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Abstract 

The aim of this paper was to describe hindering and facilitating factors in the transition from upper 

secondary school and employment for a person with Asperger’s syndrome. In the process we used 

general systems theory and made semi-structured interviews with five persons in the network of 

institutions and associations working with the individual. Our findings showed that the hindering 

and facilitating factors were basically the same depending of the environmental adjustments. The 

interviews highlighted the following factors: the recent general unemployment rate in Sweden, self-

awareness of the individual and the surrounding environment’s knowledge of the individual’s 

impairment in relation to Asperger’s syndrome. The highlighted factors were discussed in relation 

to the regular labour market for a person with Aspergers syndrome after secondary upper school at 

the levels of micro-, meso- and macrosystem. 

Labour market, hindering factors, facilitating factors, Asperger syndrome 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att beskriva hinder och framgångsfaktorer i övergången mellan 

gymnasiet och arbetslivet för en person med Aspergers syndrom. I vårt arbete använde vi oss av 

systemteori och gjorde kvalitativa intervjuer med personer ur organisationer och instanser som 

arbetar kring en person med Aspergers syndrom. Vi fann att de hinder eller framgångsfaktorer 

intervjupersonerna identifierade som viktiga var samma saker beroende på omgivningens 

anpassningsförmåga Återkommande faktorer de la vikt vid var den stora arbetslösheten i Sverige 

idag och att det var viktigt att individen med diagnosen samt dess omgivning hade kunskap om 

individuella problem kopplade till diagnosen.  

Vi diskuterade detta i relation till att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden för en person med 

Aspergers syndrom efter gymnasiet på mikro- meso- och makronivå. 

 

Arbetsmarknad, hinder, framgångsfaktorer, Aspergers syndrom 
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1. Inledning 

Vi bestämde oss på ett tidigt stadium att skriva om unga vuxna med Aspergers syndrom då vi finner 

ämnet intressant. I boken Leva med Asperger kunde vi läsa att det finns indikationer på att de 

personer med Aspergers syndrom som bäst lyckats anpassa sig är de som har ett stimulerade arbete, 

samt att de som är mest otillfredsställda är de som inte har ett arbete eller en hobby (Grandin & 

Barron, 2005 s. 26 i Patrick, 2010 s. 150). Hellberg och Kjellberg pekar på att det är viktigt att 

forska på området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då det fortfarande håller på att 

utvecklas (Hellberg & Kjellberg, 2012 s. 8). Enligt psykiatriutredningen från 1992 så är bland annat 

arbete en avgörande faktor för alla för att kunna rehabiliteras och normaliseras (Regeringen 2010 s. 

47) och enligt socialtjänstlagen 5 kap 7§ har personer med bland annat Aspergers syndrom rätt till 

stöd och hjälp för att kunna leva som andra (ibid. s. 45). Trots att det finns sådana tydliga riktlinjer 

på samhällsnivå så är det svårt för en person med Aspergers syndrom att få och behålla ett arbete 

enligt många brukarorganisationer (se t.ex. Stockholms läns landsting, 2014b; Andets, 2014). 

Arbetsförmedlingen säger sig på sin hemsida möta efterfrågan på individanpassat stöd med hjälp av 

kontakt med skolan redan innan personerna fullföljt sin utbildning, speciella handläggare och 

anpassade anställningar (Arbetsförmedlingen, 2014a). Vår nyfikenhet väcktes då vi började undra 

vart problemet i så fall ligger. Vi har i forskning sett att någon procent har lyckats få och behålla ett 

arbete (Socialstyrelsen, 2008 s. 25), alltså måste det finnas vissa framgångsfaktorer. Vi fann dock 

det finns mycket lite forskning kring hinder och framgångsfaktorer i övergången mellan gymnasiet 

och arbetslivet. 

 

Arbetet påbörjades genom en internetsökning på ämnet där vi fann att det fanns problem för dessa 

personer på vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet. Vi sökte på insatser kring detta och då vi fick en 

splittrad bild så vi gjorde det lätt för oss och ringde den intressepolitiska organisationen 

riksförbundet Attention som bland annat arbetar för målgruppen. När vi i växeln förklarade vår 

fråga blev vi direkt hänvisade till Emma Nilsson, ledare för projektet Vägar till jobb för personer 

med Aspergers syndrom. Enligt henne är detta ett stort problem då det brister i kunskapen om 

övergången mellan gymnasiet och arbetslivet. 

 

1.1 Problemformulering 

Som vi visat säger flera brukarorganisationer att det ofta är problematiskt för dessa personer att få 

en anställning. Då vi samtidigt sett att det är mycket viktigt med ett arbete för dessa personer och att 

det finns flera riktlinjer och former av hjälp för dem väcktes frågan; hur ser egentligen övergången 

mellan skola och arbetsliv ut? Vi vill genom intervjuer med fem professionella i nätverket kring en 
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person med Aspergers syndrom identifiera dessa framgångsfaktorer tillika som vi vill identifiera 

hindren för personer diagnostiserade med Aspergers syndrom. Detta vill vi uppnå genom att belysa 

frågan ur flera vinklar via intervjuer med personer från olika instanser och organisationer som har 

kontakt med dessa ungdomar. Här ser vi en möjlighet att med detta arbete se vilka luckor i 

kunskapen om övergången mellan gymnasiet och arbetslivet som kan vara relevanta att fylla i. 

Detta för att på ett bättre sätt kunna arbeta med målgruppen i framtiden. 

 

 

1.2 Relevans för socialt arbete  

Inom socialt arbete träffar vi som professionella på en mångfald av grupper, bland annat personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Varje enskild socialarbetare behöver kunskap för att 

kunna bemöta individuella klienter på ett anpassat sätt. Genom forskning kan vi också säkerställa 

vårt arbete mot en empirisk bakgrund. Utan forskning om exempelvis Aspergers syndrom och vad 

som är huvudkomponenter för att stötta dem till ett självständigare liv är det svårt för oss som 

profession att försvara vårt arbete och komma med positiva resultat. Det är viktigt för oss att ha så 

stor kunskap som möjligt om olika grupper för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Denna kunskap är 

viktig och kan förhoppningsvis bli en ögonöppnare för vilka områden vi och andra relevanta 

professioner behöver arbeta med och forska mer på. Det kan också fungera som en inspirationskälla 

för att föra kunskapen om diagnosen vidare ut i samhället.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med detta arbete är att ta reda på vad några professionella aktörer anser vara hinder och 

framgångsfaktorer för en person med Aspergers syndrom på vägen från gymnasiet och ut i 

arbetslivet i en kommun Sverige. 

 

1.4 Frågeställningar: 

 Vilka hinder och framgångsfaktorer kan några utvalda professionella identifiera som viktiga 

för en person med Aspergers syndrom på vägen mellan skola och arbetsliv? 

 Vad är det egentligen som hindrar att alla får en enkel övergång från skola till arbetsliv? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på gruppen som redan har en diagnos i skolan. Gruppen med Aspergers 

syndrom har vi valt av intresse och det är även relevant enligt de luckor som litteraturen och 

intresseorganisationerna pekar på. Vi har valt att bara se på övergången mellan gymnasiet och 

arbete i stället för till högre studier eftersom urvalet inte görs på samma sätt som inom 
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högskolväsendet där intagningen sker efter betyg. Där finns även vissa specialutformade insatser 

tillgängliga just för de grupper som annars skulle ha svårt att passa in (se t.ex. Stockholms 

universitet 2014). I intervjuerna kom flera gånger frågan om daglig verksamhet och praktikplatser 

upp. Vi har valt att inte undersöka dessa närmare då vi måste avgränsa vårt arbete och inte anser att 

intervjuer med dessa skulle tillföra tillräckligt mycket nytt och relevant material. 

 

1.6 Viktiga begrepp 

Mikronivå 

Mikro betyder, mycket liten och har som motsats makro- (Malmström, Györki & Sjögren, 2000 s. 

359) I detta arbete använder vi oss av begreppet mikronivå när vi arbetar på en individnivå, en 

mycket liten del av systemet, då menar vi en specifik individ och dess egenskaper. I arbetet används 

detta utryck bara till individen som har diagnosen Aspergers syndrom. 

 

Mesonivå 

Meso- betyder, i sammanslagning med ett annat ord, mitt eller medel (Malmström, Györki & 

Sjögren, 2000 s. 357) därför använder vi oss av begreppet mesonivå när vi avser en individs 

närmaste omgivning som finns i direkt kontakt med mikronivån. Detta kan till exempel vara familj, 

vänner eller kollegor på arbetsplatsen. 

 

Makronivå 

Makro- betyder stor och i full skala (Malmström, Györki & Sjögren, 2000 s. 345). Med en 

makronivå i detta arbete avser vi alltså hela nätverket i stor skala, samhället i stort, myndigheter, 

lagar och regler som inte nödvändigtvis har direkt kontakt med individen. Det avser också de 

personer som arbetar på uppdrag av myndigheter som exempelvis arbetsförmedlingens handläggare. 

  

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar 

och fungerar” (Riksförbundet Attention 2014b). Aspergers syndrom är en form av 

autismspektrumstörning och därför en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Patrick, 2010 s. 18).  

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av den fysiska, psykiska eller intellektuella 

funktionsförmågan (Socialstyrelsens termbank, 2014).  

 

http://www.studeramedfunktionshinder.nu/
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1.7 Förförståelse 

Vi är medvetna om att alla med diagnosen Aspergers syndrom inte behöver hjälpinsatser för att ta 

sig ut på arbetsmarknaden då problemen yttrar sig väldigt olika hos olika individer och alla inte 

nödvändigtvis upplever något problem i samband med övergången mellan gymnasium och 

arbetsliv. Vi är också medvetna om att alla aktörer ser olika på hinder och resurser eftersom de har 

olika positioner i processen runt klienten och därför kan anses som partiska. Själva har vi troligen 

också en inre bild av hur någon med Aspergers syndrom är fast vi är medvetna om hur individuellt 

det är. Vi har i sökprocessen fått en bild av att systemet inte håller och att staten borde göra mer. 

Detta kanske inte stämmer, det kanske kommer fram i arbetet att de faktiskt gör så mycket det går. 

2. Tidigare forskning/bakgrund 

I detta avsnitt beskriver vi den litteratur vi har funnit relevant i relation till våra frågeställningar. Vi 

börjar med att beskriva hur vår sökprocess har sett ut, vi ger en generell bild av hur forskningsläget 

ser ut och vilka avgränsningar vi har gjort samt diagnosen Aspergers syndroms historia. Därefter 

har vi delat din den litteratur vi funnit i olika teman vilka har koppling till vår teori genom de nivåer 

som de olika arbetena behandlar. Temat Aspergers syndrom - vad är det? kan knytas till mikronivån 

där står individens egenskaper i centrum, Aspergers syndrom och arbete hör till både till mikro- och 

mesonivån och vägen till arbete är det centrala, Asperger och omgivningen behandlar främst en 

mesonivå och hur personerna där kan förhålla sig till individen. Sist kommer ett avsnitt om Lagar, 

förordningar och riktlinjer som behandlar samhället i stort på en makronivå. 

2.1 Sökprocess 

Vi genomförde litteratursökningen genom att söka i olika databaser, främst länkade från HIG:s 

biblioteks hemsida. De databaser vi använde var Swepub, Zeteo, Google scholar, Libris, SocIndex 

samt hemsidorna för Helgebiblioteken, Socialstyrelsen, Regeringen och Arbetsförmedlingen. I 

många fall har vi läst tidigare rapporter och avhandlingar och sedan följt upp intressanta referenser 

genom att söka dem i referenslistan och sedan på Libris eller i vissa fall Google.se. Vi har avgränsat 

oss till att endast använda vetenskaplig forskning, läroböcker, böcker riktade till personer med 

Aspergers syndrom och personal som arbetar kring dem. Vi har även tagit med information från 

källor vi litar på som Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen, i form av informationsblad och 

publikationer. Däremot har vi utelämnat äldre litteratur samt viss utländsk forskning och litteratur 

vars resultat varit allt för beroende av andra länders lagar, arbetssätt och riktlinjer. Vi har använt oss 

av sökorden ”asperger arbete”, ”asperger”, ”asperger vuxen”, ”psykisk funktionsnedsättning”, 

”lönearbete”, ”daglig verksamhet”, ”asperger work”, ”asperger employment” samt sökt på 

författares namn då vi funnit dem relevanta att undersöka då de skrivit något som blivit refererat i 
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senare arbeten. Större delen av forskningen som vi fann när vi sökte i Helgebibliotekens databas på 

orden ”asperger” och ”funktionsnedsättning” var läroböcker. Många av dessa har givits ut av olika 

intresseorganisationers förlag. Vi har valt att ta med de rikstäckande organisationerna för personer 

med Aspergers syndrom och vad de anser relevant i form av kritik, åsikter och forskning 

publicerade på deras hemsidor. Dessa sidor är: www.autism.se, www.autismforum.se och 

www.attention-riks.se. Vi har även genom en bibliotekarie fått hjälp att leta information om 

Aspergers syndrom. Efter vad vi har sett domineras forskningen främst av de medicinska och 

psykologiska perspektiven, kvalitativa studier förekommer inte i lika stor utsträckning som 

kvantitativa. Det vi har kunnat sluta oss till är dock att området blivit mer forskat på och att 

förståelsen har ökat sedan psykiatrireformen 1992. 

2.2 Avgränsningar inom litteratursökningen 

I vår litteratursökning har vi valt att bara ta upp forskning producerad 1992 och framåt, det vill säga 

litteratur som tillkommit efter psykiatrireformen, men vi har prioriterat forskning som är nyare än 

2004 för att få en så aktuell bild som möjligt. Vidare har vi fokuserat på litteratur, artiklar och lagar 

som behandlar Aspergers syndrom som diagnos, personernas liv och väg mellan skola och arbete, 

med fokus på det senare. Däremot har vi exempelvis uteslutit narrativa berättelser av anhöriga då 

dessa inte varit tillräckligt informativa med tanke på vårt syfte. 

 

2.3 Diagnosens bakgrund 

Sedan 1926 har det publicerats några, oberoende av varandra, beskrivningar om barn med vad som 

senare skulle komma att kallas Aspergers syndrom. Den allra första var av Eva Ssucharewa (1926), 

den andre var Hans Asperger (1944) som diagnosen sedermera blev uppkallad efter. Tio år senare 

beskrev även två amerikanska läkare en grupp pojkar med samma problematik som de tidigare 

författarna beskrivit, men det var först när den engelska psykiatrikern Lorna Wing (1981) beskrev 

sina egna observationer tillsammans med Hans Aspergers arbete som genomslaget kom (Ehlers & 

Gillberg, 2004 s. 4). Wing berättade om lidande föräldrar som varken haft ett namn eller ordentlig 

förklaring till varför deras barn var annorlunda, läkare tvekade till att sätta diagnosen autism trots 

att det fanns likheter. Wing föreslog därför att dessa barn skulle få en egen diagnos (Ibid. s 6) som 

en gren i autismspektrumet (Ibid. s. 27). Det tog dock ända in på 1990-talet innan en internationellt 

accepterad definition av Aspergers syndrom kom (Stockholms läns landsting, 2014a). 
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2.4 Aspergers syndrom – vad är det? 

