungerande autism och om dessa benämningar används synonymt med 

varandra eftersom det finns olika uppfattningar kring detta. Stefan menar på att 

benämningarna endast är vad de har för diagnoser på sitt papper för att anmäla sig till 

projektet. Han menar vidare att benämningarna av olika diagnoser används främst när man 

ska undersöka om personen har en atypisk autism och för att veta om de har en 

utvecklingsstörning.  

  
Rent konkret när man är i arbetet så spelar det ju mig inte någon roll om personen har 

Aspergers syndrom eller någon annan diagnos, utan allting handlar ju om att vi gör en 
kartläggning av personer för att se vad de har för styrkor och vad det kan finnas för 
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stödbehov. Då spelar det ju ingen roll vad det står på ett diagnospapper överhuvudtaget. 

Men det är ju någonstans biljetten in till projektet, bara när man är här så utgår vi alltid 

från personen inte från diagnosen (Stefan).  
 

Toth och King (2008) påpekar att det är svårt att diagnostisera Aspergers syndrom eftersom 

diagnoskriterierna inte är helt åtskilda från det som anger autistiskt syndrom. Författarna 

menar att den uppfattning som råder kring detta är att Aspergers syndrom inte är en distinkt 

sjukdom utan en lättare variant av autism. Uttalanden i Skolverkets rapport (2008) 

överensstämmer med Stefans förklaringar om vikten av att ställa en diagnos. De menar att 

behovet av att ställa en diagnos hänger samman med de möjligheter som skolverksamheten 

kan ge i form av extra stödinsatser och resursbehov.  

 

I likhet med Stefans beskrivning om att en diagnos är en biljett in till projektet, beskriver 

yrkesverksamma i rapporten att få en diagnos på papper är en ”Aspergersbiljett”, vilket kan 

medföra goda möjligheter till extra resurser för individen och dennes behov. På samma sätt 

beskriver Vägledningsdokumentet (2007) att diagnosens betydelse är viktigast när det gäller 

att kunna ge möjligheter att möta individens behov och ge ett framtida stöd. De menar att 

diagnosen skall ses som en ”arbetshypotes och inte som någon sanning”(s.12). Rapporten från 

Socialstyrelsen (2003) menar i likhet med Skolverkets rapport (2008) att om individen har 

tillgång på resurser där den befinner sig resulterar detta också till att denne kan kontrollera 

och har förmågan att styra sitt eget liv. 

 

Stefan förklarar att han inte har arbetat med personer med utvecklingsstörning men att det 

däremot finns dem som har svårare autism och som kräver väldigt mycket stöd och struktur. 

Men det finns också de personer som klarar av att göra det mesta själva, om någon talar om 

för dem vad som ska göras, menar han. 

5.4 Kommunikation 

Stefan ansåg att den målgrupp han arbetar med gör sig förstådda och ansåg inte att det 

behövdes några alternativa kommunikationsmedel. Han menar dock att blir man inte förstådd, 

vare sig man har en funktionsnedsättning eller inte så minskar möjligheten till gemenskap och 

delaktighet. Lärarna menar att dessa personer har svårt att uttrycka sig i ord och svårt att tala 

om vilka behov de har, därför är bildkommunikation och tydliggörande ett viktigt 

kommunikationssätt.  

 

 

Om dessa personer inte blir förstådda förklarar Eva: ”Skapar det kaos inombords”.  

Britt menar att det beror på vilken miljö de hamnar i: ”Hamnar de i en miljö med personer 

som förstår sig på deras funktionshinder så kan det ju bli hur bra som helst. Så det är ju jätte 

viktigt om de ska ut på arbetsmarknaden att man har en förståelse och att man lär känna och 

har kunskap om funktionshindret, så man får rätt bemötande”.  

 
Alla har ju inte tal och även om man har tal så har man oftast svårigheter med att förstå 

meningen med att kommunicera. Så man har svårigheter med kommunikation 

överhuvudtaget och man är inte alltid intresserad av att kommunicera med andra 

människor, det beror ju också på funktionsnedsättningen. Samt för oss är det verkligen 
så att det är det här bildkommunikationssystemet som gäller för våra elever som också 

har utvecklingsstörning. Sen skriver vi också situationsberättelser och det är ju mycket 

intressant. Det är en del i sig att man skriver och ritpratar med våra elever men 
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självklart är det så att våra elever har svårt att kommunicera med andra människor 

utanför den här personkretsen om man säger så (Lena). 

 

Det kan tänkas att arbetskonsulenten inte har stött på personer som har svårigheter med theory 

of mind (Baron- Cohen, 1995) eftersom han beskriver hur de individer han arbetar med gör 

sig förstådda. Baron- Cohen (1995) menar att förmågan att förstå andra människors tankar 

och känslor påverkar också kommunikationen mellan människor. Attwood (2008) förklarar 

hur personer inom autismspektrumet sällan har ögonkontakt med dem de kommunicerar med, 

och förlorar då möjligheten att ta in sinnesuttryck och känslor genom det som kroppsspråket 

förmedlar.  

 

Arbetskonsulenten menar dock att känslan av att inte känna sig förstådd leder till att man inte 

känner delaktighet och gemenskap. Enligt Svenska Unescorådet (2008) och en rapport från 

Socialstyrelsen (2003) visar det sig att personer med funktionsnedsättning inte har lika 

levnadsvillkor i samhället. De står utanför arbetsmarknaden och har lägre utbildningsnivå än 

övriga befolkningen, deras möjligheter till delkatighet är inte lika stor som andra personer 

utan funktionsnedsättning. Detta bekräftar Stefans resonemang om hur oförståelse skapar 

utanförskap. 

 

Frith (1998) styrker lärarnas resonemang i den förklaring hon ger om den 

kommunikationsstörning som dessa personer faktiskt har, och som gör det svårt för dem att 

kommunicera. Även det faktum som Frith (1998) tar upp om de svårigheter som dessa 

personer har med nära relationer och sociala interaktioner bidrar till svårigheter att 

kommunicera.  

 

Arbetskonsulenten och lärarna är överens om att i de fall personer inom autismspektrat inte 

får möjligheten att kommunicera genom deras förutsättningar och behov, skapar det hinder 

som utanförskap och att nya problem byggs på varandra. Personer med den här typen av 

funktionsnedsättning kan genom upplevelsen av utanförskap få mer svårigheter i vissa fall när 

det gäller perceptionsstörningar, aggressioner, ilska och utbrott som senare hindrar dem att gå 

vidare i livet förklarar Eva. Vikten av en god lärandemiljö påpekar Skolverkets rapport (2008) 

att man bör ha förståelse för när det gäller personer inom autismspektrumet, eftersom dessa 

personer har lätt för att skapa oro och stress. En god skolmiljö handlar om att skapa en trygg 

och strukturerande miljö där man noga förklarar förändringar och skapar ett tydligt 

arbetsschema för eleverna, gärna visuellt genom bilder.  

