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Sammanfattning 

Personer med autismspektrumtillstånd tillhör gruppen som ökat mest inom insatsen daglig 

verksamhet. Då insatsen tillkom utformades den främst efter personer med 

utvecklingsstörning eller med stora fysiska funktionshinder. Syftet med studien är att 

undersöka hur daglig verksamhet är anpassad efter personer med Aspergers syndrom. Utifrån 

intervjuer med personal på daglig verksamhet visar resultaten på att daglig verksamhet 

fungerar bra och är anpassad efter individuella behov. Samtidigt visar resultaten på att en 

utveckling av daglig verksamhet behövs men upplevs svår att genomföra. Slutsatserna är att 

det kan vara svårt att anpassa en verksamhet efter personer med Aspergers syndrom då de inte 

alltid beskriver vilka behov de har, att behov kan se väldigt olika ut individer emellan samt att 

deras förmågor kan ses som både styrkor och svagheter. En slutsats är även att arbetet med 

målgruppen bör kompletteras med arbete utifrån en samhällsnivå för att en utveckling mot en 

anpassad verksamhet ska möjliggöras.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, daglig verksamhet, reguljärt arbete, anpassad 

verksamhet  
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Abstract 

To challenge and adapt?  

-An interview study with staff of the daycare center of people with Asperger’s syndrome 

People with autism spectrum disorders belong to the group that has increased most within the 

daycare center. At the introduction, the daycare center was primarily designed for people with 

intellectual or major physical disabilities. The study's purpose is to examine how daycare 

center activities are adapted for those with Asperger’s syndrome. Interviews with daycare 

center staff show that the activities function well and are adapted for individual needs. 

However, the results also show that a development of the activities is needed but believed 

difficult. The conclusions are that it seems to be difficult to adapt activities for people with 

Asperger’s syndrome since they not always describe their needs, that their needs may be very 

individual, and that their abilities can be seen as both strengths and weaknesses. Another 

conclusion is that the work with the target group should be complemented with work at a 

community level, to enable development towards adapted activities. 

 

Keywords: Asperger’s syndrome, daycare center, regular work, adapted activity 
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1. Inledning 

Detta är en studie om autismspektrumtillstånd, med fokus på personer med Aspergers 

syndrom. Då vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning med biståndshandläggare inom 

LSS/SoL bestämde vi att ville skriva ett examensarbete om dessa personer. Den kunskap vi 

fick med oss, som även väckte intresset till denna studie, var att personer med Aspergers 

syndrom har normal- eller hög begåvning men ändå inte har samma möjlighet till att komma 

ut på den reguljära arbetsmarknaden och till självförsörjning som andra personer med 

normalbegåvning.  

 

Det inledande kapitlet till denna uppsats ta upp bakgrunden till Aspergers syndrom. 

Bakgrunden tar utgångspunkt i syndromets utveckling, från och med att symptom av 

syndromet började dokumenteras fram till den tidpunkt då Aspergers syndrom blev en 

självständig diagnos. Vidare följer en problemformulering som tar upp dilemmat angående att 

en stor grupp med Aspergers syndrom inte har någon sysselsättning. Problemformuleringen 

mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar vilka kommer att genomsyra hela studien. I 

slutet av detta kapitel presenteras begreppsförklaringar och uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Barnläkaren Asperger publicerade år 1944 en artikel som beskrev en speciell kombination av 

kontakt- och beteendeproblem hos barn. Barnneurologen Ssucharewa hade däremot beskrivit 

dessa symptom redan år 1926, dock med en annan beteckning. Aspergers artikel publicerades 

i engelsk översättning för första gången år 1981. Publiceringen skedde i samband med att 

psykiatrikern Wing skrev en artikel om 34 fall som hon benämnde Aspergers syndrom, vilket 

ledde till att tillståndet uppmärksammades över hela världen (Ehlers & Gillberg, 2004; 

Gillberg, 2011). Samtidigt som Aspergers artikel kom ut publicerades det även en engelsk 

artikel namngiven ”autistiska störningar i den känslomässiga kontakten” som fick stor 

uppmärksamhet. I artikeln lade den amerikanska barnpsykiatrikern Kanner fram en 

beskrivning om ett antal barn som i tidig ålder visade på extrema svårigheter i den sociala 

interaktionen. Kanner benämnde därefter hans beskrivna tillstånd utifrån begreppet ”tidig 

infantil autism”, eller ”Kanners autism”. Idag kallas detta ”klassisk autism”. Detta tillstånd 

tycktes vara likt tillståndet Aspergers syndrom, men idag vet man att tillståndet Kanner 

beskrev innefattade en låg begåvning medan diagnosen Aspergers syndrom innebar en 

normal- eller hög begåvning. Till tillståndet ”tidig infantil autism” införde Kanner 
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diagnostiska kriterier, vilka under 1970 och 1980-talen kom att utvidgas och att tala om ett 

spektrum av autistiska tillstånd blev vanligt förekommande (Gillberg, 2011).  