För att få diagnosen Aspergers syndrom krävs det att personen uppfyller ett antal kriterier och att 

dessa ger personen allvarliga problem i vardagen. Sverige använder sig av WHO:s manual ICD -10 

och den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV-TR. Det finns två huvuddrag man ser efter och 

som måste uppfyllas (Stockholms läns landsting, 2014a): 

 

”1. Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel. 

2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.” (Ibid.) 

 

Ett annat krav som finns för att få diagnosen är att personen är normalbegåvad alternativt 

överbegåvad (Ehlers & Gillberg, 2004. s. 23). Aspergers syndrom är inte en sjukdom utan en 

funktionsnedsättning som innebär ett annat sätt att tolka och förstå information och sinnesuttryck. 

Hur dessa nedsättningar visar sig för individen med Aspergers syndrom varierar från person till 

person (Lorenz, 2010 s. 10). 

Det sociala samspelet är problematiskt för dessa personer eftersom de har svårt att förstå vad andra 

människor tänker, menar och känner. (Lorenz, 2010 s. 10-11). När en person med Aspergers 

syndrom inte förstår att någon är ledsen kan detta misstas för empatibrist (Patrick, 2010 s. 39). Ett 

annat ganska känt problemområde är behovet av kontinuitet. När rutiner ändras kan det vara väldigt 

stressande och jobbigt för personen med Aspergers syndrom (Ibid. s. 40). Andra problemområden 

kan vara organisering, planering och uppmärksamhet m.fl. (Lorenz, 2010 s. 12). Personen kan ha 

betydande problem inom vissa områden men vara otroligt begåvad inom något annat ämne. De är 

ofta lojala, principfasta, engagerade och ärliga (Ibid. s. 14 & Patrick, 2010 s. 40). Det är även 

vanligt med specialintressen, dessa är ofta väldigt begränsade och ovanliga (Patrick, 2010 s. 42). 

 

Idag heter det inte längre Aspergers syndrom utan personer med funktionsnedsättningen får istället 

en diagnos med namnet ”autismspektrumtillstånd” (Riksförbundet Attention, 2014c), detta är en 

hopslagning med de tidigare separata diagnoserna autism, atypisk autism, desintigrativ störning och 

Aspergers syndrom (Autism och aspergerförbundet, 2014a). Vi har valt att studera gruppen som 

fick den separata diagnosen Aspergers syndrom innan namnet ändrades. 
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2.5 Aspergers syndrom och arbete 

Det finns sparsamt med forskning om personer med Aspergers syndrom och övergången mellan 

gymnasiet och arbete. Detta påtalar exempelvis Hellberg och Kjellberg (2012) i sin studie om unga 

vuxna med ADHD och Aspergers syndrom och deras upplevelse av övergångsprocessen mellan 

skola och arbete. De tar bara upp en enda artikel av Hurlbutt och Chalmers från 2004 (Hellberg & 

Kjellberg, 2012 s. 22). Den visar bland annat att personer med Aspergers syndrom har stora 

problem med att få och behålla ett arbete då kommunikationen mellan anställd och arbetsgivare ofta 

är problematisk. De kommer genom intervjuer med målgruppen fram till att människor med 

Aspergers syndrom behöver rutiner, tydliga regler och arbetsuppgifter samt struktur för att kunna få 

och behålla ett arbete (Hurlbutt & Chalmers, 2004 s. 220). 

 

Även andra forskare påpekar att det är svårt för personer med Aspergers syndrom att få och behålla 

ett arbete. En av dessa är den legitimerade psykologen Gunvor Larsson Abbad som i sin avhandling 

skriver att personer med Aspergers syndrom kan få svårt att få anställning och att sedan behålla 

arbetet på grund av nedsatt förmåga till flexibilitet, ojämn funktionsnivå och bristande social 

kompetens. Dock förklarar hon också att om arbetsplatsen kan vara flexibel med till exempel tider 

så kan personen med Aspergers syndrom vara en stor tillgång gällande nytänkande och effektivitet 

(Larsson Abbad, 2007 s. 46). Larsson Abbad skriver vidare att personer med Aspergers syndrom 

inte så ofta kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden utan erbjuds till exempel tillfälliga 

projektanställningar och praktikplatser medan vissa är sjukskrivna. De äldre deltagarna i hennes 

studie beskriver att deras praktikplatser och arbeten ofta har avslutats oväntat och somliga berättar 

att de har haft konflikter och missförstånd på arbetsplatsen både med arbetskamrater och med 

arbetsgivaren. Dock har några ett hopp om att det ska se bättre ut för gruppen i framtiden på 

arbetsmarknaden genom att kunskap om diagnosen sprids i samhället (Ibid. s. 126-127). 

 

I antologin Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder (Bogarve, 

Ershammar & Rosenberg, 2012) beskrivs många hinder på makronivå vad gäller psykiska 

funktionshinder och psykiska sjukdomar. Som en faktor för att undvika psykisk ohälsa tar Schön, 

en av författarna, upp att det är viktigt för personer att ha en meningsfull aktivitet. Att delta på den 

reguljära arbetsmarknaden och i det sociala livet räknas som stora tillgångar för individen (Schön, 

2012 s. 26).  

 

När en person med Aspergers syndrom kommer till en arbetsplats finns många utmaningar. Ett 

exempel kan vara att det krävs vissa sociala färdigheter, därför kan personer med Aspergers 
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syndrom upplevas som lite udda och hamnar lätt utanför. Om det visar sig att det blir problem med 

vissa rutiner och arbetsuppgifter kan det i värsta fall leda till att personen inte får arbeta kvar 

(Stockholms läns landsting, 2014b). Detta menar Stockholms läns landsting, som har står bakom 

webbsidan autismforum, kan avhjälpas med information på arbetsplatsen och med hjälp av så 

kallade lönebidragsanställningar (Ibid.) 

 

2.6 Aspergers syndrom och omgivningen 

Ungdomar med Aspergers syndrom att mötas i samtal är skriven av Diana Lorenz (2010) som är 

utbildad socionom och psykolog. Det är en informativ och pedagogisk bok om vad man som 

professionell ska tänka på i mötet med ungdomar med Aspergers syndrom. Lorenz förklarar bland 

annat diagnosen och vissa problemområden som kan vara aktuella, som att ungdomen kan ha 

svårigheter i att tolka och förstå sin omgivning och dess reaktioner på ungdomens sätt att bete sig 

(Lorenz, 2010 s. 10-13). Lorenz tar också upp vikten av samarbete med familjen (Ibid. s. 65), hon 

skriver även om vanliga svårigheter familjen kan ha gått igenom tidigare, exempelvis att de kanske 

inte blivit lyssnade på när de sökt hjälp för sitt barn och att familjen ibland kan ha varit det enda 

stöd ungdomen haft. Om familjen varit väldigt stöttande kan det, enligt Lorenz, betyda att 

ungdomens problem inte ens synts i situationer utanför familjen (Ibid. s. 67). Familjen kan också 

behöva extra stöd i hur de ska hantera övergången mellan barn och vuxen eftersom det kan vara 

svårt att släppa taget då ungdomen ofta har svårigheter denne inte är medveten om (Ibid s. 

69). Lorenz tar även upp hur det kan vara i stadiet mellan barn- och vuxenliv för en person med 

Aspergers syndrom och olika problem som kan uppstå. Hon skriver också att det för ungdomen är 

en fördel med information om funktionsnedsättningen och att en sen satt diagnos kan vara svårt för 

ungdomen, speciellt om diagnosen kommer i tonåren eftersom dessa år ofta är svåra som det är. En 

utredning och diagnos i den tiden kan problematisera övergången mellan skola och arbetsliv 

eftersom det kan leda till en identitetskris för ungdomen (Ibid. s. 72). 

 

Nancy J. Patrick (2010) är psykolog och författare bosatt i USA. Hon beskriver i sin bok Leva med 

Asperger problematiken som tonåringar och vuxna med Aspergers syndrom kan uppleva. Boken 

vänder sig till personer med diagnosen men också till personer som är intresserade av hur diagnosen 

inverkar på olika områden. Patrick tar upp olika problemområden som exempelvis hur en person 

kan förbereda sig genom att göra åtgärdsstrategier. Patrick tar där upp exempel på åtgärdsstrategier 

som hjälper individen med sin självbestämmandeförmåga (se t.ex. Patrick, 2010 s. 176-

179). Patrick ägnar en del av sin bok med att förklara problematiska situationer som kan uppstå i att 

finna och behålla ett arbete om man har Aspergers syndrom. Hon berättar om vad en arbetsgivare 
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förväntar sig på arbetsintervjun, vad arbetsgivaren förväntar sig av en anställd och av olika 

situationer som kan uppstå på arbetet (Ibid. 158-166). Exempelvis att det är viktigt att komma i tid 

och göra de uppgifter arbetsgivaren delar ut men samtidigt att alla kanske inte alltid är i tid och hur 

personen som medarbetare kan hantera när andra inte sköter reglerna till punkt och pricka. Att 

komma överens med sina medarbetare är enligt Patrick en viktig del för att kunna behålla ett arbete, 

hon skriver också att det kan vara till fördel att berätta för sin chef om sitt funktionshinder eftersom 

chefen då kan vara mer förstående (Ibid s. 162-165). 

Det finns ett stort utbud av forskning om just diagnosen Aspergers syndrom, Socialstyrelsen har 

bland annat givit ut Barn som tänker annorlunda: barn med autism, Aspergers syndrom och andra 

autismspektrumtillstånd (Nordin-Olson, 2010). I denna artikel förklarar Nordin-Olson att ett barn 

som har en diagnos inom autismspektrumet ofta tänker annorlunda och behöver förståelse och rätt 

kunskap hos personal som arbetar kring barnet och en hög grad av föräldramedverkan (Ibid. s. 37). 

Hon pekar på att den allra viktigaste skyddsfaktorn för någon med Aspergers syndrom är kunskap, 

oavsett vilken ålder personen är i. Alla insatser för en person ska bygga på kunskapen om Aspergers 

syndrom och personens egna egenskaper. Personalen som ska möta dessa barn måste ha kunskap 

om austismspektrumtillstånd och hur det yttrar sig i vardagen. Nordin-Olson är dock mycket noga 

med att påpeka att man inte bara får se till diagnosen för då kan man till exempel missa andra 

funktionsnedsättningar eller problem i familjen (Ibid. 21). Nordin-Olson förklarar i Socialstyrelsens 

rapport att det är viktigt att tidigt föra in kunskap och stötta familjen i hur de ska förhålla sig till 

barnet med dess individuella egenskaper och hur de ska hantera vanliga vardagssituationer (Ibid. s. 

41-42). 

 

 

2.7 Lagar, förordningar, riktlinjer och myndigheter 

Personer med Aspergers syndrom tillhör personkrets ett, enligt Lag om stöd och service åt vissa 

funktionshindrade (LSS §1). I och med det har de rätt att ansöka om viss hjälp och stöd (LSS §7). 

Exempel på stöd är bland annat ”rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild 

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder” 

(LSS §9  p. 1) vilket innebär exempelvis hjälp från experter med särskild kunskap om Aspergers 

syndrom. 

 

I och med psykiatrireformen skulle personer med psykiska funktionsnedsättningar få möjlighet att 

delta i samhällslivet som alla andra, men fortfarande upplever många att de inte blir bemötta 

individuellt och att de inte passar in i det så kallade vårdsystemet som råder idag (Rosenberg, 
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Markström & Lindquist, 2012 s. 43). Med psykiatrireformen skulle flera insatsområden stärkas, 

bland annat genom tillgång till behovsanpassat arbete och normalisering av individerna (Ibid. s. 44). 

Nationell psykiatrisamordning byggde vidare på denna när de skrev att alla i Sverige ska känna sig 

trygga och ha samma möjligheter till bland annat arbete och gemenskap, trots ett psykiskt 

funktionshinder (Nationell psykiatriförordning, 2006 s. 27). Samhället har dock ofta ingen kunskap 

om hur man ska anpassa sig för att dessa individer inte ska bli utanför och det finns fortfarande 

många negativa attityder i samhället (Rosenberg, Markström & Lindquist, 2012 s. 47). Om en 

person definieras utifrån sin diagnos snarare än sina individuella behov finns risken att människor 

runt omkring förenklar bilden av personen och inte ser till de individuella egenskaperna denne har 

(Ibid. s. 53). Rosenberg, Markström och Lindquist pekar vidare på att ett funktionshinder uppstår 

först då samhället inte har förmågan att anpassa sig till en individs funktionsnedsättning. På många 

håll har man börjat arbeta med detta och ger omgivningen verktyg och information till att anpassa 

sig genom en supported employment modell, vilket innebär att individen ska få träna sig på en 

riktig arbetsplats med stöd direkt på plats (Ibid. s. 51-57). Detta innebär intensivt stöd i att personen 

ska kunna få och behålla ett reguljärt arbete (Hillborg & Rosenberg, 2012 s. 111). 

 

Arbetsförmedlingen har riktlinjer för hur de ska samarbeta med skolan kring en ung person med 

funktionsnedsättning som vill etablera sig på arbetsmarknaden. Detta genom att till exempel 

samverka med skolan och med försäkringskassan enligt LSS. De finns med för att stötta upp med 

extra insatser som extra vägledning, hjälp med övergång från praktik till anställning och med att 

anpassa arbetsplatsen vid behov men vid feriearbete är det främst skolan eller kommunen som 

ansvarar för stöd i detta (Arbetsförmedlingen, 2014a). Arbetsförmedlingen har även ett så kallat 

lönebidrag till arbetsgivaren som ska öka chanserna på arbetsmarknaden för någon med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Detta genom att kompensera för eventuella 

kostnader för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen (Arbetsförmedlingen, 2014c). På 

Arbetsförmedlingens hemsida finns även att läsa om stödet som SIUS-konsulenterna ger direkt på 

arbetsplatsen. Personen som blir placerad på arbetsplatsen räknas inte som en fast anställd utan som 

en praktikant och det stöd som SIUS-konsulenten ger på plats i högst sex månader innebär ingen 

kostnad för arbetsgivaren (Arbetsförmedlingen, 2012). 
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vår valda teoretiska referensram. Med hjälp av dess 

utgångspunkter och begrepp kan vi använda vårt valda perspektiv för att tolka våra data (Larsson, 

2005 s. 20). I denna studie har vi fokuserat främst på systemet kring individen och systemteorin. I 

följande avsnitt motiverar vi varför vi har valt just systemteori som analysverktyg i vårt arbete, vi 

motiverar våra valda teman och diskuterar systemteorins styrkor och svagheter. En diskussion kring 

hur systemteorin varit till nytta i vårt arbete återfinns i slutdiskussionen. 

 

3.1 Systemteori 

Patton (2002) förklarar systemteori genom en historia om nio blinda män som möter en elefant, alla 

män rör vid en del av elefanten var och förklarar den vara en slags orm (mannen som rör snabeln) 

en annan säger att det är ett slags rep (svansen), en annan påstår att det måste röra sig om en vägg 

(sidan) osv. Meningen med historian är att bara genom att se alla delar tillsammans och hur delarna 

sitter ihop kan man förstå att det är en elefant, mer till behöver man se den i sin naturliga omgivning 

för att förstå vad en elefant faktiskt är (Ibid. s. 123). 