 

Arbetskonsulenten tycker inte att de arbetar jätte mycket utifrån målgruppens förutsättningar 

och behov och att detta har att göra med att målgruppen inte har en utvecklingsstörning.  Ur 

det Vägledningsdokumentet (2007) som är utarbetat av yrkesverksamma för målgruppen 

konstateras att det finns en brist på kunskap hos yrkesverksamma som arbetar med dessa 

individer. Det kan medföra missförstånd och kränkningar för dessa individer. 

 
Vissa personer som kanske har svårt att prata… gör vi kartläggningar med. Istället för 
att vi sätter oss och intervjuar… ställer frågor, så kan vi ha ett formulär där det finns 

skattningar, där de bara fyller i en siffra eller ringar in en siffra. Istället för att säga att 

det här är ganska svårt, att gå på bussen speciellt på morgonen, så då kan man ju ha… 
lätt att gå på bussen eller inte, eller så kryssar de bara i (Stefan). 

 

Stefan påpekar att detta är väldigt viktigt att målgruppen får arbeta och kommunicera utifrån 

deras behov och förutsättningar och att de ska ha den möjligheten för att de senare i livet inte 
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ska få problem. Han menar att det underlättar för honom att hjälpa till att stödja personen på 

rätt sätt när denne befinner sig på en arbetsplats. Stefan menar att det ökar den ömsesidiga 

förståelsen och minskar missförstånd, det underlättar i arbetet när han istället har förståelse 

och kan anpassa rätt saker för målgruppen. Attwood (2008) bekräftar Stefans resonemang och 

menar att när individen har fått ett arbete bör arbetsgivaren ge ett kontinuerligt stöd och 

bekräftelse för det arbete som utförs. Individen bör också få höra vilka förväntningar som 

ställs på personen, och när det gäller att få arbeta utifrån personens förutsättningar är det 

viktigt att bland annat arbetsmiljön är anpassad. Bland annat på grund av individens 

perceptionsstörningar (Attwood, 2008).  

5.5 Funktionsnedsättning och skola 

Arbetskonsulenten anser endast att det är givande att tala om målgruppens skolgång om det 

kan vara viktigt för det arbete som personen söker. Han menar vidare att vissa talar mer om 

sin skolgång än andra men om det inte finns någon bakgrund som är väsentlig för arbetet 

spelar det inte någon större roll. Det som är väsentligt för en arbetsgivare menar Stefan är om 

personen har en utbildning och om de har fullgjort gymnasieutbildningen eller inte. Han såg 

inte att det fanns någon koppling mellan hur delaktig individen kände sig i arbetet och hur 

skoltiden varit för individen, detta kan bero på att man inte tidigare reflekterat över om detta 

har någon betydelse eller att detta inte alls får betydelse för de som arbetar med projektet.  

 

År 2007 hade 5 procent eftergymnasialutbildning av de som hade en funktionsnedsättning och 

insatser enligt LSS, 16 procent hade eftergymnasialutbildning som hade insatser enligt SoL. 

Det finns stora skillnader mellan de personerna med funktionsnedsättning och 

totalbefolkningen i fråga om arbetsvillkor, samhälliga aktiviteter och utbildning 

(Socialstyrelsen, 2010). Dessa siffror ger svar på varför det varit väsentligt för de arbetsgivare 

Stefan varit i kontakt med om personen i fråga avslutat sin gymnasieutbildning. Enligt SCB 

(2010) fanns det läsåret 1009/10 9 400 stycken elever i gymnasiesärskolan och av dessa var 4 

procent integrerade i gymnasieskolan.  

 

När det gällde frågan om vilka redskap målgruppen lärt sig använda i skolan och kan ha 

användning för i arbetslivet, tänkte inte Stefan på några specifika arbetsmetoder som dessa 

individer lärt sig under skoltiden. Exempelvis talade lärarna om det tydliggörande visuella 

arbetssättet. Stefan menade att det snarare kunde vara yrkesförberedande kunskaper som att 

ha busschaufförkörkort. I den forskning som Toth och king (2008) presenterar och även 

Attwood (2008), diskuterar man olika metoder, tillvägagångssätt och interventioner för att 

stärka individen i de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär. Exempelvis talar man 

om seriesamtal och situationsberättelser som även lärarna tar upp i deras sätt att arbeta som i 

en del av tydliggörandet för eleven. Detta är inget som Stefan alls nämner i intervjun utan 

snarare ger han den bilden att skolan inte har någon större betydelse för huruvida dessa 

individer känner sig delaktiga på arbetsmarknaden. 

 

Arbetskonsulenten hade hört talas om tydliggörande visuellt arbetssätt men menade att de inte 

har talat om vad målgruppen konkret gjort under skoltiden och inte heller kring arbetssätt och 

metoder. Han berättar om att de använder bilder för att tydliggöra för målgruppen bland annat 

genom bilder på personal som arbetar under veckorna och som också visar på vilka som är 

sjuka. Detta gör dem för att underlätta för personerna att också slippa fundera på dessa saker 

så det istället lätt kan se detta själva. De använder också ofta papper och penna och en tavla, 

de ritar och konkritiserar saker för målgruppen. Han menar också att det går att applicera 

bildkommunikationen på de arbetsplatser där arbetsgivarna är öppna för detta sätt att arbeta. 
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På grund av de svårigheter som kan dyka upp i samband med theory of mind (Baron- Choen, 

1995) bland annat att ha svårigheter med att kommunicera och förstå det sociala samspelet 

kan dessa individer ha väldig nytta av seriesamtal och situationsberättelser som ett hjälpmedel 

inför nya situationer exempelvis i samband med ett arbete (Attwood, 2008). 

 

Stefan talar utifrån hans erfarenheter som gymnasielärare och tror att dessa elever bör ha en 

lugnare studiemiljö med mindre grupper vilket resulterar i mer tid med lärarna och medför att 

de lättare uppnår målen. Han menar också att det finns de som klarar av att vara i större 

grupper och klarar av att läsa tillsammans med okända personer men att detta är helt upp till 

individen. Stefan menar att för de personer som inte klarar av att vara tillsammans med andra 

utan funktionsnedsättning eller i större grupper skall inte heller behöva utsättas för detta i 

onödan.  För de andra som klarar av detta kan det möjligen berika dem, anser Stefan.  

 

Han ser inte heller att det finns någon tydlig skillnad mellan de personer som har integrerats 

med andra utan funktionsnedsättning under skolåren och de som inte har det. Holmqvist 

(1995) hävdar däremot att elever med funktionsnedsättning utvecklas bättre i en integrerad 

skolmiljö, även rapporten från skolverket (2008) lyfter fram innebörden av undervisning som 

sker tillsammans med andra elever om förutsättningarna finns. Att skolmiljön är anpassad 

efter individens förutsättningar tycker Stefan är viktigt. Detta bekräftar litteraturen som 

Skolverket (2008) och vägledningsdokumentet (2007) tar upp om vikten av att skapa en lugn 

och trygg arbetsmiljö för att inte skapa stress och perceptionsstörningar.  