 

Idag används diagnossystemen DSM-IV-TR och ICD-10 (se bilaga 1 och 2). Det var i 

upplaga tio av ICD som Aspergers syndrom blev en egen diagnos och diagnosen autism 

delades upp. I DSM-IV-TR beskrevs autism som en spektrumstörning och där inkluderades 

för första gången Aspergers syndrom som en självständig diagnostisk kategori (Attwood, 

2008). Under de senaste 25 åren har synen på vad diagnosen innebär och vilka kriterier som 

skall ingå förändrats. Sedan det under 1990-talet blev en självständig diagnos i DSM-IV-TR 

och ICD-10 har studier som riktat in sig specifikt på gruppen med Aspergers syndrom blivit 

fler. Idag benämns inte längre Aspergers syndrom, utan tillståndet går istället under begreppet 

autismspektrumtillstånd (Larsson-Abbad, 2007). Detta har lett till att antalet diagnostiserade 

fall ökat (Socialstyrelsen, 2008). 

 

1.2 Problemformulering 

Detta är en studie om personer med autismspektrumtillstånd som omfattas av 1 kap. 1 § 1 Lag 

(SFS 1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Särskilt fokus ligger 

på personer med Aspergers syndrom som befinner sig i arbetsför ålder. En stor andel av 

gruppen med Aspergers syndrom lever ett isolerat och avskärmat liv (Gillberg, 2011). 

Personer med Aspergers syndrom är ofta högfungerande och kan leva självständigt, men 

hälften är arbetslösa och har en låg socioekonomisk status (Lehnhardt et al., 2013). Varför så 

många är arbetslösa beror oftast inte på att de inte klarar av att utföra arbetsuppgifter, utan att 

arbetsgivare inte har förmåga eller kunskap att anpassa arbetsplatsen efter individuella 

förutsättningar och behov.  (Socialstyrelsen, 2008). Personer mer Aspergers syndrom har rätt 

till insatsen daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS men känner ofta att de blir hänvisade till 

daglig verksamhet som om de inte fanns något annat alternativ. De upplever att de är 

malplacerade då verksamheten ofta är anpassad efter personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En verksamhet som är utformad på annat sätt än den traditionella 

önskas, en annan form och ett annat innehåll inklusive mer avancerade arbetsuppgifter. 

Erfarenhet för personer med utvecklingsstörning eller de med stora fysiska funktionshinder 

har alltid funnits på daglig verksamhet, däremot finns inte lika stor kunskap om de som har 

autismliknande tillstånd vilket medför att nya behov finns att möta (Socialstyrelsen, 2008).  
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1.3 Relevans för socialt arbete  

Kriterierna för diverse diagnoser förändras och det tillkommer nya. Samhällets ständiga 

förändringar över tid för med sig att nya förväntningar på människor ställs. Utifrån detta 

tänker vi att LSS ständigt behöver ses över och utvecklas. För att LSS ska utvecklas i rätt 

riktning så att insatserna tillgodoser behoven som finns anser vi att det är av vikt att alla får 

komma till tals angående vilka dessa behov är. Detta bör inte resoneras enbart på ett juridiskt 

plan utan också utifrån att socialarbetare som ser behoven på nära håll får möjlighet att 

beskriva dessa.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur personal som arbetar vid daglig verksamhet enligt 9 § 

10 LSS upplever att insatsen fungerar och är anpassad till färdigheter, förmågor och behov 

hos personer med Aspergers syndrom.  

 

 Vad har personal för upplevelser och erfarenheter av stöd- och hjälp som ges på daglig 

verksamhet till personer med Aspergers syndrom? 

 På vilket sätt beskriver personal att målet meningsfullhet efterlevs på daglig 

verksamhet? 

 Hur arbetar personal med att personer med Aspergers syndrom ska komma ut på den 

reguljära arbetsmarknaden?  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats innehåller sex kapitel vilka samtliga innefattar rubriker och underrubriker. I 

början av varje kapitel återfinns en kort inledning i syfte att ge en överblick av vad kapitlet 

handlar om. Kapitel ett innehåller inledning, bakgrund, problemformulering, relevans för 

socialt arbete samt syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet presenteras 

begreppsförklaringar och uppsatsens disposition. Kapitel två redovisar tidigare forskning som 

är aktuell inom ämnesområdet. I kapitel tre presenteras den teoretiska utgångspunkten. I det 

fjärde kapitlet finner vi val av metod, tillvägagångssätt, studiens trovärdighet samt etiska 

ställningstaganden. Kapitel fem innehåller resultat av insamlat datamaterial och dess analys, 

som i sin ur mynnar ut i ett sjätte kapitel vilket innehåller en diskussion. 
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1.5 Begreppsförklaringar  

AS - När vi skriver om personer med Aspergers syndrom i denna uppsats väljer vi att 

benämna dem med AS.  

 

Deltagare - När vi nämner deltagare i denna uppsats syftar vi på personer med AS som är 

beviljade insatsen daglig verksamhet. 

 

Intervjuperson 1, 2 och 3 - När intervjuperson 1, 2 och 3 nämns så menar vi de dagliga 

verksamheter vi har intervjuat. Intervjuperson 1 arbetar på en daglig verksamhet i en mindre 

kommun. Intervjuperson 2 arbetar på en daglig verksamhet i en större kommun. När vi 

nämner intervjuperson 3 menar vi de två intervjupersoner som deltog i intervjun som arbetar 

på en daglig verksamhet i en mellanstor kommun. I citaten som redovisas i resultatdelen 

kommer dessa att benämnas som IP1, IP2 och IP3. 