 

Systemteori ser på individen som en del av en större helhet (Payne, 2008 s. 214), individen är inte 

ensam utan påverkas av system såsom familj, skola/arbetsplats, sjukvård m.m. Kopplingar mellan 

systemen kan påverka individen både negativt och positivt (Ibid. s. 212). Vi tittar därför på hur 

systemen runt en person med Aspergers syndrom ser ut, hur kopplingarna mellan de olika systemen 

kring personen hänger samman och vad de har för funktioner. En individ kan inte förstås om man 

tar den ur sitt sammanhang och bara studerar individen eller ett problem hen har, hen är en del av 

något större och måste förstås i kontext med sin omgivning (Patton, 2002 s. 120). Det är viktigt med 

en modell som lyfter fram både mikro-, meso-, och makronivå och kopplingar mellan dessa när man 

forskar i socialt arbete (Larsson, 2005 s. 26) och vi anser att det passar vårt syfte.  

Det finns olika former av system så som informella system som inkluderar familj, vänner och 

kollegor. Formella system som kan vara myndigheter och fackföreningar samt sociala eller 

samhälleliga system t.ex. Skolor eller sjukhus (Payne, 2008 s. 215). Ett system har gränser och 

inom systemet utväxlar individerna fysisk och mental energi. Det finns slutna system som inte har 

något utbyte alls av andra system utanför sina egna gränser och sedan finns det öppna system där 

energi flödar över gränserna. I ett system ingår olika processer som till exempel inflöde där energi 

flödar in från andra system och genomflöde som det kallas när energin som flödade in, används. 

När systemet självt påverkar ett annat system kallas det för utflöde. Man får en feedback loop eller 

en återkopplingsslinga när utflödet har påverkat omgivningen och informationen och energin som 
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kommer tillbaka till systemet från omgivningen har blivit påverkat av sagda utflöde. Ett system 

behöver energi utifrån för att fortsätta att fungera, om det inte får något inflöde använder det upp sin 

energi och slutar att existera. Detta kallas entropi (Ibid. s. 214).  

 

Ett system har ett behov av att upprätthålla en viss jämvikt för att fungera. Om det är stabilt kan 

inflödet användas till att upprätthålla systemet även om vissa komponenter förändras. Detta betyder 

inte att grundvärderingarna för systemet förändras (Payne, 2008 s. 214). 

 

Fördelar med ett systemteoretiskt perspektiv är bland annat att fokus läggs på att förändra 

omgivningen istället för individen (Payne, 2008 s. 232), detta har varit speciellt viktigt i vår studie 

eftersom personer med Aspergers syndrom behöver en anpassningsbar och förstående omgivning 

(Riksförbundet Attention, 2014c) men personen behöver även stöd att själv anpassas till sin 

omgivning exempelvis genom att medvetet lära sig sociala mönster (Patrick, 2010 s. 49 & 63). Det 

är också en fördel att se på det studerade fenomenet ur olika synvinklar (Payne, 2008 s. 232) som vi 

gjort när vi studerat nätverket. Vi tror detta är viktigt eftersom personer med Aspergers syndrom är 

individuellt olika med olika problemområden (Riksförbundet Attention, 2014c) och därför vill vi 

inte försöka förklara problemet med allt för snäva infallsvinklar. 

 

Med ett systemteoretiskt perspektiv måste alla delar kring individen tas i beaktande för att få en 

komplett bild och vi beskriver därför vårt valda tema på den systemteoretiska nivån vi anser det 

ligga och sedan hur det tar sig konsekvenser i andra delar av personens liv. Vi använder oss av tre 

teman när vi analyserar en person med Asperger och dennes väg ut i arbetslivet. Det första temat 

börjar på mikronivå, där tar vi upp personen med Aspergers syndrom och vikten av att denne har 

självinsikt. Detta anser vi ligga på en mikronivå då egenskapen självinsikt handlar om personens 

egna interna upplevelsevärld. Det andra temat börjar på en mesonivå och handlar om personens 

närmaste omgivning, exempelvis familj och arbetsplats, dessa systems kunskap om personens 

problematik. Detta anser vi ligga på en mesonivå då det handlar om hur personer i omgivningen kan 

förhålla sig till någon med en diagnos och hur de kan förstå denne. Det tredje temat utgår från en 

makronivå och handlar om dagens arbetssituation och den utbredda arbetslöshet som idag finns i 

Sverige. Detta ser vi som ett makroproblem eftersom det gäller hela samhället och en individ eller 

specifik grupp i en person med Aspergers syndroms närhet inte kan påverka detta. Vi utgår från 

tidigare nämnda nivåer, mikro-, meso- och makronivå och analyserar hur dessa teman ser ut på 

respektive nivå och dess konsekvenser på de andra två nivåerna.  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi först vår metod och sen hur vi har gått tillväga när vi utfört studien med 

avstamp i en diskussion om etiska avgränsningar och riktlinjer vi gjort inom arbetet. Sedan 

beskriver vi vilka urvalsmetoder och det urval vi har använt oss av, datainsamlingsmetoder och hur 

vi sedan har behandlat denna. Vi har tolkat den information som våra intervjupersoner givit oss 

hermeneutiskt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet för studien. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsintervju syftar till att samla in kunskap om och förstå den intervjuades värld 

genom dennes eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 39). Vi styr in intervjun på våra 

frågeområden inom olika teman och undersöker intervjupersonens egna uppfattningar (Ibid. s. 46). 

Till skillnad från kvantitativ metod som ser på verkligheten genom statistisk data så försöker den 

kvalitativa metoden se på individer/situationer i relation till omgivningen, med avgränsning till ett 

visst fenomen (Larsson, 2005 s. 92) dessa fenomen motsvaras i vårt arbete av framgångsfaktorer 

eller hinder för en person med Aspergers syndrom på väg ut i arbetslivet. I en kvalitativ design går 

informationen på djupet. Det är många variabler på en liten grupp respondenter (Olsson & 

Sörensen, 2011 s. 54). 

 

4.2 Hermeneutik 

För att förstå en människas handlingar måste man enligt ett hermeneutiskt perspektiv förstå 

människans omgivning (Patton, 2002 s. 113). Vi har därför genom att tolka de transkriberade 

intervjuerna försökt att få en bild av hur nätverket kring en person med Aspergers syndrom ser ut. 

Detta har vi jämfört med både vår egen förförståelse och intervjupersonernas berättelser. Vi 

försöker hela tiden fördjupa vår förståelse genom att växla mellan att se på textens helhet och dess 

delar. De separata intervjuerna är viktiga för att förstå helheten och måste därför förklaras med hjälp 

av förförståelsen och vår tolkning av vad personen vill få fram. Vi presenterar därför individuella 

citat men tolkar också in dem i helheten av det material vi fått fram i analysen och diskussionen 

(jmf. Olsson, Sörensen, 2011 s.163-165). Vi väljer att i vårt arbete tolka materialet hermeneutiskt 

eftersom vi avser att genom systemteori lyssna på personer från flera olika instanser och 

tillsammans tolka deras syn på det valda problemområdet.
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4.3 Etiska överväganden och tillvägagångssätt 

Forskning behövs för samhällets utveckling, i socialt arbete forskar man ofta på och kring 

människor men denna forskning får inte orsaka skada för individen (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5). 

Eftersom de frågor vi avser att ställa kan skapa en obekväm situation för någon som själv har 

diagnosen och genom det generera en känsla av utanförskap har vi valt att intervjua personer som 

arbetar med personer med bland annat Aspergers syndrom. Detta då frågorna kanske öppnar ögonen 

för ett problem som inte fanns innan skulle detta kunna orsaka mer skada för individen än nytta för 

forskningen, speciellt då detta endast är ett examensarbete. Enligt Lag (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor 9§ så får man bara forska om kunskapen kan uppväga eventuell 

skada för individen som till exempel en intervju kan medföra. Då ska man som forskare ha den 

kompetens som behövs enligt 11§. Vi har därför valt att fokusera främst på nätverket runt personer 

med Aspergers syndrom.  

 

I detta arbete har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Till att börja med 

informerade vi alla som skulle delta i studien om vad syftet med den var, vad deras roll var, att det 

var frivilligt och att de fick avbryta när de ville enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 

7). De fick alla själva vara med och bestämma om de ville delta och under vilka villkor enligt 

samtyckeskravet (Ibid. s. 9-11). Vi har enligt konfidentialitetskravet låtit intervjupersonerna i 

materialet vara anonyma, med undantag för Emma från Attention, som givit sitt samtycke till att vi 

använder hennes namn, eftersom hennes roll som projektledare för Vägar till jobb är unik och 

försvårar avidentifieringsprocessen. Vi har förvarat alla uppgifter på ett sätt så att ingen 

utomstående kan få tillgång till dem och avidentifierat innehållet i uppsatsen (Ibid. s. 11-12). Vi 

avser inte att använda uppgifterna vi har samlat in i annat syfte än för forskning enligt 

nyttjandekravet (Ibid. s. 14). 

 

Inför intervjuerna skrev vi ett följebrev där vi informerade våra intervjupersoner om studiens syfte, 

deras roll och deras rättigheter. Vi bifogade frågorna så att intervjupersonerna fick tid att förbereda 

sig i lugn och ro. Alla våra intervjupersoner har samtyckt till att vi spelar in intervjuerna med hjälp 

av diktafon och att vi sedan använder materialet vi har fått fram till vårt arbete. Vi har också frågat 

om de vill läsa igenom vårt arbete innan vi skickar in det för att rätta eventuella faktafel eller 

missuppfattningar. Detta är enligt vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002 s. 

15). Vi har försökt göra arbetet tydligt och genomskinligt genom att redovisa vilka tillvägagångssätt 
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vi använt, hur vi har fått resultaten och genom att ta hänsyn till den personliga integriteten hos våra 

intervjupersoner (Kommittén om forskningsetik, 1999 s. 62).  

Varje intervjuperson representerar sin arbetsplats och dess perspektiv och får möjlighet att beskriva 

sin roll i arbetet. Vi är medvetna om att personerna har egna subjektiva åsikter i vissa frågor men att 

de även representerar vad deras arbetsplats står för. Vid utformningen av frågorna har vi varit noga 

med att formulera öppna och icke-dömande frågor. Vårt syfte är bara att undersöka ur aktörernas 

perspektiv, inte hitta fel och brister hos aktörerna. Frågeformuläret bifogas som bilaga. Under 

intervjuernas gång var vi beredda på att göra etiska avväganden eftersom vi som intervjuare kan 

påverka intervjupersonen. Om denne känner sig trygg med oss kan hen säga sådant som hen annars 

skulle ha hållit för sig själv. Vi hade i åtanke att det kunde finnas en viss maktasymmetri (Jmf. 

Kvale & Brinkmann, 2002. s. 92) men eftersom våra intervjupersoner representerade sina 

yrkesroller var detta inte något vi behövde ge så mycket utrymme åt. De hade alla lång 

arbetslivserfarenhet och vi bedömde att de var trygga i sina roller.  

 

4.4 Urvalet 

I resterande del av avsnittet kommer en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att finna de 

instanser som vi valt att intervjua. Vi tar sedan upp varje instans under egen rubrik tillsammans med 

motivation till varför vi kontaktade just dessa. Informationen under dessa rubriker kommer ifrån 

våra fem intervjupersoner och deras individuella arbetsbeskrivning, uppslagsverk och instansernas 

egna hemsidor. 

 

4.4.1 Urvalsprocessen 

Vårt urval har vi valt för att så långt som möjligt inom ramen för detta arbete kunna skapa en 

övergripande bild av nätverket runt en person som diagnostiserats med Aspergers syndrom. Fler 

instanser skulle troligen inte tillföra tillräckligt mycket mer information för att motivera till fler 

intervjuer.  

 

Under planeringen av arbetet kontaktade vi riksförbundet Attention för att undersöka huruvida vårt 

problemområde var aktuellt eller ej. Vi ringde Attentions huvudkontor och berättade om den 

planerade studien och blev då kopplade direkt till Emma Nilsson, projektledare för Vägar till jobb, 

hon bekräftade att det finns problem. Vi bokade senare via mail en intervju med henne via Skype. 
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Anledningen till att vi inte gjorde den intervjun på plats var det långa avståndet till 

intervjupersonen. Hon fick ett annorlunda följebrev där vi bad att få använda hennes namn eftersom 

anonymiteten blir problematisk i och med hennes unika yrkesroll och vi ville referera till hennes 

åsikter på ett tydligt sätt. Vi valde att intervjua Emma först eftersom hon har en nationellt 

övergripande problembild, vi tog sedan upp hennes problemområden i följande intervjuer. 

 

För att komma i kontakt med de andra instanserna började vi med att ringa rektorn vid en 

gymnasieskola, hen gav oss kontaktinformation till en specialpedagog som vi kontaktade och 

bokade in ett möte med. Vi kontaktade arbetsförmedlingen och blev först försedda med en 

mailadress till chefen för SIUS-konsulenterna, denne svarade på vårt mail med att be oss kontakta 

en av de två SIUS-konsulenter vi senare intervjuade. Då vi kom till intervjun väntade SIUS-

konsulenten vi avtalat tid med samt en kollega till hen, de ansåg att de kompletterade varandras svar 

bättre om de var två. Vår intervju med rehab-handläggaren arrangerades genom att vi mailade 

stadens arbetsförmedling där vi berättade om syftet i vårt arbete och bad om en intervju med en 

insatt handläggare. Vi fick svar från personen vi senare intervjuade. I kontakten med 

Vuxenhabiliteringen började vi med ett besök där en kurator erbjöd sig att delta i intervjun. Då vi 

inte lyckades få kontakt med denne igen senare hjälpte vår handledare till genom att skicka ett 

meddelande till dem. Vi blev återigen dirigerade till vår första kontakt och efter att ha läst syftet och 

frågorna i följebrevet bokades en intervju. 

 

I urvalsprocessen av intervjupersoner har vi använt oss av ett strategiskt urval för att uppnå kvalitet 

i arbetet och för att få ut så mycket information som möjligt av intervjuerna. Patton skriver att ett 

urval som görs inför en kvalitativ studie inte har som syfte att kunna generaliseras eftersom det är 

de subjektiva upplevelserna vi vill ha och därför passar det sig att göra urvalet bland dem som kan 

tillföra mest information om det vi undersöker (Patton, 2002 s. 40). Detta har vi efter bästa förmåga 

försökt arbeta efter genom att använda oss av ett så kallat typfallsurval. Det innebär att en 

nyckelperson inom de olika organisationerna hjälpte till att guida oss till rätt person med rätt 

kunskap. Denna person är ett typfall inom det denne arbetar med och får representera 

organisationen och vad den står för (Ibid. s. 236). I vårt fall fick vi oftast hjälp av en chef inom de 

olika instanserna som guidade oss till en väl insatt talesperson. Det var endast i Attention fall som 

vi pratade direkt med en projektledare i stället för med dem som arbetade i direktkontakt med 

målgruppen. 
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4.4.2 Riksföreningen Attention 

Attention är ett riksförbund som arbetar med att förbättra villkoren för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att ta tillvara sina medlemmars intressen. De har 

cirka 13000 medlemmar och arbetar aktivt med att sprida kunskap om medlemmarnas olika behov 

av stöd och tar på många sätt tillvara på nya rön om stöd, vård och undervisning. De har olika 

stödgrupper och nätverk för och kring personer med diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, 

Autism, OCD och Tourettes syndrom genom sina 60 lokalföreningar. De vill att alla ska bli bemötta 

med respekt i alla sammanhang (Riksförbundet Attention, 2014a). De arbetar således från en 

mikronivå för att föra upp frågorna på en meso- och makronivå. Projektet Vägar till jobb syftar till 

att hjälpa personer med Aspergers syndrom ut på arbetsmarknaden. De jobbar inte med brukare 

utan mot arbetsgivare för att öka kunskapen och acceptansen på arbetsplatser. Vi kontaktade dem 

för att få med någon i arbetet som förde brukarnas talan och så långt som möjligt ser problemen ur 

deras perspektiv. Till vilken grad brukarnas egen talan tillgodoses genom intervjupersonen kan vi 

inte uttala oss om, men vår förhoppning är att den är hög. 