5.6 Arbetsliv 

När det gäller arbetslivet och autismspektrumstörning finns det både fördelar och svårigheter 

sammanlänkat med funktionsnedsättningen anser lärarna. Funktionsnedsättningen innebär 

begränsningar i det sociala samspelet och kan vara en svårighet för individen. Förståelsen för 

vad funktionsnedsättningen innebär kan också medföra begränsningar för individen och föra 

med sig svårigheter när individen ska söka arbete menar lärarna. Frith (1998) bekräftar 

lärarnas uttalanden och menar att personer inom autismspektrumet har svårigheter med social 

interaktion, kommunikation och bristande föreställningsförmåga.  

 

De har egenheter som kan uppfattas som egocentriska och sköra. Detta har oftast att göra med 

att de ofta har ett specialintresse som de gärna pratar om. Detta gör att de ofta får svårigheter 

att leva och arbeta tillsammans med andra (Frith, 1998). Vägledningsdokumentet (2007) tar 

också upp social interaktion som de svårigheter som kan få betydelse för vissa arbetsgivare, 

eftersom de många gånger anser att sociala förmågor är en tillgång. Attwood (2008) har 

liknande resonemang som lärarna och menar att brister i de sociala förmågorna medför 

svårigheter när det kommer till arbetslivet. I och med theory of mind (Baron- Cohen, 1995) 

menar Attwood att personer inom autismspektrumet har svårigheter att ha ögonkontakt och 

missar således förändringar i sinneuttryck som motparten kan sända ut. Han menar vidare att 

konflikthantering kräver också theory of mind och att man kan förstå den andres perspektiv 

och synsätt.   

 

Eva tror att det handlar om att individerna ska ha fått rätt stöd från samhället innan de söker 

arbete, eftersom de medför att de själva skapar och tillhandahåller de verktyg som kan göra 

dem självständiga och lättare kan få ett arbete. Hon menar att stödet måste komma in tidigt i 

livet. Lärarna menar att vissa yrken helt enkelt passar personer med autism och Aspergers 

syndrom eftersom de ofta har specialintressen inom nått område och är väldigt kunniga inom 

dessa områden. Det viktiga är dock att man tydliggör arbetet för dessa individer och talar om 
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vad de ska göra. Man bör inte enbart använda kommunikationen verbalt utan även visuellt och 

ge dem de stöd de behöver, gärna genom en kontaktperson så de vet vem de ska vända sig till 

om de behöver stöd.  

 

Lärarna anser att dessa individer bör få stöd i tidig ålder och att samhället bör se till så detta 

sker. Stödet från vuxna skall finnas med under skolgången och även när man kommer upp på 

gymnasienivå och därmed är det viktigt att förståelsen för vad funktionsnedsättningen innebär 

finns. Lärarna anser att det borde finnas stöd i sociala sammanhang och när dessa individer 

söker arbeten för att undvika att dessa individer råkar illa ut och känner utanförskap. Det är 

också viktigt att det finns kunskap inom olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med 

dessa individer och får ta del av kunskapen under deras utbildningar.  

5.7 I mötet med personer med autismspektrumstörning 

I intervjun med lärarna framkommer det att kunskapen hos yrkesgrupper och 

myndighetspersoner inte finns i den utsträckning som de skulle önska. Det har visat sig ibland 

annat i sjukvården där dessa individer inte blir bemötta utifrån hur funktionsnedsättningen 

yttrar sig. Det är snarare tvärtom för dessa individer och de blir tvungna att göra det mesta 

som är svårt för dem utifrån deras funktionsnedsättning, och det kan handla om att sitta och 

vänta i flera timmar i väntan på en läkare. Skolverkets rapport (2008) styrker lärarnas 

resonemang och menar att det är viktigt att det finns kunskap utanför skolverksamheten och 

att detta är nödvändigt för skolans arbete. De intygar också hur viktig samverkan mellan 

skolan och andra insatser i samhället är för en gemensam förståelse för varandras 

yrkesområden. De menar att det krävs att man har en gemensam problemförståelse och 

tydliga yrkesroller.  

 

Arbetskonsulenten menade samma sak när de frågor om vilken kunskap han ansåg det fanns 

hos myndighetspersoner om funktionsnedsättningen. Han menade då dessa personer kommer i 

kontakt med en arbetsförmedling är det flera led i verksamheten som personerna måste ta sig 

igenom. Han har uppfattningen att det är oftast när de kommer till en syokonsulent som dessa 

individer blir bemötta utifrån deras funktionsnedsättning. Att behöva ha kontakt med många 

yrkespersoner inom samma verksamhet som inte har kunskap om vad funktionsnedsättningen 

innebär, menar Stefan försvårar det otroligt mycket för dessa personer att hantera sociala 

situationer.  

 
Inom landstinget så finns ju mer kunskap såklart, inom kommunen inte så mycket 
egentligen, då är det mest redan är de som jobbar med målgruppen som har kunskapen. 

Det är ganska få beslutsfattare som vet vad det handlar om, och när det gäller 

arbetsförmedlingen så är det ju oftast någon syokonsulent på varje förmedlingskontor 

som har en aning om vad det här är, och det är inte säkert alla vet heller. Och 
försäkringskassan ja där har de lite bättre, för ofta personer som jobbar just med 

aktivitetsersättningar och sjukersättningar är de som handlägger de här personerna, och 

just de har ju kunskaper (Stefan).  

 

Lärarna och arbetskonsulenten var överens om att de yrkesgrupper och myndighetspersoner 

som kommer i kontakt med dessa personer bör ha kunskap om funktionsnedsättningen för att 

mötet skall fungera bra. Stefan förklarar om kunskapen inte finns ”Behandlas ju de som vem 

som helst och kan missuppfattas som lata, långsamma och oförstående, allt möjligt fast 

allting handlar om att de behöver mer tid för att förstå saker”. Eva uttrycker sig: ”Autism tar 

överhand och alltså har inte en människa i närmiljön förståelse eller kunskaper vad det här 
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handlar om så bemöts de på ett felaktigt sätt och då får du ett hinder för den här personen”. 

Lena förklarade vad hon hade för upplevelser kring vilken förståelse och kunskap  

det finns om funktionsnedsättningen:  

 
Det är oerhört viktigt och det är ju verkligen så att det är väldigt få som har kunskaper 

om det här och då blir det ju också ett funktionshinder för eleven om människor inte 

förstår och har kunskap då blir det verkligen ett hinder. Jag har ju en förhoppning i alla 
fall om att jag tror att det är på gång att många flera har uppmärksammat det här med 

autism därför att man ser ja att det är många som har gått grundskolan och man ser att 

de har problem och är normalbegåvade men som har de här svårigheterna och det 
kommer fram mer och mer faktiskt (Lena). 

 

Stefan menar att funktionsnedsättningen ofta innebär att det är svårt för dessa personer att se 

helheter och att kunna koppla ihop dessa i olika delar i samhället. Han menar att det är mycket 

att hålla reda på och tror inte att det är så lätt för dessa personer att veta vad som krävs av 

dem, eftersom kraven som finns i samhället inte är utformade efter en person med 

funktionsnedsättning.  