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med rubrikerna: svårigheter på arbetsmarknaden 

för personer med Aspergers syndrom, hjälp- och stödinsatser som öppnar möjligheter på 

arbetsmarknaden, förmågor och styrkor att ta tillvara på samt daglig verksamhet. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av kunskapsområdet och hur tidigare forskningen kommer 

att användas i denna studie.   

 

2.1 Svårigheter på arbetsmarknaden för personer med Aspergers syndrom 

Personer med AS har en önskan att bidra till samhället, men deras problem kring att initiera 

sociala interaktioner försvårar för dem (Lehnhardt et al., 2013; Koegel, Ashbaugh, Koegel, 

Detar, & Regester, 2013). Sociala färdigheter kan skapa hinder på en arbetsplats för personer 

med AS. Förmågan att kunna kommunicera och samspela med andra kan vara avgörande för 

att få ett arbete och behålla det trots goda yrkeskunskaper (Wehman et al., 2013). Att personer 

med AS kan besitta en hög språklig förmåga men samtidigt ha svårt att handskas med logiska 

uppgifter beror på att ofta har en ojämn begåvningsprofil. Den ojämna begåvningsprofilen kan 

ställa till med problem på en arbetsmarknad. Detta i och med att de antingen uppfattas förstå 

alla arbetsuppgifter de blir tilldelade med detsamma, eller att de inte kan utföra någon 

arbetsuppgift alls (Gillberg, 2011). På en arbetsplats förväntas man att säga till om man inte 
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förstår sin arbetsuppgift, vilket är något personer med AS kan få problem med på grund av 

kommunikationssvårigheter (Wehman et al., 2013; Geller & Greenberg, 2010).  

 

Personer med AS har svårigheter att göra saker rutinmässigt utan att tänka. Det kan leda till 

att de måste börja om från början varje gång de ska börja göra något igen, vilket kan vara 

energikrävande (Gillberg, 2011). En person med AS kan ha svårt att på egen hand organisera 

och strukturera upp arbetstiden likasom att de kan ha svårt att prioritera arbetsuppgifter. Även 

en anställningsintervju kan skapa svårigheter då personer med AS har en försämrad 

inlevelseförmåga, detta genom att det kan vara svårt för dem att förstå hur de blir uppfattade 

av arbetsgivaren (Geller & Greenberg, 2010). Utifrån perceptionsstörningar kan en person 

med AS få svårigheter på arbetsmarknaden vilket kan leda till en kognitiv överbelastning, det 

går åt mycket energi till att sortera och samordna sinnesintryck. Detta gör att de blir utmattade 

och inte orkar med arbetet (Gerland, 2010).  

 

2.2 Hjälp- och stödinsatser som öppnar möjligheter på arbetsmarknaden 

Personer med AS har i tidigare studier uppgett att de oftast har någon form av stöd i arbetet 

eller på sin praktikplats. De har ofta har en stark önskan om större erkännande, förståelse och 

respekt för deras behov av medarbetare på arbetsplatsen, och efterfrågar ofta ett mer effektivt 

stöd i att utveckla sina sociala färdigheter och sin kommunikationsförmåga (Baldwin, Costley 

& Warren, 2014). Personer med AS kan ha svårigheter att föreställa sig situationer utanför 

deras egna erfarenheter. Av den anledningen är det viktigt att de tidigt får vara i konkreta 

arbetssituationer, på exempelvis praktikplatser så att de ska få möjlighet att skapa realistiska 

förväntningar den dag de ska ut på den reguljära arbetsmarknaden (Geller & Greenberg, 

2010). Strategier för de sociala hindren kan vara att rent visuellt visa önskvärt beteende. Man 

kan öva rollspel för att göra beteendeförväntningar konkreta. Därefter kan det vara av vikt att 

hitta följdstrategier för att upprätthålla de positiva beteendeförändringar som gjorts hos 

individen (Wehman et al., 2013). Man kan öka chanserna till ett lyckat arbetsliv för personer 

med AS genom att arbetsplatserna ger stöd till integrering i det sociala (Larsson-Abbad, 

2007).  

 

Personer med AS kan komma att behöva mer instruktioner för att få arbetsuppgifter utförda 

jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Det är viktigt att arbetsuppgifter anpassas 

efter individens behov. För att det ska fungera rent praktiskt på en arbetsplats finns det olika 
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strategier och verktyg att ta till, exempelvis larm på mobilen för att passa tider. Man kan 

också använda sig av listor och scheman på det som ska göras varje dag. En övergångsperiod 

från skola till arbetsliv kan vara viktig på så vis att man under en period övar på att vara på en 

arbetsplats eller på en praktikplats. Där lär man sig hantera de hinder som kan uppstå på ett 

arbete, detta genom professionell hjälp och stöd under tiden (Wehman et al., 2013). För 

personer med AS är det viktigt att omgivningen på en arbetsplats förstår vilka behov de har. 

De behöver mer handledning än övrig personal. De som anställer personer med AS menar att 

de själva är i behov av och skulle uppskatta professionell hjälp och stöd för att kunna göra 

anställningen så bra som möjligt (Larsson-Abbad, 2007). 