 

4.4.3 Specialpedagog på en gymnasieskola 

Specialpedagogen arbetar främst mot lärare för att handleda dem i hur de bör bemöta och hjälpa en 

elev med problematik i klassrummet men arbetar även i mindre skala med enskilda elever 

(Nationalencyklopedin 2014). Specialpedagogen vi träffade samarbetar inom skolan med olika 

aktörer för att tillmötesgå behov som uppstår i skolsituationer, exempelvis arbetar hen tillsammans 

med en speciell enhet vars uppdrag är att stötta personer inom autismspektrumet. Utanför skolan 

samarbetar hen även på makronivå exempelvis med arbetsförmedlingen genom att följa elever med 

behovet dit vid inskrivning. Specialpedagogen på gymnasiet intervjuade vi för att få hens 

synpunkter om var hindren och resurserna finns för en person med Aspergers syndrom innan steget 

ut i arbetslivet tas. Specialpedagogen arbetar från skolväsendet på en makronivå ner på mesonivå 

till lärare och klasser samt på en mikronivå med individuella elever. 

 

4.4.4 Arbetsförmedlingens handläggare med inriktning på arbetslivsinriktad rehabilitering 

Vår intervjuperson berättade att en person med misstänkt funktionsnedsättning eller diagnos, som 

kan behöva extra stöd, slussas till arbetsförmedlingens handläggare med inriktning på 

arbetslivsinriktad rehabilitering (härmed kallad rehab-handläggare). Om personen inte berättar om 

sin problematik får denne en ordinär handläggare, men om ett behov finns sker en överlämning till 
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rehab-handläggaren som har mer specialkunskaper och därför kan ge extra stöd till personen. 

Rehab-handläggaren börjar med att hitta lämpliga arbetsprövningar för att testa personen mot 

arbetsmarknaden. Syftet är att bedöma om den sökande har en arbetsförmåga och vilka 

arbetsuppgifter som den sökande kan utföra. En arbetsprövning är i första hand inte att hitta en 

lämplig arbetsplats utan att hitta lämpliga arbetsuppgifter och arbeta utifrån dem. Den leder ofta till 

en praktikplats där arbetsgivaren får ersättning för att kunna avsätta en handledare till sökanden. De 

försöker sedan anpassa arbetsuppgifterna för att det ska fungera så bra som möjligt för personen, i 

vissa fall leder praktikplatsen till en anställning. En rehab-handläggare arbetar både med individen 

på en mikronivå, med praktik- eller arbetsplatsen på en mesonivå samtidigt som de själva är en 

myndighet som arbetar efter lagar och riktlinjer på en makronivå. Vi har valt att intervjua en rehab-

handläggare eftersom de ofta sitter i en nyckelposition mellan skola och arbetsliv för vår målgrupp. 

 

4.4.5 Sius-konsulent 

En SIUS-konsulent kan man få som ett extra stöd från arbetsförmedlingen om det bedöms att 

personen har ett extra stödbehov på grund av nedsatt arbetsförmåga till följd av en 

funktionsnedsättning. SIUS står för Särskilt Introduktions- och UppföljningsStöd, det innebär att en 

SIUS-konsulent introducerar personen på arbetsplatsen. SIUS-konsulenten följer bland annat med 

den sökande till arbetsplatsen och ger stöd i arbetsuppgifterna i början för att sedan trappa ned på 

stödet tills personen kan utföra uppgifterna på egen hand (Arbetsförmedlingen, 2012). En SIUS-

konsulent har, enligt våra intervjupersoner, färre arbetssökanden per person än en vanlig 

handläggare. Detta för att de ska kunna ge stöd åt både arbetsgivare och sökanden. Deras uppgifter 

är allt från att vara ett stöd för att komma in i arbetsgruppen till att bedöma om tekniska hjälpmedel 

behövs på arbetsplatsen. SIUS-konsulenterna kontaktar, i likhet med rehab-handläggaren, en 

lämplig arbetsgivare för att försöka ordna med en praktikplats. Målet med praktiken är en 

anställning. En SIUS-konsulent tar ned arbetet med en arbetssökande från en makronivå till en 

mesonivå då de arbetar med den direkta omgivningen på arbetsplatsen samt individuellt med 

personen på en mikronivå. Vi valde att ha med dem då de har mer specialkunskap om just vår 

målgrupp. 

 

4.4.6 Vuxenhabiliteringen 

Vuxenhabiliteringen är en speciell enhet som vänder sig till personer över 18 år som har en 

funktionsnedsättning, rörelse- eller begåvningsmässigt. Denna funktionsnedsättning kan vara endera 
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medfödd eller ha uppstått i tidig ålder, det kan också röra sig om en utvecklingsstörning eller 

autismspektrumstörningar. De arbetar i team med psykologiska, medicinska, sociala och 

pedagogiska perspektiv och kompetens (Vårdguiden, landstinget Gävleborg, 2014). De arbetar med 

personen med funktionsnedsättningen och även med personer i dess omgivning. Det kan röra sig 

om att informera om stöd från samhället, att lägga upp en habiliteringsplan, göra utredningar, 

samverkan med andra verksamheter, bedöma stödbehov och anhörigstöd (Landstinget Gävleborg, 

2014). 

Habiliteringen erbjuder hjälp och stöd i form av exempelvis någon att prata med som kan hjälpa 

personen med stöd och information, de tillhandahåller även anhörigstöd. Habiliteringen är den 

instans som inte är tillfällig utan arbetar långsiktigt med individen, vår förhoppning var att de kunde 

ge oss både ett makroperspektiv i deras egenskap av ett samhälleligt stöd men även ett 

mikroperspektiv då de möter många personer med Aspergers syndrom. 

 

4.5 Datainsamling 

Vi började med att skapa ett så klart och tydligt syfte och problemområde som möjligt med hjälp av 

vår förförståelse och åsikterna från Attention, vi gick noga igenom hur vi skulle presentera 

materialet med hjälp av ett PM. Vidare planerade vi intervjusituationerna. Eftersom en intervju är 

en dialog där vår intervjuperson är menad att ge oss den information vi söker är det viktigt att 

intervjupersonen känner sig viktig och att det är ett samarbetsvilligt klimat (Olsson & Sörenssen, 

2011 s. 132). Rummet där intervjun genomförs är av stor betydelse. Vi valde därför att träffa våra 

intervjupersoner ostört på deras kontor vilket förhoppningsvis gjorde att intervjupersonen kände sig 

bekväm (Jmf. Ibid. s. 134). Undantaget var intervjun vi gjorde med Attention som vi utförde via ett 

skypesamtal, även då hon också befann sig på sitt kontor vid tidpunkten. Vi försökte att vara 

ickevärderande i våra frågor och att vara lyhörda och uppmärksamma på mångtydighet i svaren 

(Ibid. s. 135) . 

 

Vi skapade relevanta frågeområden genom vår förförståelse och i dialog med vår handledare. Vi var 

noga med att poängtera för intervjupersonerna att det kunde komma följdfrågor på det de sa. Några 

återkommande följdfrågor behandlar psykisk hälsa och sommarjobb, eftersom dessa dök upp 

naturligt i dialogen. Dessa tas upp på flera ställen i litteraturen och finns även som en aspekt i vår 

förförståelse eftersom Emma på Attention tog upp dessa som både hinder och framgångsfaktorer. 

Vi valde att inte ta med dessa i frågeformuläret eftersom vi i vår förförståelse fått en problembild 
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kring dessa men inte ville ställa värderande frågor, de togs därför bara upp om det kom naturligt i 

samtalet. Intervjuerna utfördes med den ena av oss som huvudintervjuare och den andra som förde 

anteckningar, även om vi ofta hjälptes åt med att ställa frågor och fylla i luckor.   

När vi utförde intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning, vilket är mycket vanligt (Olsson & 

Sörensen, 2011 s. 160), för att sedan kunna transkribera och gå tillbaka och lyssna om. Vi delade 

upp det inspelade materialet i hälften var och transkriberade dem ytterst noggrant direkt efter 

intervjuerna, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011 s. 160) är mycket viktigt. Sedan använde vi 

oss av forskartriangulering då vi lyssnade igenom allt material och jämförde med det nedskrivna för 

att säkerställa att allt blivit korrekt. Vi diskuterade sedan resultatet då vi jämförde våra åsikter och 

slutsatser. Vid intervjun med Emma på Attention gjordes noggranna anteckningar av oss båda 

intervjuare och vi lät även henne läsa igenom sammanfattningen och rätta denna för att eliminera 

missförstånd. 

 

4.6 Databehandling och analys 

Den information vi samlat in med hjälp av ljudupptagning har vi transkriberat, det innebär att vi 

skrivit ned allt i textform, ordagrant. Vi bearbetade sedan denna genom att välja ut vilka delar som 

var relevanta för arbetet. Vi är medvetna om att det nedskrivna materialet aldrig kan återge viktiga 

sociala skeenden i situationen som blickar eller gester (Olsson & Sörensen, 2011 s. 160). Vi 

genomförde en tematisk analys av materialet där vi sorterade informationen vi fått in efter teman. 

Dessa teman var Individens självinsikt, Omgivningens kunskap och arbetssituationen i Sverige 

idag. Dessa valde vi då de var återkommande faktorer i intervjuerna och eftersom de speglar de 

olika nivåerna vi använder oss av i systemteorin. 

 

Bearbetning av insamlad data görs alltid med hjälp av ett visst teoretiskt perspektiv och vi kan 

aldrig få en perfekt bild av situationen då verkligheten hela tiden förändras (Olsson & Sörensen, 

2001 s. 159). Vi har i detta arbete, som tidigare nämnts, valt att använda oss av systemteorin för att 

fånga upp omgivningens arbete kring och med personen med Aspergers syndrom. Vår ambition är 

att få med så många infallsvinklar med så stor variation som möjligt, vi är dock medvetna om att vi 

inte kan få en komplett bild med tanke på våra avgränsningar.  
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4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt red. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012 s. 57-58) finns det flera definitioner 

av validitet, bland annat frånvaro av systematiska fel och att det vi mäter är det som vi avsåg att 

mäta. Validitet uppnår vi genom att visa att resultatet av våra resonemang är giltiga, därför försöker 

vi visa våra resultat på ett logiskt och genomskinligt sätt. 

När vi genomförde undersökningen i form av kvalitativa intervjuer, fick vi förhoppningsvis fram de 

upplevda värdena av det vi ville veta från intervjupersonerna. Men eftersom svaren är subjektiva är 

vi medvetna om att det är problematiskt att validera vår kvalitativa ansats (jmf. Ibid. s. 59). Genom 

att utgå från tidigare forskares frågor och operationaliseringar kan vi bygga vidare på befintlig 

kunskap kan vi få bättre validitet i vårt arbete (Ibid. s. 60), det har vi till viss del gjort då vi sökt 

tidigare kunskap i litteraturen och letat luckor i andra forskares arbeten. Dessutom belyser vi 

fenomenet från flera olika vinklar för att få fram en så nyanserad bild som möjligt, detta bidrar 

också till validiteten (Larsson och Goldberg, 2008 s. 172). Vi visar på sammanhang, teoretiserar och 

problematiserar det vi har fått reda på, vilket är viktigt (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008 s. 213) 

detta gör vi genom en omfattande analys av våra resultat. 

 

Reliabilitet innebär att det inte ska finnas några osystematiska eller slumpmässiga fel i våra 

mätningar, dessa består oftast av slarvfel när man samlar in data, ouppmärksamhet eller 

missförstånd i intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängenrud, 2012 s. 61). Detta 

minimerar vi med hjälp av inspelningsutrustning då vi spelade in intervjuerna för att sedan i lugn 

och ro transkribera och analysera informationen. Dock kunde vi inte använda oss av den metoden i 

intervjun med Emma på Attention vilket innebär att vi endast har kunnat återge hennes infallsvinkel 

med våra egna ord i stället för med direkta citat. Detta sänker reliabiliteten på den intervjun. Dock 

har vi försökt att till viss del kompensera detta genom att skriva ned och skicka en sammanfattning 

av intervjun till henne och genom att ta till oss hennes synpunkter på denna. Reliabiliteten ökar då 

vi har stor variation på intervjupersoner. De har alla olika funktioner i nätverket kring en person 

med Aspergers syndrom. I databehandlingsprocessen har vi varit ytterst noggranna och försökt att 

undvika faktafel genom att diskutera eventuella oklarheter och gå tillbaks och tillsammans lyssna 

igen på det inspelade materialet och läsa manuskripten. Då vi är två personer som hjälps åt anser vi 

att risken för missuppfattningar minskar (Larsson, 2005 s. 34). Detta kallas av Patton för 

undersökartriangulering och innebär att trovärdigheten höjs om våra iakttagelser stämmer väl 

överens (Patton, 2002 s. 560). För att uppnå bra reliabilitet så måste vi ha ett bra mätinstrument, det 
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vill säga en bra frågeguide, den hjälpte vår handledare oss med genom att läsa igenom och 

godkänna, vi måste även använda den på rätt sätt i intervjuerna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängenrud, 2012 s. 63) vilken vår förhoppning är att vi gjorde. Om man har hög reliabilitet så ska 

en annan forskare kunna använda samma mätinstrument som oss och komma fram till samma 

resultat (Ibid. s. 63). Vem som tolkar är också viktigt, olika personer kan tolka på olika sätt 

beroende på deras förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011 s.164). På grund av detta försöker vi 

presentera vår förförståelse på ett tydligt sätt. Vi har försökt lägga upp arbetet så att läsaren lätt ska 

kunna följa vår tankegång och dra samma slutsatser som vi. Dock är det inte säkert att en annan 

forskare kommer fram till samma resultat på andra platser eller vid andra tidpunkter då insatser, 

lagar och diskurser förändras över tid och varierar på olika platser i landet. De resultat vi kommer 

fram till kommer att vara relevanta just i dagens samhälle eftersom ett samhälle inte är statiskt utan 

hela tiden är statt i förändring. Reliabiliteten förändras efterhand. 