 

Han tror på att det behövs specialenheter som exempelvis hos arbetsförmedlingen och 

grundläggande utbildning för de personer som arbetar med dessa individer. Stefan beskriver 

de personer som han mött och deras känslor med många kontakter som misslyckade. Han 

menar att de inte förstår vad som förväntas av dem när de träffar personer i olika sammanhang 

och att det lätt blir missförstånd. Den myndighetsperson som bemöter individen med 

funktionsnedsättning har ofta tron om att denne är tydlig i informationen som ges men många 

gånger har personen inte helt förstått. Resultatet av detta menar Stefan kan bli att dessa 

personer släpps iväg eftersom de inte har uppfyllt de krav eller överenskommelser som sagts. 

Intervjupersonernas uttalanden stämmer överens med Vägledningsdokumentet (2007) och i 

likhet med Skolverkets rapport (2008) om att yrkesverksamma bör ha kunskap om vad 

funktionsnedsättningen innebär för att kunna stötta personer inom autismspektrumet och 

förhindra missförstånd.  

 

Om förståelsen finns hos yrkesverksamma finns också möjligheten att nå rimliga mål och 

ambitioner för individen som i sin tur gör att denne kan ha kontroll över sitt eget liv. I likhet 

med respondenternas yttranden menar Vägledningsdokumentet (2007) att personer inom 

autismspektrumet är beroende av människors förståelse och kunskap om 

funktionsnedsättningen. Vägledningsdokumentet (2007) bekräftar intervjupersonernas synsätt 

om att kunskap om funktionsnedsättningen inte är tillräcklig i samhället och att förståelsen för 

vad funktionsnedsättningen innebär inte finns hos de som behöver den. Vidare kan man utläsa 

ur Vägledningsdokumentet (2007) att grundutbildningar bör finnas för yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med personer inom autismspektrumet. De menar också att högre krav bör 

ställas i fråga om utbildning, i de verksamheter som kommer i kontakt med personer med 

autismspektrumtillstånd.  

5.8 Integration 

Lärarna upplever att särskolan där deras elever befinner sig, ligger väldigt segregerat från 

andra barn och ungdomar. De talar om en grundskola som funnits bredvid särskolan. Under 

den tiden hade de samverkat tillsammans med de andra barnen i bland annat slöjdkunskap, 

men inte så mycket mer. Lärarna önskade att det fanns en skola bredvid dem av den 

anledningen att eleverna skulle få möjlighet att träffa andra. De menar att vissa av eleverna på 
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särskolan kommer att ha möjligheten att studera vid ett gymnasium senare, och då hade detta 

varit till en fördel. I likhet med lärarnas tankesätt beskriver Skolverkets rapport (2008) att var 

skolan är belägen får betydelse för elevernas och de professionellas utveckling. Lena och Eva 

förklarar även att alla eleverna på skolan inte har behov eller förmågan av att vara tillsamman 

med andra.  

 
På grund av funktionsnedsättningen har våra barn också svårt att vara i nya miljöer, nya 

människor. Så det är inte bara att det handlar om andra personer det handlar också om 

våra egna individer som har svårigheter tillsammans och integreras (Eva).  
 

Författaren Holmqvist (1995) beskriver ett exempel om elever med autistiskt syndrom som 

upplevde en positiv effekt av en segregerande miljö. Hon beskriver samma situation som 

lärarna i denna undersökning beskriver. Holmqvist (1995) förklarar att de autistiska eleverna 

hade en normalskola i närheten av den skola de gick på, där de även blev undervisade i den 

utsträckning som de klarade av. Hon menar vidare att detta får en positiv effekt när man 

kombinerar den naturliga närmiljön och med undervisning med elever utan 

funktionsnedsättning. Hon menar även att man inte bör utsätta eleverna att ha rast tillsammans 

eller äta i samma matsal om de inte klarar av detta (Holmqvist, 1995).   

 

Holmqvist (1995) menar att samhället idag i högre utsträckning strävar efter att elever med 

funktionsnedsättning skall integreras med andra utan en funktionsnedsättning. En bidragande 

faktor menar Holmqvist (1995) är den avveckling som skett av institutioner. Hon påpekar att 

forskning visat att autistiska barn uppnår en optimal utveckling tillsammans med elever utan 

funktionsnedsättning, om det finns en strukturerad och noggrann planerad samverkan 

(Holmqvist, 1995).   

 

Holmqvist (1995) tror det beror på att man tidigare trott att barn med funktionsnedsättning 

skulle känna sig utanför och ensamma om de integrerades med andra. Holmqvist (1995) 

beskriver Baron- Cohen (1995) theory of mind när hon förklarar att påståendet ovan inte är 

helt sant, eftersom de med autism har svårt att föreställa sig saker utanför sig själva, och har 

svårt att förstå andras känslor. 

 

Britt förklarar att lärarna är med eleverna ute i samhället för att göra saker tillsammans men 

hon påpekar också att de inte utsätter eleverna i de miljöer där de upplever att de mår dåligt, 

exempelvis i stora grupper. Hon menar att förståelsen om att det finns människor som är 

annorlunda skapar också förutsättningar för att personer med funktionssnedsättning skall 

kunna integreras i samhället. Detta intygar Skolverkets rapport (2008) i och med deras 

förklaring om att personer som är fysiskt integrerade ändå kan vara socialt isolerade. De 

beskriver ordet inkludering och menar att det snarare handlar om vad som händer i hela 

gruppen och mellan personerna inom gruppen. De menar vidare att det handlar om att ”skapa 

möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och göra förändringar som främst ger 

de med störst behov möjlighet att utvecklas”(s.64).  

 
Jag tycker det är jätte bra att det kommer ut människor på ställen där det går att göra 

tydliga jobb. IKEA har gjort ett väldigt bra jobb, ICA vet jag inte om de har på lager 

och grejer, men just där det finns arbetsuppgifter där måste det också finnas personer 
som förstår. Det är ju arbetskamraterna där men alla behöver ju inte bli inblandade. Jag 

tror att ju fler som kommer ut desto bättre blir det man kanske ser att vi har lite av 

autism alla av oss mer eller mindre, alltså små grejer som man kan känna igen. Att man 
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tycker om att ha det på ett visst sätt och så men förståelse måste ju finnas det är ju 

sådant samhälle jag skulle vilja vi hade (Britt).  

 

Hur Britt ser på integration kan liknas vid Skolverkets rapport (2008) där de beskriver hur 

inkludering och utveckling i lärandet är beroende av vilken kunskap som finns om 

funktionsnedsättningen. De menar att god samverkan i arbetslaget ger samlade kunskaper som 

förstärker arbetslaget, och bland det viktigaste är att känna sig delaktig i verksamheten, och 

vara accepterad i skolmiljön för att kunna känna sig inkluderad (Skolverket, 2008).  