 

2.3 Förmågor och styrkor att ta tillvara på 

Det är inte sällan personer AS har högre kompetens än vad deras arbeten kräver. En studie 

visar på att 26 % av deltagarna hade den önskade kompetensen för arbetet. 28 % hade en 

högre kompetens än vad arbetet krävde och hela 46 % var överutbildade i förhållande till 

kvalifikationerna (Baldwin et al., 2014). Skulle arbetsplatsen ha möjlighet att anpassas efter 

behoven personer med AS har, exempelvis genom att göra arbetstider mer flexibla, skulle de 

säkerligen kunna bidra med kunskap som ligger utanför ramarna för arbetsplatsen på ett 

utvecklande sätt (Larsson-Abbad, 2007). Individens specifika egenskaper kan nyttjas och 

förstärkas. I Wehmans et al., (2013) studie tas ett exempel upp angående hur en av deltagarna, 

varje morgon när han kom till arbetet räknade sina arbetsuppgifter. Arbetsplatsen kunde se att 

detta var en strategi för honom för att få arbetsuppgifter utförda. Utifrån detta gjorde 

arbetsplatsen en uppgiftslista med antal uppgifter som skulle uträttas av honom under dagen.  

 

2.4 Daglig verksamhet  

Personer inom autismspektrumtillståndet har blivit en större grupp inom daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet är en stödinsats som finns i Sverige för dem som inte har möjlighet, eller 

är redo, att komma ut på arbetsmarknaden. Personal inom daglig verksamhet har ofta en 

utbildning med inriktning på vård- och socialt arbete. Aktiviteterna inom daglig verksamhet är 

mycket varierande. Det finns aktiviteter inom nästan alla områden, exempelvis hantverk, café, 

vaktmästeri och datorrelaterade aktiviteter (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Det kognitiva stödet på daglig verksamhet finns i form av olika hjälpmedel som gör att man 

exempelvis kan strukturera upp en dag, komma ihåg vad som ska göras eller liknande. 
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Liksom interventioner som ska erbjuda stöd- och hjälpinsatser för att underlätta övergång till 

arbetslivet. Daglig verksamhet delas upp i tre olika former. I den traditionella 

gruppverksamheten har deltagarna olika behov, färdigheter och intressen och utför ungefär 

samma uppgifter. Så finns det en form av verksamhet som kallas utflyttad gruppverksamhet. 

Det är företagsgrupper som finns ute i andra kommunala eller privata företag. Där är 

deltagarna i mindre grupper och på en vanlig arbetsplats och utför diverse arbetsuppgifter. 

Den tredje formen är individuell placering. Då har man också sin sysselsättning på ett separat 

företag eller liknande, men man arbetar inte i grupp, utan man är ensam placerad 

(Socialstyrelsen 2008).  

 

Daglig verksamhet är en av insatserna i LSS. Utformandet av daglig verksamhet beskriver 

propositionen som följande:  

 

Vid utformningen av dagcenterverksamheten, precis som vid beslut om övriga insatser 

enligt den nya lagen, måste bestämmelserna i 7 § om hänsyn till individuella behov 

m.m. beaktas. Utformningen av dagcenterverksamheten skall ske med beaktande av de 

berörda personernas funktionshinder (Prop.1992/93:159, s. 181). 

 

 Målet med daglig verksamhet beskriver propositionen som följande:  

 

Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och 

gemenskap efter hans önskemål. Verksamheten bör generellt sett ha som mål att 

utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa 

endast kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt (Prop.1992/93:159, s. 181). 

 

2.5 Sammanfattning av kunskapsområdet 

Kunskapsområdet som belysts ovan har tagit upp de svårigheter personer med AS kan ha i 

samband med ett arbete. Det största hindret är det sociala samspelet och det är där de största 

behoven av stöd finns. Dock har personer med AS kvalitéer och kunskaper som många gånger 

inte tas tillvara på. Det är viktigt att arbetsuppgifter anpassas efter individens behov för att en 

anställning ska kunna fungera. Om man finner vägar för att tillgodose behov, kan dessa 

kvalitéer och kunskaper tas tillvara på, och den anställde ökar sin möjlighet till att behålla sitt 

arbete. Den tidigare kunskapen på området kommer att användas i denna studie genom att 

undersöka om personal på daglig verksamhet har upplevelser som skiljer sig från tidigare 

forskning. Den tidigare forskningen, som även grundar sig på personer med AS och deras 
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egna tankar, kommer också att ställas i relation till denna studies resultat angående personals 

upplevelser.  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I följande kapitel beskrivs vilken teoretisk utgångspunkt kommande analys och diskussion 

utgår från.  

 

3.1 Empowerment  

Empowerment kan betyda egenmakt, delaktighet, bemyndiga samt möjliggöra (Larsson-

Abbad, 2007). Empowerment kan förklaras med att få individer eller grupper att nå mål i livet 

genom att hjälpa dem övervinna svårigheter som påverkar målen negativt. Delar av 

empowerment innebär att individer ska få ett större självförtroende och ökad självkänsla 

(Payne, 2008). Det innebär också att öka människors handlingsutrymme, men det är även ett 

sätt som kan få samhällets maktförhållanden att jämnas ut. Empowerment tar sin grund i att 

människor ska kunna styra sitt liv i den riktning de vill och kan användas för att förstå 

förloppet där individer går från osjälvständig till självständig (Larsson-Abbad, 2007). 

Socialarbetaren kan genom empowerment hjälpa individer att öka deras självkänsla och tron 

på förmågan de besitter och hjälpa till med att skapa vägar till integrering för individen 

(Meuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Socialarbetaren kan hjälpa individer att ta den kontroll 

som behövs för att själva styra sina liv (Payne, 2008).  