 

Arbetet är inte möjligt att i stor utsträckning generalisera till andra diagnoser då problembilden ser 

väldigt olika ut för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och heller inte fullt ut 

mellan länder då man för olika politik och har olika syn på neuropsykiatri. Dock kan informationen 

om Aspergers syndrom och de generella svårigheterna diagnosen medför gälla utanför landets 

gränser. Trots att intervjuerna i mycket skulle ge olika resultat på olika platser i landet så är vår 

förhoppning att arbetet kan generaliseras och vara behjälpligt i grundproblematiken eftersom det 

ska visa vad som är viktigt i övergången mellan skola och arbete, detta är inte bundet till 

kommuner. 

 

5. Resultat och analys 

I våra intervjuer har vi hittat flera återkommande teman. Vi har valt att fokusera på tre 

huvudområden som vi anser vara relevanta ur en systemteoretisk synpunkt. Dessa tre är Individens 

självinsikt, omgivningens kunskap och arbetssituationen i Sverige idag. Valet av de tre 

temaområdena motiveras av att varje tema befinner sig på en varsin systemteoretisk nivå kring 

individen men inverkar på alla de nivåer vi använder oss av, dessa är mikronivå, mesonivå och 

makronivå. Vi vill i vår analys visa hur individens insikt, omgivningens kunskap och 

arbetssituationen idag finns på en varsin nivå som intimt hänger samman med de andra nivåerna. Ett 
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tema kan inte ses som en avskild del utan måste ses i sin kontext med de omkringliggande systemen 

och hur dessa påverkar varandra ömsesidigt i ett väldigt komplext sammansatt samhälle. 

 

Problematiken i att få anställning efter gymnasiet för någon med Aspergers syndrom kan enligt de 

personer vi intervjuade bero på individuella orsaker men är ofta kopplade till diagnoskriterierna. Ett 

exempel från Rehab-handläggaren:  

”Och det här, haka upp sig. Som kan vara svårt för en arbetsgivare när de kommer. Även om de 

har kunskapen, om vi säger att det är nu inom, lägga in order så är det kanske nästan att man är 

överkvalificerad för det jobbet […] Men genom att det tar ganska mycket, med alla de här 

diskussionerna, och tillrättaläggande så blir ju det ett hinder för den här personen, när den väl kan 

det så, så går det ju fort […] Men till att komma dit så är det mycket som ska liksom övervinnas. 

Och det ser ju en arbetsgivare på en gång. Om det inte finns det där liksom följsamma, flexibla.” 

 

Detta visar på ett målande sätt hur diagnosen kan yttra sig för individen i relation med arbetsgivaren 

på en arbetsplats. En problematik uppstår i relation till omgivningen och måste förstås på flera 

teoretiska nivåer. 

 

5.1 Tema 1: Individens självinsikt 

En återkommande faktor som intervjupersonerna lägger tonvikt på är självinsikten hos individen. Vi 

kommer i vår analys genom systemteorin se hur det påstådda fenomenet, som vi anser börjar på en 

mikronivå då det handlar om personens egna interna egenskap, ser ut för individen själv. Vi 

analyserar sedan hur denna tar sig effekt på meso- och makronivå och hur det enligt vissa 

intervjupersoner kan vara både till för- och nackdel för individen på vägen mellan skola och 

arbetsliv. Vi analyserar hur intervjupersonerna menar att avsaknad av självinsikt kan vara till hinder 

för personen att ta sig ut på den ordinära arbetsmarknaden och in i de informella (meso-) systemen 

på arbetsplatsen och i samhället i stort. Vi vill också här visa intervjupersonernas perspektiv, knutet 

till litteraturen, hur en individ som har insikt om sin problematik kan finna strategier för att passa in 

i ett system, både på en arbetsplats och i samhället i stort. 
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Specialpedagogen tar upp ämnet självinsikt i samband med omgivningens kunskap och att det inte 

är så lätt att själv se sin problematik på egen hand samt varför detta är speciellt viktigt att arbeta 

med om individen är inom autismspektrumet: 

”Mm och att det här att man jobbar med självinsikten också. Det är ju inte bara förståelsen utifrån, 

utan du måste ju också jobba med din egen självinsikt att det, lära dig inse vilka styrkor och 

svagheter du har eller begränsningar eller möjligheter, vilket man väljer och uttrycka det som. […] 

om du inte ens vet om vad du ska fråga om, då frågar du ju inte. […] Att man har ju sig själv och så 

är man van vid sig, det här som är naturligt; på det här sättet ska man ju vara eftersom jag är det. 

Så jag tror inte att det bara är inom autismspektraområdet, det är bara att deras beteende kan vara 

lite mer udda”  

 

Kuratorn på vuxenhabiliteringen reflekterade också över hur bristande självinsikt kan lägga hinder i 

vägen när personen tar på sig fler uppgifter än denne klarar av och därför blir missförstådd av sin 

omgivning: 

”insikten det hade jag skrivit också som en svaghet, kan vara deras egen insikt om sina svårigheter 

kan vara låg. Sådär att man själv inte heller kanske inser sina begränsningar. Och då kan det ju bli 

att man går på nitar också, att man sitter hos arbetsförmedlaren och 'jamen jag kan, jag kan åka 

buss till dit och dit, nä men det går så bra så' och ja arbetsförmedlaren går självklart på och 'ja 

men va positivt då gör vi så' sen kraschar det efter två veckor liksom och så man går runt, runt på 

såna här nitar hela tiden liksom för att personen själv har liksom inte 'nej men jag fixar ju inte att 

åka buss sådär långt kanske' eller det inser man inte fören det är har gått ett tag” 

 

Sius-konsulent 1 beskriver hur avsaknad av självinsikt lägger hinder i vägen då arbetskamrater inte 

heller förstår vissa beteenden:  

”Vissa har ju inte den, vad ska man säga? Insikten […] att de har svårigheterna. Att det kan vara 

svårt att förklara dem själv, många gånger då. Utan att vi måste vara med att kanske förklara att 

’vara med på fikat är kanske liksom inte direkt viktigt för personen utan att, tar en fika när hon 

eller han känner för att gå iväg’” 
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Kuratorn på vuxenhabiliteringen beskriver hur hon i sin arbetsroll arbetar med någon som har insikt 

om sin problematik och då söker sig till vuxenhabiliteringen: 

”Mycket är det ju frågor om sitt funktionshinder kanske, att man vill prata om det och svårigheter 

man har och få liksom ett litet bollplank ’hur kan jag hantera de här sakerna i vardagen’”  

 

5.1.1 Individens självinsikt 

Utifrån ovanstående citat tolkar vi att intervjupersonerna anser att det är en framgångsfaktor med 

självinsikt och ett hinder om individen inte har självinsikt. Om vi med hjälp av litteraturen 

analyserar denna ståndpunkt ur ett systemteoretiskt perspektiv ser vi hur bristande självinsikt blir ett 

problem på mikronivå för personen med Aspergers syndrom då denne inte ser sina begränsningar 

eller kan förklara sin problematik för omgivningen. En person med Aspergers syndrom kan ha 

problem med inflödet från omkringliggande system eftersom, som bland annat Lorenz pekar på, en 

del av diagnosens problematik är att tolka omgivningen (2010 s. 10). En person med Aspergers 

syndrom kan ha problem med att klara av den vuxnas ansvar då de inte är så flexibla som ibland 

krävs (Ehlers & Gillberg, 2004, s. 19), detta kan skapa problem med att få och behålla ett arbete 

(Stockholms läns landsting, 2014b; Andet utbildning och förlag, 2014).  

 

Ingen av intervjupersonerna tar upp att en tidig diagnos är viktig för självinsikten. De menar snarare 

att det är rätt hjälp som är det avgörande. Dock får vi fram genom litteraturen vi läst att en tidig 

diagnos kan vara viktig. Lorenz skriver bland annat att det för individen kan betyda en smärtsam 

identitetskris att få en diagnos efter barndomen och det kan då hindra individen att börja med något 

nytt som att söka jobb om personen samtidigt väntar på, eller precis genomgått, en utredning. Hon 

skriver också att kunskapen om funktionsnedsättningen i sig är viktig. Att inte ha diagnosen, och 

kunskapen den medför, innan övergången från tonåring till vuxen kan vara ett hinder för individen 

på olika sätt och även ge konsekvenser från skola och ut i arbetslivet (2010, s. 71-73). Vi tolkar 

detta som att en tidig diagnos kan vara en framgångsfaktor mellan skola och arbetsliv för individen 

eftersom denne då får möjlighet att utvecklas tillsammans med kunskapen om diagnosen, förstå sina 

egna styrkor och svagheter, och genom det förhoppningsvis mötas av förståelse och anpassning från 

individens olika system. 

 

SIUS-konsulent 1 berättar att om en person med Aspergers syndrom inte har insikt om sin 

problematik kan denne inte heller förklara för omgivningen eller be om hjälp från denna. Om 
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personen inte kan förklara för omgivningen hur de kan anpassa sig till personen och varför denne 

agerar på ett annorlunda sätt jämfört med de andra i gruppen kan det leda till att personens beteende 

feltolkas. Om vi fortsätter resonemanget i linje med SIUS-konsulent 1 leder det till att om personen 

har insikt om vad denne inte klarar eller i vilka situationer denne behöver stöd, kan personen 

kommunicera det med sin omgivning och sitt angränsande system och på så sätt underlätta för dem 

att förstå, stötta och anpassa sig till individen. Informationsutbytet underlättas på ett enkelt sätt och 

blir för personen en framgångsfaktor. I Patricks bok Leva med asperger beskrivs att insikt om de 

egna färdigheterna som styrkor och svagheter krävs för att kunna få en bra 

självbestämmandeförmåga. Den som har insikt om dessa och låter sig vägledas av dem har lättare 

att kontrollera sin egen tillvaro (Patrick 2010 s. 178-179). Det tolkar vi som att om personen med 

Aspergers syndrom har insikt i sin problematik och sina styrkor kan dessa hinder vändas till 

framgångsfaktorer då denne kan lära sig att utnyttja sina styrkor och hantera sina svagheter. 

 

Systemteorin säger även att personen är en del av en större helhet och påverkas av andra system i 

omgivningen (Payne 2008 s. 214) vi kan alltså inte bara studera problemet med självinsikten som 

ett problem på mikronivå utan måste också ta i beaktande hur det skapar problem på meso- och 

makronivå. 

 

5.1.2 Individens självinsikt i relation till en mesonivå 

Bristande självinsikt hos individen skapar enligt våra intervjupersoner, problem på en mesonivå i 

den sociala interaktionen på exempelvis arbetsplatsen. SIUS-konsulent 1 säger att arbetskamrater 

inte förstår varför personen kanske inte vill delta i den sociala gemenskapen. Det kan också orsaka 

slitningar i gruppen om personen, som kuratorn exemplifierar, tar på sig för stora uppgifter som 

denne sedan inte klarar av att handskas med. Om personen misslyckas med en arbetsuppgift flera 

gånger kan detta skapa irritation och konflikter i arbetsgruppen (jmf. Larsson Abbad, 2007). Om 

personen däremot har insikt om sina svårigheter kan detta hjälpa systemet att acceptera individen. 

När personen vet vad denne ska fråga om kan denne också be om hjälp vid behov, enligt 

specialpedagogen. Då behöver arbetsgivaren inte heller lägga ned lika mycket tid på de diskussioner 

och förklaringar, som Rehab-handläggaren nämner i kapitlets inledande citat. Patrick berättar om en 

man som vid sitt första medarbetarsamtal får veta att han bland annat ser ovårdad ut, mannen som 

har Aspergers syndrom menar att hans utseende är hans sätt att visa vem han är. Vidare har han 

dålig ekonomi och inte råd att köpa en ny kostym (2010 s. 164). Utifrån våra intervjupersoners sätt 
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att beskriva bristande självinsikt som ett problem tolkar vi detta exempel som att mannen på en 

mikronivå inte förstår att han behöver anpassa sig till rådande mall för att passa in i mesonivån 

(arbetslaget), det vill säga, han har bristande självinsikt och detta leder till att han kanske mister sitt 

arbete eller inte får fast anställning. Detta gör att mikroproblemet med bristande självinsikt har 

konsekvenser på en mesonivå. Detta exempel kan också tolkas som en del av diagnosproblematiken 

och mannen kan visst vara medveten om sina problem till anpassning men att det just är det 

problemet som gör att han inte kan passa in. Många problem kan enligt vår analys bero på helt 

andra saker än bristande självinsikt hos individen. Hans oförmåga att uppfatta sina problem och 

anpassa sig till det befintliga mesosystemet skulle kunna vara ett uttryck för att arbetsgruppen utgör 

ett instabilt system som inte kan upprätthållas när en individ inte följer normen. Problemet i sig kan, 

om man utgår från denna hypotes, ligga i själva mesosystemet snarare än individen. Lorenz skriver 

att personer med Aspergers syndrom ofta inte inser hur deras beteende upplevs av omgivningen och 

vilka problem dessa skapar för andra, de upplever snarare andras frustration som stressande (Lorenz 

2010 s. 38). Det naturliga flödet mellan individen och kringliggande system kan i detta fall tolkas 

som att omgivningens vanliga sätt att interagera inte fungerar. Detta leder till frustration i 

omgivningen och stress för individen som istället för att anpassa sig och bli en del av systemet 

fortsätter att stå utanför utan att förstå varför. Om personen däremot befinner sig i ett stabilt system 

som accepterar individen som den är borde inte arbetsgruppen hotas utan systemet vara så i jämvikt 

att det kan anpassa sig till individen.  

 

5.1.3 Individens självinsikt i relation till en makronivå  

Bristande självinsikt kan ge konsekvenser på en makronivå genom att bidra till att öka 

arbetslösheten bland personer med Aspergers syndrom. Patrick beskriver att skälen till att 

arbetslösheten inom gruppen som har Aspergers syndrom är så stor kan vara många men ”de är ofta 

kopplade till uppförandet på arbetsplatsen, produktiviteten eller problem i relationerna till andra” 

(Patrick, 2010 s. 164). Detta tolkar vi som att problemen med bristande självinsikt börjar på en 

mikronivå då personen inte kan arbeta med sina problem även har konsekvenser på en mesonivå 

genom att personen inte accepteras i arbetsgruppen. Detta kulminerar i ett makroproblem när en stor 

del av gruppen får svårt att få och behålla ett arbete. Kuratorn på vuxenhabiliteringen beskriver att 

hen i sin arbetsroll arbetar med att svara på frågor om funktionshinder vilket kan vara ett steg i att 

hjälpa en person med sin självinsikt. Hen hjälper personer med exempelvis Aspergers syndrom med 

att ge dem redskap till att hantera vardagen. Detta går att se som att samhället på makronivå genom 
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att tillhandahålla en organisation som vuxenhabiliteringen indirekt hjälper individen till självinsikt. 

Om individen har insikt i sin problematik är det antagligen lättare att navigera mellan de olika 

instanserna på makronivå och om vi beaktar vad specialpedagogen säger, är det lättare att söka hjälp 

om man vet vart problemet ligger. 