 

Eva menar att de svårigheter som dyker upp i och med att personer med funktionsnedsättning 

integreras i samhället handlar om att kunskapen och förståelsen för vad 

funktionsnedsättningen innebär inte finns. Hon menar också att personer med Aspergers 

syndrom och autism kan skapa svårigheter för dem själva, men att de naturligtvis ska få känna 

att de är integrerade i samhället. Eva menar att i de situationer där de befinner sig i måste 

kunskaper finnas, bland annat hos myndigheter.  

 

Lena förklarar att de svårigheter som hon tydligt upplever i och med att dessa personer skall 

integreras i samhället handlar om att människor är oförstående och inte har kunskap. Hon 

menar att eftersom denna funktionsnedsättning inte syns utan är ett ”kognitivt 

funktionshinder” så uppfattar människor inte i alla situationer att just denna person inte förstår 

dem. Lena förklarar att funktionsnedsättningen innebär att man har svårigheter med samband, 

sammanhang och att förstå vilka konsekvenser det blir av de handlingar du utför samt sociala 

interaktioner vilket gör det svårt i situationer med andra människor.  

 

Både Eva och Lena menar att när det handlar om betydelsen av att integreras under skoltiden 

med personer utan funktionsnedsättning blir det som avgör tidiga insatser och ett tidigt vuxet 

stöd för eleverna. De menar även att i detta sammanhang att det är viktigt att ha kunskap och 

förståelse i närmiljön för att dessa personer ska kunna integreras och känna delaktighet. Lena 

förklarar att det tidiga stödet är allra viktigast och att man uppmärksammar dessa barn i tidig 

ålder så att man tidigt kan ge dem stöd och bygger upp deras självförtroende. 

 

Lena menar på att det är väldigt viktigt att de som arbetar inom förskola har kunskaper och 

kan upptäcka funktionsnedsättningen, för att kunna arbeta med ett tydliggörande arbetssätt. 

Detta medför i sin tur att dessa elever får förståelse för vad som händer och sker i tidig ålder. 

Britt påpekar att det är viktigt att tänka på att sådana saker som integration och delaktighet är 

mycket individuellt. Hon menar att det måste kännas bra för eleven och att de inte upplever 

stress inför en sådan situation. Lena menar också att det är viktigt att man förstår att det är 

individuellt och att lärarna tydligt kan se vilka elever som kan vara i större grupper och trivas 

med detta, och vilka elever som blir störda utav andra människor. Sådana saker kan lätt 

resultera i stress och svårigheter med beteendet.  

 

Lärarna hade olika synsätt och upplevelser om huruvida elever som integrerats i skolåldern 

med andra utan funktionsnedsättning bidrog till att dessa personer lättare blev självständiga 

senare i livet. Lena förklarar att hon tror att det kan vara betydande för vissa elever men att 

även detta är individuellt. Eftersom de även har en förskola menar hon att dessa elever redan i 

tidig ålder får möjlighet att börja arbeta med tydliggörande arbetssätt. För vissa kan man 

senare upptäcka att dessa elever tycker om att leka och väldigt gärna vill ha kontakt med 

andra. Lena menar då att man som lärare ställer sig frågan om dessa elever är elever som bör 

gå på särskolan. Lenas synsätt är överensstämmande med Svenska Unescorådets (2008) 
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synsätt då de menar att optimal utveckling handlar om att höja kvaliteten i undervisningen. 

Detta gör man genom att hitta rätt arbetsmetoder och använder sig av individuellt lärande, 

vilket också minskar risken för utanförskap när det gäller kamratskap och delaktighet. 

 

Inför sådana beslut gör Lena och en annan specialpedagog så kallade ”PEPP- test” ett 

pedagogiskt test som svarar på dessa frågor när det gäller vissa elever. Lena förklarar att de 

har haft flera elever som istället börjat på grundsärskola eller på en grundskola. Hon menar att 

det är viktigt att vara medveten om att vissa elever är i behov av andra jämnåriga barn och att 

det är viktigt att ha detta synsätt, så de kan få den möjligheten.  

 

Eva förklarar att hon tror det handlar om hur svår Aspergers syndrom eller autismen är och att 

de behöver hitta strategier själva men också att de behöver stöd från andra. Men att det främst 

beror på vilken utvecklingsnivå de befinner sig på. Britt upplever att det är själva arbetssättet 

som personerna haft under hela sin skoltid som är avgörande, inte huruvida de integrerats med 

andra under skoltiden, som får betydelse för hur självständiga de senare blir. Eftersom lärarna 

påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till vad som passar varje enskild individ kan detta liknas 

med Svenska Unescorådets (2008) resonemang om att en inkluderande skolmiljö handlar om 

att beakta elevernas olikheter och att elever med funktionsnedsättning bör få likvärdigt 

deltagande som andra elever i undervisningen. Undervisningen bör också kunna erbjuda 

särskilda insatser och hjälpmedel för de som är i behov av detta.  

 

Stefan menar att det handlar om för dessa individer att få känna någon form av delaktighet i 

samhället, och tror att detta gör de lättast om de får möjligheten till att arbeta. Han förklarar 

också att han anser att de allra flesta har möjlighet till att integreras och känna delaktighet, 

men att vissa kanske inte vill ha för mycket sociala kontakter och kanske inte heller väljer 

detta. Stefan menar samtidigt att de är i behov av någon form av inkomst och är då tvungna att 

skapa sociala kontakter oavsett om det är genom arbete eller söka ekonomiskt stöd. 

Tillskillnad från Stefans resonemang om att de allra flesta har möjlighet att ta del av samhället 

genom arbete, går det att utläsa av Vägledningsdokumentet (2007) att många inom 

autismspektrumet står utanför arbetsmarknaden. Detta handlar många gånger inte om ovilja 

till att arbeta utan snarare om arbetsgivares oförmåga att anpassa arbetsplatserna efter vad 

funktionsnedsättningen innebär. 

 

Han menar att genom att projektet ger stöd åt dessa personer att hitta ett arbete och ge dem 

möjligheten att tjäna sitt eget uppehälle bidrar de med att ge dem möjligheten att integreras i 

samhället. Stefan upplever att de svårigheter som uppkommer när dessa individer integreras i 

samhället är just det att människor inte vet att de har en diagnos eller är i behov av stöd. De 

uppfattar dem istället som underliga och har svårt för dem som individer. Han menar på att 

detta ofta leder till utanförskap, men om arbetsplatser var mer informerade och likaså 

umgängeskretsen skulle det säkert finnas en större tolerans kring eventuella svårigheter, som 

funktionsnedsättningen för med sig.  

 

Stefans diskussion kring utanförskap i samband med att människor inte har vetskapen om att 

en person har en diagnos eller är i behov av stöd samstämmer med Vägledningsdokumentet 

(2007) föreskrift. Det uppstår ofta missförstånd i mötet mellan personer inom 

autismspektrumet och yrkesverksamma i vardagen. Stefan beskriver dem som ”underliga” i 

andras ögon. Vägledningsdokumentet (2007) talar för att de finns dem som uppfattar personer 

inom autismspektrumet som ”ovilliga” och menar att det snarare handlar om oförmågan till 

vissa saker på grund av funktionsnedsättningen. Detta är typiska missförstånd som kan 
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uppkomma i vardagen på grund av att yrkesverksamma inte har den kunskap som behövs om 

vad funktionsnedsättningen innebär. 