 

I en avhandling från Larsson-Abbad (2007) beskrivs empowerment utifrån individuell, 

organisatorisk och samhällelig nivå. Den individuella nivån, liksom vi beskrivit ovan, handlar 

om att ge individen egenmakt. Den organisatoriska nivån tar fasta vid arbetssätt samt policy 

på exempelvis en organisation. Den tredje nivån, samhällsnivån, riktar sitt fokus på strukturer 

i samhället. Samhällsnivån utgår från tanken om ett anpassat samhälle som möjliggör 

delaktighet för alla. De tre nivåerna bör kompletteras med varandra för att man ska kunna ta 

tillvara på individens färdigheter. Om de tre nivåerna inte kompletteras blir möjligheten till en 

förändrad livssituation för individen mindre. Eftersom samhället bygger på människor och 

relationer, och även hierarki dem emellan blir inte individuell empowerment tillräcklig 

(Larsson-Abbad, 2007).  
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Utifrån patient-empowerment kan även hjälp till individer ges för en ökad självinsikt och 

kunskap angående egna behov. Patient-empowerment kan användas på så sätt att individer ges 

större inflytande och delaktighet på så vis att de får hjälp med att ta egna beslut och göra egna 

val (Larsson-Abbad, 2007). 

 

3.2 Empowerment i denna studie 

Empowerment är av relevans för studien då personer med AS har svårigheter med det sociala 

samspelet, vilket är av stor vikt på ett arbete. Personer med AS behöver hjälp av 

professionella att lära sig att själva bemästra det sociala samspelet på en daglig verksamhet 

eller arbetsplats för att kunna nå och behålla en anställning. De olika nivåerna som går att 

återfinna i empowerment är av vikt för studien på så vis att de kommer att användas för analys 

av både individer med AS, daglig verksamhet och den reguljära arbetsmarknaden.  

 

4. Forskningsmetod  

I detta kapitel presenteras val av metod, tillvägagångssätt av urval inför intervju samt 

litteratur. I detta kapitel beskrivs också vilket analysverktyg som har använts, studiens 

trovärdighet samt vilka forskningsetiska överväganden som gjorts. 

 

4.1 Forskningsdesign 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har kvalitativa intervjuer gjorts för att få en 

ingående och väl beskrivande data utifrån intervjupersonernas svar på frågorna (Larsson, Lilja 

& Mannheimer, 2005). Halvstrukturerade intervjuer har utförts vilket innebär att teman ställs 

upp för att få ett naturligt och öppet samtal men som ändå inte tappar fokus på det aktuella 

ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval inför intervju  

Kvalitativa intervjuer med anställd personal på daglig verksamhet har utförts i tre olika 

kommuner. Urval av intervjupersoner har gjorts genom ett tvåstegsurval. Genom att kontakta 

chefer via mejl på daglig verksamhet och beskrivit vilka kriterier som önskas hos 

intervjupersonen har chefen hänvisat oss vidare. De kriterier vi angav i mejlen till de olika 

cheferna var att intervjupersonen skulle arbeta som personal på en daglig verksamhet som tog 
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emot personer med AS. Risken med att få personer utvalda av någon kan vara att bilden inte 

blir helt objektiv, då denna chef kan tipsa om någon som kommer att ställa verksamheten i 

god dager. För att få en mer objektiv bild skulle en lista på personal för slumpmässiga urval 

vara ett alternativ (Ahrne & Svensson, 2011). Tre olika intervjuer har utförts i tre olika 

kommuner, en större, en medelstor och en mindre. Detta på grund av att vi tror att resultaten 

kan se olika ut dels på grund av att storleken på kommunerna skiljer sig och dels på grund av 

att vi hade fått för smal bild av verksamheterna om de skulle ligga i samma kommun.  

 

4.2.2 Genomförande  

Intervjuerna med intervjupersonerna skedde på de aktuella verksamheterna. Vi har utfört tre 

olika intervjuer i tre olika kommuner. Under intervju 1 och 2 deltog en person i vardera 

intervju, och i intervju 3 deltog två personer i samma intervju. Samtliga intervjuer utfördes av 

oss båda. Fördelen med att vara två personer som genomför intervjun kan vara att en 

koncentrerar sig på att ställa frågor, och den andra på att anteckna det som sägs för att lättare 

kunna ställa följdfrågor. Varje intervjutillfälle tog cirka 60 minuter. Under intervjutillfällena 

har samtalen spelats in med hjälp av mobiltelefon. En fördel med att anteckna, även om man 

spelar in, är att man har kvar anteckningar om datamaterialet förstörs i inspelningen eller att 

tekniken inte fungerar. Fördelen med att spela in en intervju kan vara att man kan lyssna på 

det insamlade datamaterialet flera gånger, samt att möjligheten att spola tillbaka och lyssna 

fler gånger finns. Tidsmässigt kan inspelningstekniken vara en nackdel då transkriberingen 

utifrån inspelningen tenderar att ta lång tid och vi har utfört studien under en begränsad 

tidsperiod (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

I den halvstrukturerade intervjuguiden (se bilaga 4) ställdes allmänna frågor inklusive 

sonderande. Allmänna frågor innebär att man ställer frågor med syfte att få mer beskrivande 

och större bredd på svaren. Sonderande frågor innebär att man ställer frågor med syfte att få 

intervjupersonen att prata vidare om ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett tillvägagångssätt 

för att få utförliga svar var under intervjun att bland annat inleda frågorna med ”Kan du 

beskriva hur...?”  
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4.2.3 Urval av litteratur 

Litteratur har sökts i följande databaser: SocIndex, PubMed, LIBRIS, Zeteo, Web Of Science, 

Google Schoolar. Sökord vi har använt oss av är: “high-functionelly autism” “autism” 

“employment” “work” “adult” “jobtraining” “asperger” “LSS” och “daglig verksamhet” 

“support employment”. Dessa sökord har även kombinerats för att få fler träffar. 