 

5.2 Tema 2: Kunskap och förståelse i omgivningen 

I detta avsnitt fokuserar vi på kunskapen och förståelsen från de omkringliggande systemen på 

mesonivå. Dessa kan vara till exempel arbetsplatsen, skolklassen eller familjen. Vi anser att 

kunskap kan anses som ett tema på mesonivå eftersom det handlar om hur det närmsta systemet i 

kontakt med individen ska förhålla sig till denne och till dennes egenskaper. Till en början 

analyserar vi systemteoretiskt hur för- och nackdelar med kunskap i omgivningen ser ut på en 

mesonivå för att sedan analysera hur omgivningens kunskap inverkar på mikro- och makronivå. Vi 

vill här analysera intervjupersonernas ståndpunkt att bristande förståelse från omgivningen kan ha 

negativa konsekvenser för individen men även för systemen i sig och för samhället i stort. Vi 

analyserar även hur kunskap i omgivningen kan vara en framgångsfaktor. 

 

Emma på Attention säger i intervjun att kunskapen i omgivningen måste vara individanpassad och 

att det inte räcker med endast information om diagnosen. Bara för att någon har en Asperger 

diagnos betyder inte det att de är en homogen grupp där alla är lika. 

”Folk har sett ’I rymden finns inga känslor’ och tror att alla autistiska sitter i kastruller” 

 

Rehab-handläggaren på arbetsförmedlingen reflekterar över en tidig diagnos och vikten av att 

familjen har kunskap tidigt: 

”jag tror kanske att det är lättare i en familj, att veta hur man ska förhålla sig till ett barn som får 

en diagnos Asperger tidigt och veta liksom hur man kan ställa krav och vad som är uppfostran och 

vad som är diagnosen”  

 

Specialpedagogen berättar om hur en person med Aspergers syndrom upplevs i klassen och hur 

situationen kan underlättas med rätt information:  

”Ju mer eleverna i klassen vet om ett funktionshinder ju bättre är det. Ofta går ju jag ut i klassen 

om jag har elevens tillstånd, eller om jag kommit överens om det med eleven om det, går jag kanske 
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ut i klassen och berättar att den här eleven har faktiskt en Asperger diagnos. Och då blir det väldigt 

självklart varför den här udda på sitt sätt […] Men en del är jätterädd […] dom vill inte att det ska 

synas att dom är udda. Nu är det ju så att det märks ändå i nästan alla fall. Det är bara det att 

ingen vet varför.” 

 

Kuratorn på vuxenhabiliteringen i samtal om vikten av familjens förståelse under uppväxten. Hen 

menar att detta sedan gör det lättare för personen med Aspergers syndrom att klara av olika 

ansvarsområden som följer med vuxenlivet: 

”Har dom inte förståelse från familjen under uppväxten och det är ju också samma sak det här med 

att det inte märks alltså. De verkar ganska välfungerande men så är det vissa områden som de 

absolut inte klarar alls och då har kanske familjen ’ ja men det ju bara att städa sitt rum, det är ju 

bara att du är lat’ […] och då blir det ju klart en form av nedtryckande mobbing också, som faktiskt 

kan göra att de mår dåligt när de blir vuxna så att förståelse under uppväxten är ju viktig på ett sätt 

från familj och närstående tror jag också att liksom stötta dom på rätt sätt. Får de då in det här 

sättet att tänka redan från början hur jag ska lägga upp en uppgift eller det här med att städa och 

laga mat” 

 

Kuratorn på vuxenhabiliteringen berättar om vad hen i sin arbetsroll sett för positiva konsekvenser 

av kunskap på arbetsplatser: 

”att det finns förståelse på arbetsplatsen är ju också väldigt viktigt har vi sett att, för några där, ja 

som sagt de här som är väldigt lätträknade, som har ett jobb. Där är det ju, har ju jag liksom sett så 

där, är det ju liksom chefen och några fler. De är väldigt, de kanske har egen erfarenhet av 

personer med den här diagnosen och att det finns liksom en förståelse. […] Vi har ju varit med om 

det att vi är ute på arbetsplatser också med de som har jobb att liksom informera för att försöka 

underlätta och att det inte blir så mycket missförstånd och konflikter. För det är ju också tyvärr 

vanligt runt den här gruppen att det blir så. Till slut får de anställda nog eller ja att det blir något, 

kan man försöka förebygga det så är det ju bra” 

 

5.2.1 Kunskap och förståelse i omgivningen 

Enligt kuratorn på Vuxenhabiliteringen uppstår ofta konflikter och missförstånd kring en person 

med Aspergers syndrom. Vi tolkar vad hen säger att om systemet på arbetsplatsen får relevant 

information om hur personens problembild ser ut och vad Asperger innebär kan detta hjälpa 
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systemet att hantera uppkomna situationer och undvika konflikter. Detta kan i längden hjälpa 

arbetsplatsen som system att fungera på ett bättre sätt och vara i balans nog att kunna släppa in 

personen i gemenskapen. Vi tolkar detta att om personen inte kommer in i arbetsgruppen och kan 

samarbeta på arbetsplatsen kan det bli problematiskt för arbetsgivaren att anställa personen. 

Specialpedagogen säger att en person med Aspergers syndrom kan uppfattas som udda om 

omgivande system inte har kunskapen om vad som orsakar beteendet. Vi tolkar detta som att 

systemet på arbetsplatsen kan hamna i obalans om arbetslaget inte förstår problematiken. De kanske 

då stöter bort det de inte förstår då det hotar balansen i det redan existerande systemet arbetslaget 

utgör. Kuratorn säger i sitt andra citat att det finns kunskap på de arbetsplatser hen känner till som 

anställer personer med Aspergers syndrom. Patrick säger också att det finns fördelar med att berätta 

om sitt funktionshinder för sin arbetsgivare då det leder till mycket färre och lättare missförstånd 

samt att personen då kan be om vissa anpassningar som underlättar arbetet (2012, s. 165). På detta 

sätt blir det lättare för systemen att förstå vad som pågår, anpassa sig och underlätta för individen. 

Om omgivningen inte har kunskap kan det enligt kuratorn på Vuxenhabiliteringen ta onödig tid för 

arbetsgivaren med diskussioner och missförstånd, vi resonerar vidare på kuratorns påstående kan 

detta i längden leda till att en person med Aspergers syndrom hamnar längre bak i kön när det är 

dags för en arbetsgivare att göra en anställning. 

 

5.2.2 Kunskap och förståelse i omgivningen i relation till en mikronivå 

När omkringliggande system inte har kunskap kan detta skapa onödiga hinder för individen. En del 

av problematiken i diagnosen är att ha problem kring att hantera oförberedda situationer (Patrick 

2010, s. 71-72) vilket innebär att utan kunskapen om detta kan det vara svårt för omkringliggande 

system att tänka på att undvika att personen utsätts för en oförberedd situation (genom exempelvis 

förberedelser) eller agera på ett stödjande sätt när en oförberedd situation uppstår.  

 

Familjen, individens närmaste system kan, enligt kuratorn på Vuxenhabiliteringen, internalisera en 

felaktig självbild hos personen om inte denne får rätt förståelse och stöttning under uppväxten. 

Även socialstyrelsen tar upp hög grad av föräldramedverkan som ett behov för speciellt barn med 

Aspergers syndrom (Nordin-Olson, 2010 s. 37). Om då inte de omkringliggande formella och 

informella systemen kan fylla den luckan med kunskap hos individen eller hos familjen kan detta 

leda till att individen får problem senare i livet. Detta då personen inte har den kunskap och de 

strategier som krävs för att klara den sociala gemenskapen och de praktiska strategierna för att 
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utföra vissa uppgifter på exempelvis en arbetsplats. En paradox som kan uppstå går att läsa i Lorenz 

bok Ungdomar med Aspergers syndrom där hon skriver att tonåringar som får mycket stöttning 

hemma kan förbli osynliga i systemen utanför familjen. Detta eftersom familjen stöttar upp och 

tillgodoser barnets behov så problematiken inte syns i exempelvis skolan men ju äldre tonåringen 

blir desto svårare blir det för familjen att stötta upp och problematiken syns först när individen ska 

klara av vuxenvärldens krav (Lorenz 2010, s. 67). På detta sätt tolkar vi det exemplet litteraturen 

ger utifrån systemteorin att om familjen som system sluter sig för tätt kring individen och blir ett 

slutet system för personen med Aspergers syndrom skärmas hen och dennes system av från det 

inflöde denne annars skulle ha fått från andra informella och formella system. Om systemet inte får 

detta inflöde utifrån blir det problematiskt när personen sedan släpps utanför systemet som familjen 

utgör och familjen själv får aldrig lära sig nya strategier från andra system genom 

informationsutbyte och utvecklas därför inte heller (Payne, 2008 s. 215). Om vi analyserar 

kuratorns första citat om att familjens kunskap och förståelse är viktigt tillsammans med litteraturen 

gör vi tolkningen att det är viktigt med förståelse men att det är viktigt att aktörerna inte stöttar upp 

för mycket eftersom det då kan hämma individen. 

 

Emma på Attention poängterar vikten med att omkringliggande system förstår individens 

problematik och att inte se alla inom autismspektrumet som en homogen grupp. Detta tar även 

Lorenz upp genom att beskriva hur samma problem kan visa sig på olika sätt beroende på individen 

samt att alla med Aspergers syndrom inte har alla problem eller styrkor som är typiska för 

diagnosen (Lorenz 2010, s. 10). Detta talar emot ståndpunkten om att information om diagnosen i 

sig är viktig då varje individ har en helt individuell problembild. Som vi tolkar Emma på Attention 

borde då fokus på informationsutbytet i systemen ligga på att informera en eventuellt ny 

arbetsgivare om just personen som individ. Vi tolkar arbetsförmedlingens informationsblad om 

SIUS-konsulenter (Arbetsförmedlingen 2012) som att det är deras sätt att möta detta problem. 

 

5.2.3 Kunskap och förståelse i relation till på en makronivå 

Citaten om att informationsspridning är viktig stöds av litteraturen. Det är svårt för föräldrar att veta 

hur de ska hjälpa och stötta personer med Aspergers syndrom mellan tonåren och vuxenlivet om de 

inte har professionellt stöd och en ställd Aspergers diagnos till hjälp (Lorenz, 2010 s. 69; Nordin-

Olson, 2010 s. 41-42).  
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”Tidig diagnos och noggrann information om funktionshindret till familj, lärare och andra berörda 

bör vara utgångspunkten för alla hjälpinsatser”  

(Ehlers & Gillberg 2004, s. 37).  

Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv tolkar vi det som att makronivån ska tillhandahålla expertis 

till meso- och mikronivån. Vi tolkar att våra intervjupersoner är exempel på denna experthjälp då de 

opererar på flera nivåer.  

Då SIUS-konsulenterna, specialpedagogerna och vuxenhabiliteringen går ut till en skolklass, 

arbetsgrupp eller familjen och informerar om hur ett funktionshinder fungerar kan man se det som 

att de omkringliggande systemen får ett inflöde av information från ett omkringliggande 

makrosystem om hur de ska förhålla sig till individen och att detta är ett av deras sätt att försöka 

hjälpa individen till att passa in bättre. 

 

Myndigheter så som Arbetsförmedlingen och även samhället i stort räknas som formella system 

(Payne, 2008 s. 215). Dessa utväxlar energi och information med informella system som 

arbetsplatser och arbetsgivare i landet. Inflödet av information från de formella systemen kan 

underlätta förståelsen hos de informella och verka för att en person med Aspergers syndrom blir 

mer accepterad på en arbetsplats. Detta kan till exempel ske genom processer, lagar, förordningar 

eller en SIUS-konsulent som informerar om hur en person fungerar på arbetsplatsen.  

 

5.3 Tema 3: Arbetssituationen i Sverige idag  

I detta avsnitt behandlas temat arbetssituationen i Sverige idag och vad den har för konsekvenser för 

en person med Aspergers syndrom på vägen ut i arbetslivet. Då vi intervjuat om hinder och 

framgångsfaktorer har en återkommande faktor varit att arbetssituationen i Sverige påverkar alla 

ungdomar och att ungdomar med Aspergers syndrom har en mer utsatt situation när det kommer till 

att komma ut på en reguljär arbetsplats. De tenderar att bli bortvalda på grund av sina svårigheter. 

Till att börja med analyserar vi systemteoretiskt temat på en makronivå för att sedan analysera vad 

det har för konsekvenser på en mikro- och mesonivå. 

 

Emma på Attention berättade under intervjun via Skype att arbetslösheten i Sverige är hög och 

inom den här gruppen är den extra hög. Hon berättade även att vägen ut i arbetslivet för någon med 

Aspergers syndrom ser olika ut beroende på individen själv, vart i landet denne bor och vad för 
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tidigare stöd personen har haft. Hon återger en problembild där ett stort hinder för personer med 

Aspergers syndrom på vägen ut i arbetslivet är att de ofta inte har någon tidigare 

arbetslivserfarenhet. Erfarenheten kan de till exempel ha tillägnat sig med hjälp av sommarjobb 

under skoltiden och utan denna tidigare arbetslivserfarenhet hamnar personerna längre bak i kön när 

det gäller vägen till arbete. Det är enligt Emma när det blir ett glapp mellan skola och arbete som de 

största problemen uppstår. Då syns det nämligen att personen varit inaktiv på arbetsmarknaden. 

Detta glapp uppstår när personen får aktivitetsersättning och bor kvar hemma. När biståndet sedan 

ska omprövas kan det enligt henne vara för sent, då står personen redan utanför arbetsmarknaden. 

 

Kuratorn på vuxenhabiliteringen beskriver gruppens arbetssituation: 

”Alltså det är ju hög arbetslöshet bland ungdomar liksom generellt och för den här gruppen så blir 

det ju liksom ännu svårare på något sätt. Ja, alltså, det är, bland de jag träffar så är det ju, ja, de 

går ju räkna på en hands fingrar alltså de som har ett jobb.” 

 

Ofta behövs extra stöd för personerna på arbetsplatsen men det är inte alltid som arbetsgivarna har 

de resurser som behövs enligt SIUS-konsulent 1: 

”sen är det ju tufft läge överlag på arbetsmarknaden då och allt ifrån att man måste ha handledning 

och; finns det tid liksom för företag att avsätta personer som kan handleda?” 

 

Rehab-handläggaren på arbetsförmedlingen förklarar varför hen tror att personer med Aspergers 

syndrom lättare blir utan den erfarenhet som i längden kan leda till en fast anställning:  

”Jo visst är det ju högre arbetslöshet bland funktionshindrade, så är det ju […] alltså om vi säger 

att en som är utanför samhället kan ju hoppa på en massa små ströjobb och så jobba på Mcdonalds 

ett tag, köra ut pizza […] jobba som servitris och det kan ju vara svårt för en med Asperger och ha 

allt för många ströjobb, eller brödjobb kan man ju också säga då så man får in en inkomst […] det 

kan ju va tuffare, och prata in sig och så” 

 

Kuratorn på vuxenhabiliteringen förklarar att hen tror att många hindras av ofullständiga betyg från 

gymnasiet men att det avgörande för personen är om denne kan få rätt hjälp och mycket tid från 

Arbetsförmedlingen. Hen ser också stöd-anställningar som en framgångsfaktor: 
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”Dem, största delen tror jag ändå är de här som inte riktigt har gymnasiebetyg och inte riktigt kan 

komma vidare till högskola. Och som fastnar liksom då i arbetslöshet, och har man då tur och 

kanske för då en framgångsfaktor i, när de väl har kommit in i arbetsförmedlingen är ju om de 

träffar på en arbetsförmedlare som, lyckas liksom, som förstår den här personen och som ger, det 

tar väldigt lång tid har vi också sett som framgångsfaktorer om man ser att arbetsförmedlaren 

tillåter liksom att man praktiserar lite här, provar lite där och lite längre prövotider. Då har det 

faktiskt gått ganska bra för de personerna men då är det ju att man kanske hittar något jobb ersä… 

alltså sånt här stöd-anställningar då.”  