 

När de gäller de möjligheter för dessa personer att integreras tror Stefan det handlar om 

mycket stöd från familj och vänner och att stödet finns tidigt i livet oavsett vilka aktiviteter 

som de skall göra. Stefan tror att möjligheterna är goda med mycket stöd. De hinder Stefan 

upplever säger han själv kan vara allt ifrån att hindret finns hos individen själv till att de 

uppstår hos en arbetsgivare. Han menar att arbetsgivaren kanske vet för lite om 

funktionsnedsättningen eller inte orkar sätta sig in i vad det innebär och då inte heller bryr sig 

om att ta in dessa personer hos sig, trots att dessa personer skulle kunna utföra ett lika bra 

arbete som vilken annan som helst.  

 
Det handlar om kunskap men det handlar också om sådana saker som lönebidrag. 

Vilket är en ekonomisk morot egentligen för företaget, men det innebär mer 

administrativt arbete för arbetsgivaren, som kanske tänker usch nej, jag orkar inte. Så 
lönebidrag i all ära ja, det kan fungera på vissa ställen, men andra arbetsgivare ser det 

som ett merarbete (Stefan).  

6. Diskussion 

Personer inom autismspektrumet kan uppleva svårigheter i vardagen inte minst på grund av 

den oförståelse och okunskap som olika yrkesgrupper och myndighetspersoner har när det 

gäller funktionsnedsättningen. Detta leder i sin tur till utanförskap och mindre delaktighet i 

samhället. Både lärarna och arbetskonsulenten påpekar hur viktigt det är att kunskapen finns i 

samhället för att dessa personer skall bli rätt bemötta och kunna få känna delaktighet utifrån 

deras förutsättningar. Forskning på området talar för att dessa personer är beroende av 

människors kunskap och förståelse eftersom de annars upplever ett utanförskap. Lärarna 

menar att de bidrar till att eleverna så småningom skall känna integration och delaktighet 

delvis genom att de använder arbetssätt och metoder som främjar till detta. De är öppna för att 

låta eleverna ta del av samhället i den mån det är möjligt vilket de tror är viktigt för dessa 

individer.  

 

Lärarna och arbetskonsulenten påpekar hur viktigt det tidiga stödet är för dessa individer och 

hur viktigt det är att de har stöd från familj, vänner och de som har förståelse för vad 

funktionsnedsättningen innebär. Arbetskonsulenten bidrar till stor del med att personer inom 

autismspektrumet skall kunna få ta del av samhället och komma in på arbetsmarknaden. 

Personer inom autismspektrumet har svårt att komma in på arbetsmarknaden, det finns många 

faktorer till detta. Det kan vara svårt eftersom de har en diagnos som kan stämpla dem och en 

arbetsgivare kan snarare uppmärksamma diagnosen än de styrkor personen har. Även de 

svårigheter som uppkommer med diagnosen som bristen i sociala interaktioner kan göra det 

svårare för dessa personer att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Frågan är om det verkligen måste vara så att alla arbeten måste kräva god social kompetens 

och är det verkligen en nackdel att personer inte har den förmågan? Kan det istället vara så att 

detalj seende, noggrannhet och resultatinriktade förmågor kan vara till en sådan fördel i vissa 

arbeten, att den sociala förmågan inte behöver ha sådan stor betydelse? Samhället måste hitta 

vägar in för individer med funktionsnedsättning för att stärka dem och göra dem delaktiga 

oavsett vilken funktionsnedsättning de har.  
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Alla respondenterna talar för att man måste se till den enskilde individen, och att man inte får 

generalisera på något vis, eftersom flera personer med samma diagnos inte innebär att de 

uppträder lika eller har samma svårigheter respektive likheter. Den ena läraren ansåg att det 

kan ha betydelse om eleven integreras i tidig ålder med personer utan funktionsnedsättning för 

hur delaktiga de senare blir i samhället. En annan lärare ansåg att det hade att göra med de 

arbetssätt eleven arbetat med under skoltiden som får betydelse för detta.  

 

Arbetskonsulentens åsikt kring detta var att skoltiden inte hade någon betydelse alls för hur 

individen senare blev delaktig i samhället eller just i arbetet. Om detta har att göra med att 

arbetskonsulenterna inom projektet inte tidigare diskuterat betydelsen kring detta eller om det 

överhuvudtaget finns någon betydelse för detta går inte att uttala sig om, eftersom denna 

information aldrig kom fram i resultatet.  Dock ingår det i arbetssättet supported employment 

att ha ett helhetstänkande om att faktiskt ta reda på vad den arbetssökande har för tidigare 

erfarenheter kring skolgång och arbete. Det skulle även underlätta för arbetskonsulenten i sitt 

arbete om denne hade ett samarbete med yrkespersoner som i sin tur haft kontakt med den 

arbetssökande, för att snabbare kunna komma fram till resultat och arbetssätt som fungerar för 

den enskilda personen.  

 

I resultaten fanns det inget som tydde på att om personer inom autismspektrumet får möjlighet 

att integreras i tidig ålder med personer utan funktionsnedsättning påverkar hur delaktiga 

personer inom autismspektrumet blir senare i livet. Lärarna arbetade i den utsträckning det var 

möjligt för att integrera eleverna i samhället men de upplevde vissa svårigheter kring detta då 

skolan var lokaliserad på en plats där de snarare kände sig segregerade. Däremot var de 

tillsammans med eleverna ute i samhället för att de skulle känna sig delaktiga.  

 

Arbetskonsulenten ansåg inte att integration i tidig ålder hade betydelse för hur delaktiga 

målgruppen var i arbetet, detta kan ha att göra med att han aldrig var insatt i hur målgruppens 

skolgång hade varit. När det gäller kommunikationen för personer inom autismspektrumet 

tänkte lärarna och arbetskonsulenten på olika sätt. Det kan finnas flera olika anledningar till 

detta. Det kan ha att göra med att de arbetar för två olika ändamål, eller att de arbetar med 

personer med olika begåvningshandikapp. De kan även ha att göra med att de ser olika på hur 

diagnosen yttrar sig och vilka behov som finns för dessa personer, anledningarna kan vara 

många.  

 

Ingen av lärarna eller arbetskonsulenten talade om theory of mind och vad det eventuellt 

kunde innebära för individerna ifråga om dennes förutsättningar för delaktighet och arbete. 

Forskning visar tydligt att personer inom autismspektrumet har svårigheter att föreställa sig 

hur andra känner och tänker. Detta är något som får konsekvenser i livet bland annat i och 

med när dessa personer söker arbete. Attwood (2008) beskriver till exempel svårigheter när 

det gäller att lösa konflikter, eftersom det krävs förståelse och förmågan att kunna tänka sig in 

i den andre personens perspektiv för att lösa en konflikt. Forskning visar även på att om rätt 

stöd finns för dessa personer likaså acceptans och förståelse för vad funktionsnedsättningen 

innebär, kan dessa personer få möjlighet att bidra med exceptionella styrkor till ett arbete. 