Uppfattningen är att det finns mycket skrivet inom ämnesområdet Aspergers syndrom. Dock 

fokuserar forskningen mestadels på barn och ungdomar med AS, och inte lika mycket på 

vuxna. Tidigare forskning om insatsen daglig verksamhet var svår att finna då de flesta 

artiklar inte är från Sverige. Tidigare kunskap om personals perspektiv gällande AS på daglig 

verksamhet är också något som inte uppmärksammats särskilt mycket. Däremot finns en 

rapport från Socialstyrelsen som beskriver daglig verksamhet. Tidigare forskning om andra 

stöd- och hjälpinsatser i arbetslivet kommer därför att användas i större utsträckning. Urvalet 

av böcker gjordes utifrån centrala författare där en beskrivning av diagnosen AS gjorts. Ett 

urval av publiceringsdatum från och med 1994 och framåt har gjorts. Dels av anledningen att 

AS blev en självständig diagnos under 1990-talet, men också på grund av att studierna gick 

från att handla om autism till Aspergers syndrom under detta årtal. Urvalet gjordes också 

genom detta publiceringsdatum av anledningen att LSS trädde i kraft 1994.  

 

4.3 Analysverktyg 

4.3.1 Metod för databearbetning  

Materialet i studien är analyserat utifrån en induktiv-tematisk analys. Att använda sig utav en 

induktiv-tematisk analys som metod för databearbetning innebär att teman grundas på vad 

som framkommer i intervjuer. I samtliga intervjuer har återkommande och gemensamma 

ämnen kunnat identifieras och därav kunnat tematiseras i resultatdelen (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att anonymisera datamaterialet har ändringar gjorts av vissa detaljer under 

bearbetningen (Ahrne & Svensson, 2011). Citaten i det insamlade datamaterialet har gjorts 

mer läsvänliga genom att göra vissa justeringar. De citat som presenteras i uppsatsen är de 

citat som ansetts vara de mest centrala. 
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4.4 Studiens trovärdighet 

4.4.1 Generaliserbarhet 

I kvalitativa studier är det svårt att generalisera ett resultat till en större population. Däremot 

kan man säga något om generaliserbarheten i miljöer som liknar de som undersökts i studien 

(Ahrne & Svensson, 2011). Trovärdigheten i studien ökar utifrån att vi har valt ut tre olika 

dagliga verksamheter i tre olika kommuner för att göra intervjuer. Om resultaten av 

intervjuerna drar åt samma håll kan man anta att det ser likadant ut generellt i andra dagliga 

verksamheter. 

 

4.4.2 Validitet  

Hur noggrant de teoretiska begreppen definieras och hur man uttrycker sig i intervjuer 

påverkar trovärdigheten, då det är viktigt att man verkligen får svar på det man undersöker 

(operationalisering) (Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Genom att skriva 

intervjufrågor med fokus på att verkligen få svar på det som undersöks kan man uppnå hög 

validitet i studien. Beroende på hur man lyckas med detta, kontrollerar, ifrågasätter och 

beroende på hur väl tolkning sker, stärks validiteten i studien (Larsson et al., 2005).  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Intervjuer med personal på daglig verksamhet har skett av anledningen att det kan bli känsligt 

att utföra personliga intervjuer med målgruppen. Utifrån informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har intervjupersonerna 

informerats om vad studien ska gå ut på. Utifrån den informationen valde intervjupersonen att 

medverka i studien eller inte. Alla uppgifter om enskilda individer har bevaras och redovisats 

på ett sådant sätt att utomstående inte förstår vilka personer det skrivits om. Dessa personliga 

uppgifter kommer inte att användas till någonting annat än denna studie och inte så att det på 

något vis kommer att påverka den enskilde. Dessa principer har samtliga intervjupersoner 

informerats om via mail (se bilaga 3) innan intervjuerna ägt rum (Vetenskapsrådet, 2014). 
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5. Resultat och analys  

Kapitlet redovisar resultat av intervjuer. Resultaten redovisas utifrån två huvudteman. Varje 

huvudtema efterföljs av ett antal underteman som därefter följs upp av en analys. De 

underteman som presenteras har skapats genom ämnen som genomsyrat samtliga intervjuer.  

Vi har intervjuat fyra olika personer, i tre olika kommuner. Under intervju 1 och 2 deltog en 

person i vardera intervju (IP1 och IP2), och i intervju 3 deltog två personer i samma intervju 

(IP3). När vi nämner intervjuperson 3 menar vi dock de två intervjupersoner som deltog i 

intervju 3.  