 

Enligt rehab-handläggaren på arbetsförmedlingen spelar det ibland ingen roll för arbetsgivaren om 

denne får ersättning för att avsätta handledare för en person med Aspergers syndrom på en 

arbetsplats. 

Rehab-handläggaren: ”Men är det en arbetsgivare som kanske inte, tänker på det här och få ett 

bidrag eller något sånt här, utan här ska det vara rätt person och snabbt ska det gå. [...] Då kan det 

ju vara lättare för den att säga ’ näej, det är inte intressant för oss’. Fast vi kan veta, kan vara så 

himla säker på att den här är rätt person för er. Här får ni en klippa. Så får man inte chansen att 

komma in då, då är det ju kört.” 

Intervjuare: ”Ser det ut så här lite överallt? Är det samma sak på alla ställen?” 

Rehab-handläggaren: ”Ja, det är det. […] Det är nog rädsla och, ja, okunskap.” 

 

5.3.1 Arbetssituationen i Sverige idag 

En person som har Aspergers syndrom tillhör personkrets 1 enligt LSS § 1 och har rätt att söka 

särskilt stöd om de har stora problem i sin vardag (§7 LSS). Som våra intervjupersoner påpekar är 

stöd på arbetsplatsen ett alternativ, vilket även Socialstyrelsen kom fram till i sin rapport. Stöd på 

arbetsplatsen är i många fall en avgörande faktor för dem med LSS-beslut (Socialstyrelsen, 2008 s. 

25-26). Rehab-handläggaren berättar dock att arbetsgivaren inte alltid ser det bidrag denne kan få 

för att anställa en person med en funktionsnedsättning (se Arbetsförmedlingen 2014c; Stockholms 

läns landsting, 2014b) i första hand utan arbetsgivaren kan behöva rätt person på plats på en gång. 

Ett mönster i våra intervjuer verkar vara att intervjupersonerna ser att de personer med Aspergers 

syndrom som de är i kontakt med i mycket högre grad är arbetslösa än andra ungdomar i deras ålder 

vilket särskilt Emma på Attention och kuratorn trycker på i sina citat. Detta trots att 
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socialtjänstlagen (SoL 5:7) och Nationell psykiatrisamordning trycker på att alla ska ha samma 

möjligheter till arbete och gemenskap (SOU 2006:100, s. 27). 

 

En arbetsmarknad som kräver många referenser från tidigare arbeten kan vara svår att ta sig in på 

för någon som har problem med flexibilitet och förändring. Enligt Emma på Attention visar detta 

sig speciellt när det har uppstått ett glapp mellan skola och arbetsliv. Har man inga tidigare 

referenser från exempelvis sommarjobb att visa fram så hamnar man lätt utanför arbetsmarknaden. 

Enligt Attentions intressepolitiska program är stödinsatserna för personer med Aspergers syndrom 

otillräckliga och de menar att det är därför så många är arbetslösa (Riksförbundet Attention 2011). 

 

5.3.2 Arbetssituationen i Sverige idag i relation till en mikronivå 

Ett mönster vi har kunnat se i våra intervjuer är att våra intervjupersoner ser en hög arbetslöshet 

bland dagens ungdomar som är extra utmärkande för gruppen med ett funktionshinder. Enligt 

kuratorn på vuxenhabiliteringen är det så få i gruppen med Aspergers syndrom hen träffar som har 

en anställning, de går att räkna på en hands fingrar. Detta tas även upp som ett problem i Patricks 

bok Leva med Asperger. Ofta behöver personer kunna visa upp referenser från tidigare arbetsgivare 

och ha tidigare erfarenhet för att få en anställning (Patrick, 2010 s. 159-160). På vägen mellan skola 

och arbetsliv kan detta, enligt Rehab-handläggaren och Emma på Attention, bli extra problematiskt 

för individer med Aspergers syndrom då de ofta inte kan ta kortare anställningar som sommarjobb 

och skaffa sig referenser från tidigare arbetsgivare som en bas att stå på i vidare arbetssökande. Ett 

behov av fasta rutiner, tydliga regler och stuktur (Hurlbutt & Chalmers, 2004 s. 220) samt nedsatt 

förmåga till flexibilitet hos vissa personer (Larsson Abbad, 2007 s. 46) gör det svårt att flera gånger 

anpassa sig till en ny arbetssituation vilket kan krävas för olika ströjobb, eller brödjobb som Rehab-

handläggaren kallade det i citatet i början av kapitlet, för att få referenser från tidigare arbetsgivare. 

Larsson Abbad tar även upp ojämn funktionsnivå och bristande social kompetens som negativa 

faktorer för att få och behålla en anställning. Larsson Abbad skriver dock att personer med 

Aspergers syndrom kan tillföra positiva faktorer till en arbetsplats som exempelvis nytänkande och 

effektivitet (Ibid. s. 126-127). Personen behöver här enligt kuratorn på Vuxenhabiliteringen ett 

individanpassat stöd när det gäller att hitta rätt arbete på en gång och det blir enligt hen till en 

framgångsfaktor om handläggaren på arbetsförmedlingen kan ge personen den tid som behövs för 

att prova sig fram med olika praktikplatser. Enligt vår litteratur är också en meningsfull aktivitet 

och deltagande i det sociala livet en stor framgång för individen (Schön, 2012 s. 26). Enligt 
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Stockholms läns landsting kan en annan framgångsfaktor vara så kallade lönebidragsanställningar 

(Stockholms läns landsting, 2014b), detta nämner också kuratorn på Vuxenhabiliteringen. Rehab-

handläggaren ser dock en mer komplex bild i detta och menar att det inte alltid fungerar bara för att 

arbetsgivaren har rätt till lönebidrag.  

 

Sett ur en systemteoretisk synvinkel kan en person påverkas positivt eller negativt av kopplingar 

mellan systemen, till exempel det formella makrosystemet och det informella mesosystemet (Payne, 

2008 s. 215). Här kan Arbetsförmedlingen räknas som ett system på makronivå och arbetsgruppen 

som ett system på mesonivå. Om Arbetsförmedlingen ger personen tid att känna sig för och se om 

arbetet passar denne och även ger gruppen på arbetsplatsen tid att känna sig för och anpassa sig till 

individen kan denna koppling ge utslag både positivt i form av att personen blir accepterad på 

arbetsplatsen eller negativt genom att denne inte släpps in i gruppens system. Tidigare nämnda 

bidrag till arbetsgivaren för att denne ska kunna avsätta en handledare för personen kan vara ett 

exempel på hur arbetsplatsen får en möjlighet att få situationen underlättad med hjälp av 

information och strategier (inflöde) och genom detta kunna anpassa sig till individen (Ibid. s. 232). 

Personen behöver en förståelse från omgivningen (Riksförbundet Attention, 2014c). 

 

5.3.3 Arbetssituationen i Sverige idag i relation till en mesonivå 

SIUS-konsulent 1 pekar på ett problem som uppstår vid de tillfällen situationen på arbetsmarknaden 

idag inte tillåter arbetsgivaren att satsa tid och resurser att avsätta en handledare till personen. 

Utifrån intervjupersonernas resonemang tror vi att det kan leda till problem med oförståelse i 

arbetsgruppen. Okunskap leder ofta till negativa attityder i gruppen gentemot personen med 

Aspergers syndrom (jmf. Rosenberg, Markström & Lindquist, 2012 s. 47). Rehab-handläggaren på 

arbetsförmedlingen berättar också att personerna ofta blir bortvalda i anställningssammanhang om 

inte resurserna eller tiden finns. Vid de tillfällen då det finns en handledare eller exempelvis en 

SIUS-konsulent på plats som kan informera arbetsgivare och arbetskamrater om hur personer med 

Aspergers syndrom fungerar ser intervjupersonerna det dock som en stor framgångsfaktor, vilket 

Stockholms läns landsting också gör (Stockholms läns landsting, 2014b). Då får omgivningen i 

stället verktyg till att anpassa sig till individen. Detta är enligt Payne en del av systemteorin (Payne, 

2008 s. 232).  
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Patton skriver att man inte bara kan se en person som ett problem utan denne måste förstås i sin 

kontext och som del av något större (Patton, 2002 s. 120). Som vi tog upp i tema 2 säger litteraturen 

att det finns en stor risk att människor i omgivningen förenklar bilden av personen med Aspergers 

syndrom då de definierar denne utifrån diagnosen snarare än utifrån denne som individ (Jmf. 

Rosenberg, Markström & Lindquist, 2012 s. 53). Det tolkar vi som att om systemen inte ser varje 

person i hela dess sammanhang med dennes individuella egenskaper kan stora missförstånd uppstå 

mellan olika aktörer på mesonivå när en person ska komma in på en arbetsplats. Även om personen 

har en diagnos så uppstår problemen i relation till övriga system omkring. Om då de systemen redan 

har en bild av hur personen ska vara riskerar de att missförstå personen och dennes individuella 

egenskaper. Som vi tolkar våra intervjupersoner och systemteorin kan alltså en handledare eller en 

resursperson som informerar och ger systemet där personen med Aspergers syndrom ingår kunskap 

och information om hur de ska förhålla sig till denne, behövas för att hålla systemet i jämvikt. Man 

ändrar då inte på grundvärderingarna i systemet utan förändrar bara vissa komponenter (Payne, 

2008 s. 214). Om det inte finns tid och resurser för detta på dagens arbetsmarknad kan detta verka 

hämmande även för systemet kring individen med Aspergers syndrom då det kan behövas en person 

som kan hjälpa till att förklara och stötta upp när personen själv inte klarar av det. 

 

5.3.4 Meta-analys 

I en hermeneutisk övergripande analys av våra intervjuer finner vi att våra intervjupersoner anser att 

olika former av kunskap är den största framgångsfaktorn och att brist på kunskap är det största 

hindret för en person med Aspergers syndrom mellan skola och arbetslivet. Detta är den faktor som 

binder ihop alla nivåer i arbetet. Det är enligt intervjupersonerna viktigt för personen på en 

mikronivå att ha kunskap och insikt i sin problematik, det är viktigt för omkringliggande system på 

en mesonivå att ha kunskap om personens diagnos samt personens individuella uttryck för 

diagnosen. Det är enligt intervjupersonerna makronivåns jobb att tillhandahålla och ge rätt 

förutsättningar för att sprida kunskap. Samhället på makronivå ska ge genom lagar och förordningar 

ge personer med bland annat autistiska funktionshinder samma rättigheter som andra grupper i 

samhället samt att makronivån ska stötta alla system kring individen i hur de ska ta tillvara på 

kunskapen och anpassa sig till individen. En annan faktor intervjupersonerna tar upp på en 

makronivå är den allmänna arbetslösheten i Sverige i dag och att detta drabbar grupper som denna 

hårdare. 
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6. Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat och även den metod vi använt i detta arbete. I första 

avsnittet diskuteras resultaten och de svar vi tycker oss ha fått på våra frågeställningar, i 

metoddiskussionen diskuterar vi hur vi hade kunnat få ett annat resultat med andra 

tillvägagångssätt. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var ta reda på vad olika professionella aktörer anser vara hinder och 

framgångsfaktorer för en person med Aspergers syndrom på vägen från gymnasiet och ut i 

arbetslivet i Sverige. Detta genom att ställa frågorna; 

Vilka hinder och framgångsfaktorer kan de identifiera som viktiga? 

Vad är det egentligen som hindrar att alla får en enkel övergång från skola till arbetsliv? 

 

Det vi har kunnat utläsa av de intervjuer vi gjort är att kunskapen är ett centralt tema för våra 

intervjupersoner, dock i lite olika varianter. Om individen med Aspergers syndrom har 

självinsikt och kunskap om sig själv är det enligt våra intervjupersoner en stor 

framgångsfaktor på väg ut i arbetslivet på en mikronivå. För de närmaste systemen runt 

individen, på en mesonivå, är det enligt våra intervjupersoner kunskap om vilka 

svårigheter/styrkor individen har som är den största framgångsfaktorn. Kunskapen kan 

komma från dels personen själv och från instanser som habiliteringen och samhället i stort. På 

vilket sätt arbetssituationen i Sverige idag påverkar individen är också en stor del av hur 

vägen mellan skola och arbete ser ut. Samhället reglerar rättigheter och möjligheter för 

personerna från en makronivå för att hjälpa dem till samma chanser som övriga medborgare. 

Genom att visa på alla de olika nivåerna ser vi att det finns flera olika faktorer som samspelar 

kring en individ med Aspergers syndrom och att det räcker med att det brister i någon av dem 

för att det ska hindra en enkel övergång mellan skola och arbetsliv. Alla nivåer måste 

samspela för att skapa förutsättningar för den enskilde individen. 

 

Vi har jämfört våra intervjuresultat med litteratur och tidigare forskning och finner både 

likheter och vissa skillnader där emellan. I relation till tidigare forskning kan vi inte säga att 

vår studie tillfört särskilt mycket nytt, detta tolkar vi som att forskningen behöver gripa sig an 

området från ett annat perspektiv. Hinder och framgångsfaktorerna vi presenterat ger en 

mycket förenklad bild av ett komplext område. Våra resultat gick inte att dela in i hinder och 

framgångsfaktorer med en bestämd gräns emellan då varje hinder kan vändas till en 
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framgångsfaktor om omgivningen anpassar sig efter personen. Därför har vi inte heller delat 

in resultatet efter de kriterierna även om det var tanken från början. 

 

Våra intervjupersoner har expertroller och arbetar från makronivå med att föra ut kunskap 

både på meso- och mikronivå och eftersom de är insatta i just detta problemområde så är det 

förståeligt att intervjupersonerna anser att detta är det största hindret/framgångsfaktorn. 

Påstående om att omgivningens kunskap är viktigt har vi dock funnit stöd för i nästan all 

litteratur vi har funnit. Något som också bör uppmärksammas i denna studie är att 

intervjupersonerna vi kontaktat arbetar med personer med Aspergers syndrom som har 

omfattande problematik, personer som själva eller med annat stöd hanterar diagnosen, träffar 

aldrig våra intervjupersoner. Litteraturen och forskningen vi funnit är även dessa inriktade på 

personer, eller deras omgivning, som har svårigheter i att hantera diagnosen. Detta kan 

medföra att de som har lindrigare symptom eller fått hjälp av andra än våra intervjupersoner 

inte beaktas i studien. Därför kan det finnas hjälp och lösningar som vi inte fått fram i vårt 

resultat.  

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Fler intervjuer 

Om detta varit ett mer omfattande arbete och vi haft mer tid och resurser till att utföra fler 

intervjuer hade vi inkluderat en arbetsplats som anställer personer med Aspergers syndrom för 

att få ett inifrånperspektiv på hur det i praktiken ser ut för målgruppen på en arbetsplats. 