 

I resultatet framkom det att lärarna använde bildkommunikationen för att främja till elevernas 

delaktighet och självständighet. De menade att genom att använda bilder har de möjlighet att 

kommunicera var de än befinner sig i samhället och att detta ger dem ett språk oavsett om det 

är visuellt eller verbalt. Som forskare till denna studie dyker det upp frågor kring lärarnas 

arbetssätt och metoder i särskolan, framförallt när det gäller deras tro på att dessa individer 
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blir självständiga i och med detta arbetssätt. Både lärarna och arbetskonsulenten menade på 

att det inte fanns tillräckligt med kunskap om funktionsnedsättningen i samhället, forskning 

talar för samma sak. Det blir därför obegripligt som forskare till denna studie att förstå hur 

individer med autismspektrumtillstånd ska få möjligheten att få kommunicera och göra sig 

förstådda utifrån deras förutsättningar och behov, när inte yrkesgrupper har den kunskap som 

krävs för att bemöta dem på rätt sätt. 

 

Arbetskonsulenten hävdade dock att hans målgrupp gör sig förstådda men menade i de fall de 

inte gör det uppkommer det en känsla av utanförskap. Han talade vidare om hur de ibland 

arbetade med bilder för att tydliggöra för vissa individer och att han ansåg att det fanns 

arbetsplatser som är öppna för detta arbetssätt om kunskapen fanns. Arbetskonsulenten gav ett 

exempel om hur arbetsförmedlingen har för lite kunskap om vad funktionsnedsättningen 

innebär och att personer med autismspektrumtillstånd måste gå igenom flera av 

arbetsförmedlingens led för att komma till rätt person. Detta skapar förstås förvirring för 

dessa personer och gör att det sällan underlättar för dem. Arbetsförmedlingen är en stor 

samhällsinstans och om inte de har kunskap och förståelse bidrar detta naturligtvis till 

utanförskap för personer med funktionsnedsättning. Det medför att de inte får en ärlig chans 

att förankra sig på arbetsmarknaden.  

 

Varför har inte yrkesgrupper och myndighetspersoner på 2010- talet tillräckligt med kunskap 

när de möter dessa individer i sitt arbete? Som forskare ställer jag mig frågan om det kan vara 

så att denna grupp av individer inte är tillräckligt prioriterade av samhället och därför 

upplever de utanförskap och får svårigheter att komma in på arbetsmarknaden? Det är alla 

medborgares rätt oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte att ha möjligheten till 

att känna delaktig i samhället. Det är en fråga om att ha makten och kontrollen över sitt eget 

liv som en samhällsmedborgare. För att människan skall uppnå delkatighet kräver det att 

samhället ger medborgarna en chans att få möjligheten att göra sig förstådda utifrån deras 

förutsättningar. Detta kan endast ske genom viljan till att förstå en annan människa och 

medborgare. Det handlar även om viljan att skaffa sig kunskap om en annan människa i syfte 

att vilja den väl och kanske framförallt om att acceptera människors olikheter.   

7. Slutsats 

Det vore önskvärt att alla människor kände sig delaktiga i samhället och hade rättigheten till 

att vara delaktig, men så är det inte. Utanförskap och segregation förekommer ständigt och 

inte minst för dem som har en funktionsnedsättning. Personer med Aspergers syndrom och 

autistiskt syndrom behöver samhällets förståelse om vad funktionsnedsättning innebär. De är i 

behov av att yrkespersoner som möter dem i sitt arbetsliv har den kunskap som krävs för att 

bemöta dem på rätt sätt delvis för att undvika missförstånd, och det är deras rättighet.  

Det finns inte mycket forskning om Aspergers syndrom och autistiskt syndrom när det gäller 

deras förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, och i vilken utsträckning de upplever 

delaktighet i samhället. Statistik från arbetsförmedlingen och statistiska centralbyrån använder 

sig oftast av gruppen psykiska funktionshinder när de ska presentera siffror för 

autismspektrumtillstånd, och inte specifika diagnoser inom autismspektrumet. Forskning 

inom området borde belysa diagnoser inom autismspektrumet i större utsträckning både när 

det gäller arbetsliv och utbildning. Om det hade funnits mer undersökningar och forskning om 

huruvida personer inom autismspektrumet klarar sig i arbetslivet kanske det skulle bidra till 

ökad kunskap. Detta i sin tur skulle kunna resultera i att fler anpassningar i arbetslivet görs 

efter hur funktionsnedsättningen yttrar sig, vilket i sin tur skulle kunna ge fler personer 

möjligheter till arbete. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1: 

Tema 1: Bakgrund: 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur gammal är du?  

3. Hur länge har de arbetat på särskolan?  

4. Har du tidigare arbetat med personer inom autismspektrumet? 

Tema 2: Arbetssätt och metoder i särskolan: 

5. Kan du berätta vilka kriterierna är för att få gå här på särskolan? 

6. Använder ni er av någon specifik metod eller arbetssätt och i så fall vilken? 

7. Kan du berätta mer om det arbetssättet? 

8. På vilket sätt tycker du att den här metoden är ett sätt som främjar till att eleverna 

senare i livet blir så självständiga som möjligt utifrån deras förutsättningar?  

9. Vilka svårigheter respektive möjligheter ser du med det här arbetssättet? 

10. Tycker du att den här arbetsmetoden ”tydliggörande visuellt arbetssätt” skapar goda 

förutsättningar för personer inom autismspektrum att senare i livet lättare kunna ta 

del av samhället? På vilket sätt? 

11. Hur tycker du att ni skapar goda förutsättningar genom era arbetssätt och metoder för 

eleverna att känna sig självständiga, och upplever du att ni skapar möjlighet för 

eleverna att bli delaktiga i samhället? Har du något exempel? 

12. Vad anser du är viktiga redskap som eleverna lär sig i särskolan, och som du tror 

eleverna har nytta för senare i livet? 

13. Hur mycket anpassar ni skolmiljön efter vad funktionsnedsättningen innebär? Då 

personer inom autismspektrumet är till exempel känsliga för störande ljud och ljus.  

14. Anser du att detta främjar till att eleverna lättare kan utvecklas i skolmiljön? 

Tema 3: Kommunikation: 

15. På vilket sätt upplever du att personer som tillhör autismspektrat lättast gör sig 

förstådda?  

16. Hur viktigt tror du det är att personer inom autismspektrat får möjlighet att 

kommunicera och göra sig förstådda utifrån deras egna sätt och förmåga? 

17. Vilka hinder tror du det medför om dessa personer inte får den möjligheten?  

Tema 4: I mötet med personer inom autismspektrat 
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Hur viktigt tycker du det är att andra yrkesgrupper och myndighetspersoner har kunskap 

om vad Aspergers syndrom och autism symtom innebär? 

18. På vilket sätt tror du det påverkar personer inom autismspektrat i mötet med 

yrkesgrupper och myndighetspersoner som inte har kunskap om vad diagnosen 

innebär? 