 

Intervjuperson 1 arbetar på en daglig verksamhet i en mindre kommun. På den här 

verksamheten tar man emot en blandad målgrupp, både personer med olika slags 

funktionsnedsättningar och personer utan diagnos men som ändå inte lyckats tagit sig in på 

den reguljära arbetsmarknaden. Verksamhetens huvuduppgift är att skriva en tidning som går 

ut till andra dagliga verksamheter i samma kommun. Intervjuperson 2 arbetar på en daglig 

verksamhet som ligger i en relativt stor kommun. Verksamheten tar enbart emot personer med 

AS. Verksamheten startades utifrån att man kunde se att så många personer med AS 

misslyckats externt och att det inte fanns någon specifik verksamhet för denna målgrupp. 

Arbetet som utförs på den här verksamheten är arkivering på uppdrag av kommunens och 

landstingets statsarkiv. Intervjuperson 3 arbetar på en daglig verksamhet som ligger i en 

mellanstor kommun. Denna verksamhet tar emot personer med olika slags 

funktionsnedsättningar. Verksamhetens arbete går ut på att tillverka diverse saker som beställs 

från olika företag.  

 

5.1 Arbetet på daglig verksamhet  

Genomförandeplan  

Samtliga fyra intervjupersoner berättar om genomförandeplaner. De förklarar att dessa 

används för att deltagarna ska få större delaktighet och inflytande i utförandet av daglig 

verksamhet. I genomförandeplanen går personal tillsammans med deltagare igenom bland 

annat hur man vill ha det på daglig verksamhet, vad som är viktigt och vilka mål man har med 

sin sysselsättning. Utifrån det sätter man upp delmål som följs upp med jämna mellanrum. 

Intervjuperson 1 berättar att de precis har börjat med utförandet av genomförandeplanerna. De 



 

17 

  

andra två verksamheterna arbetar redan med dessa. Intervjuperson 1 berättar följande om 

genomförandeplanen: 

 

Det tycker jag är bra med dom här genomförandeplanerna, att man har ett mål, för 

dom har man ju märkt, och dom är väl därför den uppkommit förstår jag. Efter att ha 

börjat någonstans, så är du där i tjugo år, då kanske det är dags att göra något 

annat? Så att det inte blir sådär slentrian. Dom måste få utvecklas ändå, och komma 

framåt. (IP1) 

 

Intervjuperson 2 och 3 menar att det ibland är svårt att utföra dessa på grund av  

kommunikationssvårigheter. 

 

Vi försöker ju vara detektiver kan man säga. För ibland sägs ju inte sakerna rakt ut 

utan vi måste ju försöka se vad det är som inte är bra. (IP3) 

 

Stöd och hjälp 

Intervjuperson 2 beskriver att deltagarna till viss del har fria arbetstider. Personal hjälper dem 

med stöd i det sociala samspelet genom att förklara vad och hur man gör på en arbetsplats. 

Deltagarna har också möjlighet att anmäla frånvaro via mail och sms. 

 

Arbetstider, det får man välja själv. Sen så ska man hålla dom, för är det så att man 

är väldigt morgontrött, vilket denna grupp är när dom sitter uppe och spelar hela 

nätterna med folk i andra tidzoner. Det är mycket mer folk här på eftermiddagarna. 

(IP2) 

 

Intervjuperson 1 beskriver att de på verksamheten arbetar med att stötta och hjälpa deltagarna 

genom att bryta rutiner. Man förbereder dem väl inför att något ska hända. Man hjälper även 

deltagarna att finna lösningar på egen hand i form av att diskutera tillsammans med dem hur 

man ska komma fram till en lösning. När frågan kommer angående hjälp- och stöd berättar 

intervjuperson 3 att de har hjälpmedel i form av exempelvis bilder på sysslor som ska göras, 

scheman och klocka som larmar för att deltagarna ska klara av att passa tider. 

 

När han har sina sysslor så tänkte vi först: Vi skriver ner, för han läser ju utan 

problem. Men nu sätter vi bilder också, för det ska ju vara för alla naturligtvis. Det vi 

inte gjorde på slutet, när han kastat soparna, så satte vi ingen bild på att du sätter dit 

en påse igen. Och fanns inte det, så gjorde han inte det. (IP3) 
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När vi frågar intervjuperson 3 om de arbetar för att bryta rutiner svarar de att: 

 

Ja till en viss del gör vi ju det. Man kan ta en fikarast, man kan sätta sig ute och 

dricka kaffe och om man vill, man behöver inte sitta på sin plats vid bordet. Jo men 

det gör vi ju … det kan stärka, att när man gör saker man aldrig gjort, och så går det 

bra. Det växer man ju också av. (IP3) 

 

Intervjuperson 3 beskriver ett par gånger under intervjun att de anpassar arbetsuppgifter så att 

det ska fungera så bra som möjligt för deltagarna på så vis att man exempelvis undanröjer 

hinder och svårigheter för att de ska klara av att utföra sina arbetsuppgifter mer obehindrat. 