Dessutom hade vi sett det som en fördel att få ett inifrånperspektiv från personer som själva 

har diagnosen och fått höra deras berättelser om svårigheterna att ta sig ut på arbetsmarknaden 

efter gymnasiet. En annan önskan vi haft är ett anhörigperspektiv, en fokusgruppintervju med 

anhöriga till personer med Aspergers syndrom. Detta för att få deras personliga uppfattningar 

om hur stödet når fram och vilka hinder de ser. Vi ansåg dock att Attention och habiliteringen 

gav en tillräckligt omfattande bild då vi ville se mer generella perspektiv istället för narrativa 

berättelser. Vi tror att resultatet i viss del kan vara vinklat eftersom vi bara intervjuat en 

person ur varje position (utom SIUS-konsulenterna som satt två tillsammans under intervjun). 

Hade vi intervjuat fler personer ur samma position hade vi troligen fått en bredare, eller 

alternativ, bild av problematiken och mer information att ta med i beaktningen. Då vi har så få 

intervjuer blir inte resultatet tillräckligt empiriskt och vi kan bara se det som en öppning till 

nya tankegångar. 
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6.2.2 Teoridiskussion 

Vi anser att systemteorin varit oss till gagn, trots att vår resultat och analysdel på grund av 

denna blivit litet rörig. Vi tror trots detta att vi lyckats berskriva våra olika teman med hjälp 

av mikro- meso- och makronivå på ett tillräckligt tydligt sätt. Vi hade ingen avsikt att lösa 

några problem när vi påbörjade denna studie eftersom det då blivit för stort för detta 

begränsade arbete. Vi önskade istället få en nyanserad bild av hur resurser och hinder uppstår 

i relationen mellan samhället och individen där systemen möts. Systemteorin har givit oss en 

bra översikt på hur stödet kring en person med Aspergers syndrom är uppbyggt och hur 

samhället ser på denna målgrupp. Vi har tolkat intervjuerna hermeneutiskt och vi anser att det 

varit positivt för vår valda teori. Detta för att intervjupersonerna inte alltid säger sina åsikter 

rent ut utan lämnar tolkningsutrymme där vi fått tolka med hjälp av vår förförståelse. Om vi 

använt oss av andra perspektiv än systemteorin hade vårt resultat blivit annorlunda då vi 

tolkat intervjuerna på ett annat sätt och i en annan kontext. Om vi exempelvis valt att göra en 

narrativ berättelse utifrån hur en anhörig ser på stödet så hade vi fått en mycket annorlunda 

bild av stödet då alla har olika subjektiva upplevelser och tolkar tillvaron individuellt på en 

mikronivå. Vi anser dock att systemteorin och systemen kring en individ är mycket komplexa 

och svåra att beskriva, speciellt inom ramen för ett så litet arbete, detta medför att vi är 

kritiska mot att vi har lyckats återge en korrekt bild av den mångfald av system och 

interaktioner dem emellan som nätverket kring en individ utgör. 

 

6.2.3 Generalisering 

Vi har bara gjort intervjuer i en kommun, utom med Emma från Attention som arbetar i 

Stockholm. Vi tror att detta kan påverka resultatet eftersom vi bara får en bild av det paradigm 

som råder just i den kommunen, vi kan inte uttala oss om vi hade fått samma svar i andra 

kommuner. Arbetet kan inte appliceras direkt på vilken individ som helst med Aspergers 

syndrom eftersom diagnosen ter sig olika för olika individer. Resultatet i arbetet är därför 

intressant endast för att ta fram en generell problembild. Ingen person kommer fullt ut passa 

in i beskrivningen av övergången och vi försöker genom hela arbetet poängtera 

individualiteten.  

 

6.2.4 Andra metoder 

Om vi använt oss av enkätundersökningar hade vi kunnat få en kvantitativ syn på fenomenet. 

Detta är dock en begränsning vi gjort eftersom vår utgångspunkt var kvalitativ. Vi tror dock 

att en kvantitativ syn tillsammans med vår kvalitativa hade höjt reliabiliteten. Vi skulle då 
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kunnat se även vad andra inom samma instanser, på olika platser i landet, ansåg vara hinder 

och framgångsfaktorer, detta var dock inte möjligt inom ramen för denna studie.  

 

I våra kontakter med intervjupersonerna övervägde vi att ha endast mailkontakt och genom 

det få genomtänkta och konkreta svar på våra frågor, vi ansåg dock att om vi gjort det hade 

vår möjlighet till följdfrågor försvunnit, så hade även kroppsspråket och dynamiken 

försvunnit. Risken är dessutom stor att de olika intervjupersonerna tolkat frågorna olika. 

 

Om vi inte valt att strukturera intervjuerna tematiskt efter frågeformulär utan istället gjort 

ostrukturerade intervjuer tror vi att vi kunnat fånga mer av personernas egna subjektiva 

upplevelser och även fått fler trådar att följa upp. Dock tror vi att det var bra att kunna styra 

tillbaka intervjuerna mot frågorna för att få en bild av ungefär samma områden hos våra 

intervjupersoner. Vi försökte på detta sätt undvika ett spretigt resultat med för många lösa 

trådar. 

  

6.2.5 Teknik och dess påverkan 

En inspelning kan påverka intervjupersonen då den kan få denne att känna sig obekväm, 

samtidigt är det ett bra verktyg för oss att undvika missuppfattningar genom att transkribera 

och eventuellt gå tillbaka och lyssna. Vi anser att fördelarna övervägde eventuella nackdelar 

då vi kunde använda oss av transkribering och få ut materialet i textform inför analysen. 

Under intervjuerna fick vi intrycket av att personerna glömde mikrofonen och talade öppet 

och lätt. Vi valde att inte använda bildupptagning trots förlusten av kroppsspråk i 

analysmaterialet. Detta eftersom intervjupersonen lätt kunnat bli för självmedveten och 

obekväm i en sådan situation. 

 

Vår intervju med Emma Nilsson gjordes via Skype, detta var inte vårt förstahandsval eftersom 

vi ansåg att intervjusituationen kunde störas av tekniken. Dock var avståndet för stort för att 

vi skulle kunna genomföra intervjun på plats. Att Emma inte såg oss var ett problem då hon 

inte fick visuell respons. Vi anser dock att intervjuns genomförande gick över förväntan med 

levande information och beskrivningar, vi hade dock inte möjlighet att spela in denna intervju 

vilket vi är medvetna om sänkte det empiriska värdet i denna intervju. Vi genomförde den 

med noggranna anteckningar och som säkerhetsåtgärd läste Emma igenom vårt resultat, 

rättade missuppfattningar och godkände vår sammanfattning av intervjun efteråt. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Eftersom personerna vi presenterar i vårt resultat och även litteraturen vi läst påstår att 

kunskap är en viktig komponent för en lyckad väg från skola till arbetsliv anser vi att det 

behöver forskas på hur personer med Aspergers syndrom och deras närmaste omgivning ser 

på detta. Samt hur de ser på stödet från samhället och om de anser att de får tillräcklig 

kunskap och stöd därifrån, detta perspektiv saknade vi även i litteratursökningen. Dessutom 

skulle vi vilja att det forskades på hur kunskap på bästa sätt förs ut till allmänheten, finns det 

ett effektivt sätt att få dessa människor accepterade i samhället? 

 

Vi skulle med intresse se på en jämförande longitudinell undersökning där man jämförde två 

grupper med Aspergers syndrom där den ena ville att kunskapen om diagnosen skulle föras ut 

till omgivningen och den andra ville att diagnosen skulle vara hemlig. Därigenom kunde man 

se hur kunskapen i omgivningen inverkade på personernas utveckling och väg från barn till 

vuxen. 
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Bilaga 1 – Följebrev och frågeformulär till Attention 

Hej! 

Vi heter Iréne Dahlberg och Emelie Åström. Vi skriver just nu en C-uppsats i socialt arbete 

vid Högskolan i Gävle. Den kommer att handla om hur vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet 

ser ut för unga personer med Aspergers syndrom. Det vore en stor hjälp om vi fick intervjua 

dig för att få ett brukarperspektiv och en grund att stå på i den fortsatta studien. Syftet med 

studien är att se på möjliga resurser och hinder i den här övergången, hur den överlag går till 

samt hur olika aktörer/verksamheter ser på övergången. Genom intervjuer med representanter 

från Attention, arbetsförmedlingen, skola och habiliteringen vill vi bland annat undersöka de 

olika aktörernas syn på sin egen roll i övergången. Vi vill genom detta undersöka om det finns 

brister i stödet. Vi vill även belysa fördelarna och de ljusa sidorna kring diagnosen och om 

dessa kan vara en resurs i denna situation. 

 

Intervjun kommer att utföras muntligt med hjälp av ett tematiskt utformat frågeformulär som 

du kommer att få ta del av i god tid innan intervjun. Din intervju kommer ingå i vår 

förförståelse av situationen och eftersom vi använder dig som expert inom området från ett 

brukarperspektiv vore vi tacksamma om vi fick namnge dig i studien. Du kommer att få ta del 

av det färdiga arbetet om du så önskar och du får gärna lämna synpunkter på det till oss. 

 

Det är förstås helt frivilligt att delta i denna intervju och du får när som helt avbryta intervjun. 

Du behöver då inte ange något skäl till det. Intervjun kommer maximalt att ta en timme i 

anspråk. 

 

Tack på förhand! 

Mvh Iréne Dahlberg och Emelie Åström 
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Frågeformulär 

 

Dessa frågor är bara riktlinjer för vad vi önskar prata om under intervjun och vi kommer 

troligen ställa följdfrågor. Vi är medvetna om att de generella frågorna kan vara svåra att 

svara på eftersom det handlar om individer snarare än en homogen grupp men vi hoppas på en 

överblick.  

 

Har vi ditt godkännande att namnge dig och din profession i studien? 

Vad arbetar du som?  

Kan du berätta lite om hur ditt arbete här ser ut? 

Hur såg din väg till detta arbete ut?  

Vad har du för utbildning?  

 

Generellt om gruppen 

Hur ser du generellt på unga vuxna med Aspergers syndrom?  

Enligt din erfarenhet; vad kan det finnas för styrkor hos gruppen och dess omgivning? 

Enligt din erfarenhet; vad kan det finnas för svagheter hos/kring gruppen? 

Kan du se något som är extra viktigt som hinder eller framgångsfaktor i personens liv (t.ex. 

socialt nätverk, specialintressen) 

 

Övergången från skola till arbete  

Hur skulle du beskriva hur vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet ser ut? 

Kan du se några speciella hinder som kan finnas i övergången? 

Kan du se några speciella framgångsfaktorer eller resurser hos/kring gruppen? 

När det fungerar, vad är skillnaden mot när det inte gör det? 

Hur vanligt är det att någon med Aspergers syndrom kommer ut till den ordinära 

arbetsmarknaden? 

Hur ser du på stödet som finns kring gruppen idag?  

Hur kommer du kontakt med dem? 

Hur arbetar du med en person om hen har problem att komma ut i arbetslivet, eller om du 

misstänker att hen kommer få problem?  

 

Finns det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 – Följebrev och frågeformulär till övriga intervjupersoner 

Hej! 

Vi heter Iréne Dahlberg och Emelie Åström. Vi skriver just nu en C-uppsats i socialt arbete 

vid Högskolan i Gävle. Den kommer att handla om hur vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet 

ser ut för unga personer med Aspergers syndrom. Det vore en stor hjälp om vi fick intervjua 

dig. Syftet med studien är att se på möjliga resurser och hinder i den här övergången, hur den 

överlag går till samt hur olika aktörer/verksamheter ser på övergången. Genom ett antal 

intervjuer med representanter från Attention, arbetsförmedlingen, skola och habiliteringen vill 

vi bland annat undersöka de olika aktörernas syn på sin egen roll i övergången. Vi vill även 

belysa fördelarna och de ljusa sidorna kring diagnosen och om dessa kan vara en resurs i 

denna situation. Du kommer att få ta del av frågorna i god tid innan intervjun. 

 

Intervjun kommer att utföras muntligt med hjälp av ett tematiskt utformat frågeformulär som 

du kommer att få ta del av i god tid innan intervjun. Intervjun kommer att spelas in för att 

sedan skrivas ned ordagrant. Vi väljer att spela in intervjun för att kunna gå tillbaks och lyssna 

om och på så sätt undvika faktafel och missförstånd samt för att inte viktiga aspekter av det du 

talat om ska tappas bort. Materialet kommer endast att vara tillgängligt för oss och vid 

tveksamheter även för vår handledare. I slutresultatet kommer endast en liten del av 

intervjumaterialet att finnas kvar, framförallt i form av utvalda citat. Ditt namn kommer inte 

att redovisas. Det inspelade materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av 

det och det kommer endast att användas till detta arbete. Om du vill kommer du att få ta del 

av det färdiga arbetet och du får gärna lämna synpunkter på det till oss. 

 

Det är förstås helt frivilligt att delta i denna intervju och du får när som helst avbryta 

intervjun. Du behöver då inte ange något skäl till det. Intervjun kommer att ta maximalt en 

timme i anspråk. 

 

Tack på förhand! 

Mvh Iréne Dahlberg och Emelie Åström 
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Frågeformulär 

Dessa frågor är bara riktlinjer för vad vi önskar prata om under intervjun och vi kommer 

troligen ställa följdfrågor. Vi är medvetna om att de generella frågorna kan vara svåra att 

svara på eftersom det handlar om individer snarare än en homogen grupp men vi hoppas på en 

överblick. 

 

De första fyra frågorna är mest för vår egen förförståelse och inte tänkt att redovisas i 

studien. 

Vad arbetar du som?  

Kan du berätta lite om hur ditt arbete här ser ut? 

Hur såg din väg till detta arbete ut?  

Utbildning?  

 

Generellt om gruppen 

Hur ser du generellt på unga vuxna med Aspergers syndrom?  

Enligt din erfarenhet; vad kan det finnas för styrkor hos gruppen och dess omgivning? 

Enligt din erfarenhet; vad kan det finnas för svagheter hos/kring gruppen? 

Kan du se något som är extra viktigt som hinder eller framgångsfaktor i personens liv (t.ex. 

socialt nätverk, specialintressen) 

 

Övergången från skola till arbete  

Hur skulle du beskriva hur vägen ut i arbetslivet efter gymnasiet ser ut? 

Kan du se några speciella hinder som kan finnas i övergången? 

Kan du se några speciella framgångsfaktorer eller resurser hos/kring gruppen? 

När det fungerar, vad är skillnaden mot när det inte gör det? 

Hur vanligt är det att någon med Aspergers syndrom kommer ut till den ordinära 

arbetsmarknaden? 

Hur påverkar sommarjobb under skoltiden hur de blir etablerade på arbetsmarknaden? 

Hur ser du på stödet som finns kring gruppen idag?  

Hur kommer du kontakt med dem? 

Hur arbetar du med en person om hen har problem att komma ut i arbetslivet, eller om du 

misstänker att hen kommer få problem?  

Hur ser du på daglig verksamhet som ett alternativ för målgruppen med Aspergers syndrom? 

Är det ett hinder eller en framgångsfaktor i övergången till den reguljära arbetsmarknaden? 
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Hur vanligt är detta? 

 

Finns det något du vill tillägga?  

 