19. Har du i din yrkesroll upplevt att andra yrkesgrupper och myndighetspersoner inte 

har tillräckligt med kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär? I så fall kan du 

beskriva dina erfarenheter? 

Tema 5: Integration 

20. Arbetar ni på Sofiaskolan för att eleverna redan under skoltiden får möjlighet att 

integreras med andra utan funktionsnedsättning? 

21. Om Ja, hur då? Om Nej, varför inte? 

22. Vilka svårigheter tror du kan uppkomma i samband med att personer inom 

autismspektrat integreras i samhället? 

23. Ser du några tydliga hinder? 

24. Vad tror du skulle kunna skapa goda förutsättningar för att dessa personer får det 

lättare att integreras i samhället? 

25. Vilken betydelse tror du det har att eleverna integreras under skoltiden med andra 

utan funktionsnedsättning och tror du det ökar förutsättningarna för dem att senare i 

livet bli delaktiga i samhället? På vilket sätt då? 

26. Tror du att möjligheten till att integreras med andra utan funktionsnedsättning i 

skolåren får betydelse för hur självständiga personer inom autismspektrat blir senare 

i livet? 

Tema 6: Arbetsliv 

27.  Vad upplever du kan vara svårast för personer inom autismspektrum när de senare i 

livet ska söka arbete? 

28. Vilka möjligheter inom arbetslivet tror du det finns för personer inom 

autismspektrumet och ser du några fördelar som diagnosen kan medföra just i 

arbetslivet? 

29. Hur stor betydelse tror du det har att arbetsmiljön i arbetslivet är anpassat efter 

individens behov och vilka fördelar respektive nackdelar ser du med detta?  

30. Avslutningsvis undrar jag vad du anser att samhället kan göra för att bidra till att 

personer som tillhör autismspektrumet får möjlighet att bli delaktiga i samhället 

utifrån deras förutsättningar? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2: 

Tema 1: Bakgrund intervjuperson 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat med projektet SATSA? 

4. Har du tidigare arbetat med personer inom autismspektrat? 

Tema 2: SATSA- projektet  

1. Kan du berätta om vad projektet SATSA är? 

2. Hur kommer ni i kontakt med målgruppen för projektet?  

3. Vilka är dina erfarenheter av projektet hittills?  

4. Vad anser du är viktiga förutsättningar för att dessa personer ska få möjlighet till att 

arbeta? 

5. Ni använder er av benämningarna Aspergers syndrom och högfungerande autism som 

målgrupp för ert projekt, använder ni dessa benämningar synonymt eller upplever ni 

att dem skiljer sig åt?  

6. Vilka är dina erfarenheter kring detta? 

7. Har ni arbetat med personer som har svårare autism och eventuellt en lindrig 

utvecklingsstörning? 

8. Vilka är dina erfarenheter i så fall och hur har det fungerat i syfte att uppnå målen 

med projektet? 

9. Hur viktigt är det att arbetsmiljön är anpassad efter individens behov? 

Tema 3: Funktionsnedsättning och skola 

10. Har du tagit del av målgruppens erfarenheter kring hur deras skolgång varit?  

11. Om Ja, på vilket sätt då, kan du berätta? 

12. Ser du något samband mellan skolgången och målgruppens delaktighet på 

arbetsmarknaden?  

13. Ser du att det finns vissa redskap som målgruppen lärt sig i skolan och som de senare i 

livet har användning för? Exempelvis när de söker arbete. 

14. Har du hört talas om tydliggörande visuellt arbetssätt? 
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15. Om Ja, har du erfarenhet av att några inom målgruppen har använt sig av detta 

arbetssätt under sin skolgång? 

16. Om Ja, vad upplever du är deras erfarenheter av detta arbetssätt? 

17. Om Ja, har detta arbetssätt främjat till ett självständigare liv för dessa personer? 

18. Bildkommunikation är ett vanligt arbetssätt i skolan, för personer inom autismspektrat 

som inte har förmåga till verbalt tal eller svårigheter med talet, har ni genom projektet 

varit i kontakt med detta sätt att kommunicera? 

19. Om Ja, kan du berätta? 

20. Hur tror du att detta kommunikationssätt kommer att fungera när dessa personer ska 

bli delaktiga i samhället och vilka konsekvenser tror du detta får? 

21. Vilken betydelse tror du det har att målgruppen integreras under skoltiden med andra 

utan funktionsnedsättning och tror du det ökar förutsättningarna för dem att senare i 

livet bli delaktiga i samhället? 

22. Ser du någon skillnad när det gäller de personer som har blivit integrerade med andra 

utan funktionsnedsättning under skolåren och de som inte har fått den möjligheten i 

lika stor utsträckning när de kommer ut i arbetslivet? 

23. Om Ja, vilka då? 

Tema 4: I mötet med personer inom autismspektrat  

 

24. Vilken uppfattning har du om vilken förståelse och kunskap myndighetspersoner och 

yrkesgrupper har om funktionsnedsättningen?  

25. Hur ser du på detta? 

26. Upplever du att det finns hinder för denna målgrupp i samhället? 

27. Om Ja, på vilket sätt då? 

28. Vad anser du yrkesgrupper och myndighetspersoner kan göra för att få mer kunskap 

och förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär? 

29. På vilket sätt tror du att det påverkar personer inom autismspektrat i mötet med 

yrkesgrupper och myndighetspersoner som inte har kunskap om vad diagnosen 

innebär? 

Tema 5: Kommunikation 

30. På vilket sätt upplever du att personer som tillhör autismspektrat lättast gör sig 

förstådda?  

31. Hur viktigt tror du det är att personer inom autismspektrat får möjlighet att 

kommunicera och göra sig förstådda utifrån deras egna sätt och förmåga? 

32. Vilka hinder tror du det medför om dessa personer inte får den möjligheten? 
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33. Hur mycket arbetar ni med att målgruppen får möjlighet att arbeta och kommunicera 

utifrån deras förutsättningar och behov? 

34. Anser du att detta är viktigt? 

35. Vilka svårigheter respektive fördelar ser du med detta? 

Tema 6: Integration  

36. Vad anser du skulle kunna främja att målgruppen lättare integreras i samhället? 

37. Upplever du att målgruppen känner att de har möjlighet till att integreras i samhället 

och känna delaktighet? 

38. På vilket sätt bidrar projektet till att målgruppen blir integrerade i samhället? 

39. Vilka svårigheter upplever du uppkommer i samband med att personer inom 

autismspektrat integreras i samhället? 

40. Vilka möjligheter upplever du det finns för den här målgruppen att integreras i 

samhället? 

41. Upplever du att det finns hinder i samband med att målgruppen söker sig in på 

arbetsmarknaden? 

42. Vad tycker du skapar goda förutsättningar för personer inom autismspektrat att senare 

i livet bli så självständiga som möjligt? 

43. Vilka förutsättningar tror du dessa personer har att bli delaktiga i samhället utifrån 

deras förutsättningar och behov? 

 

 

 

 

 

 