Detta för att de inte har lyckats finna strategier för att få deltagaren att övervinna dessa hinder 

själv. Intervjuperson 3 berättar att de får handledning och hjälp med att hitta lösningar då 

liknande problem uppkommer: 

 

Hon skapar ju oordning, en riktig oreda, där hon sitter. Då städar vi när hon gått 

hem, och gör ordning, annars kommer hon inte vidare. Och för att det ska bli bra för 

henne så organiserar vi upp, så när hon kommer nästa morgon så står allt 

organiserat. Sen på slutet av dagen är det ju kaos igen, och så ordnar vi till det igen 

och plockar ju vi undan, för att hjälpa. (IP3) 

 

Svårigheter och behov  

Alla fyra intervjupersoner påtalar att kommunikation och sociala svårigheter är mest 

utmärkande då vi frågar vilka svårigheter och behov deltagarna har.  

 

Och det är där hennes svårigheter är, inte att utföra arbetsuppgifterna. Utan det är ju 

att förstå andra människor. (IP3) 

 

Intervjuperson 2 berättar att många med AS har svårt med tidsuppfattningen.  

 

För det första är det ju det här med att komma i tid. Det brukar vara delmål ett, att 

komma i tid, och gå hem när man ska gå hem, och inte stanna kvar efter arbetstiden. 

För tidsuppfattningen är ju inte den bästa. Så det är ett sätt att lära dom, just att 

säga: Nu är det dags att gå!! (IP2) 

 



 

19 

  

Intervjuperson 3 beskriver andra behov och svårigheter de med AS kan ha, som exempelvis 

att de har svårt att ta in för mycket information vid ett och samma tillfälle, och att de har 

behov av mycket tydliggörande från personal: 

 

Blir det för mycket information, då tappas det bort i något led. Så han har ett eget 

schema också, i bilder, som vi sätter upp dagen innan. Så när han kommer på 

morgonen då ser han precis vilka arbetsuppgifter han ska ha då. Då följer han dom. 

Så vi försöker vara tydliga. Mycket tydliggörande. (IP3) 

 

Förmågor och styrkor  

Intervjupersonerna talar först och främst om noggrannhet när vi frågar om förmågor och 

styrkor. De menar också att deltagarna väljer eller blir tilldelade arbetsuppgifter utifrån sina 

styrkor: 

 

Ja dom är ju otroligt noggranna. Det behöver ju inte bara vara något negativt med en 

diagnos, det är därför vi har riktat in oss på just arkivering, för att ta tillvara på 

förmågor. (IP2) 

 

Intervjuperson 1 beskriver ett exempel då en av deltagarna fick en arbetsuppgift som gick ut 

på att skriva av en text på pappret. Han skrev av texten och missade inte en enda detalj, inte 

ens en liten prick. Detta resulterade i att arbetsuppgiften tog lång tid. Punktlighet är något 

intervjuperson 1 också tar upp under intervjun: 

 

Man kan ställa klockan efter den här personen. Helt plötsligt så släppte hon det hon 

höll på med och gick ut. Det var lite bråttom med det där jobbet, men jag sa inget. 

Hon talade inte om vad hon skulle göra. Sen kom hon tillbaka och sa: det fanns ingen 

post. Jaha, du har varit för att hämta posten. Ja, kvart i två. Kvart i två sitter benfast 

det!! (IP1) 

 

Isolering 

I samtliga intervjuer dök följdfrågan upp: ”Hur fångar ni upp de som inte kommer till daglig 

verksamhet trots beviljad insats?” Intervjuperson 1 beskrev att verksamheten inte har några 

specifika tillvägagångssätt för att fånga upp de som inte kommer tillbaka till verksamheten, 

eller tenderar att isolera sig: 
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I vår verksamhet har jag ingen erfarenhet av att dom inte kommer. Dom är otroligt 

punktliga och noggranna. Vi skulle naturligtvis ha kontakt med boendet eller 

ansvariga runt personen om det var problem. Det finns inget utarbetat arbetssätt. 

(IP1) 

 

Intervjuperson 3 beskrev att de inte heller hade någon erfarenhet av att personer med AS 

stannar hemma, utan de kommer punktligt till den dagliga verksamheten. De berättar dock att 

om det skulle ske, så kontaktas en samordnare eller en koordinator, för att fånga upp dem eller 

hitta en mer passande sysselsättning. Detta för att motivera dem att dyka upp på daglig 

verksamhet. 

 

Intervjuperson 2 arbetar mer med de här bitarna på så vis att de ringer till deltagarna om de 

inte dyker upp på utsatt tid och frågar var de befinner sig. Intervjuperson 2 beskriver att 

verksamheten även har ett visst samarbete med boendestödjare, personal på gruppboenden 

och biståndshandläggare. 

 

Vissa har tyvärr hoppat av och isolerat sig för att dom inte klarar av tiderna. Dom 

vänder på dygnet, dom har ingen aning om vad klockan är. Dom sitter framför datorn 

tills dom i princip svimmar. (IP2) 

 

Analys  

Intervjuperson 2 berättar att verksamheten startades upp av den anledningen att man såg att så 

många personer med AS misslyckades externt. Man kunde se att de misslyckades på grund av 

svårigheter i det sociala samspelet samt kommunikationssvårigheter. Intervjuperson 2 

beskriver att verksamheten därav bland annat arbetar med de bitarna. Empowerment handlar 

bland annat om att hjälpa till med att skapa vägar till integrering för individen (Meuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006). Intervjuperson 2 beskriver att de arbetar med att hjälpa deltagarna 

med att ge stöd i det sociala samspelet. Detta gör personal genom att berätta vad och hur man 

gör på en arbetsplats. Larsson-Abbad (2007) menar i sin avhandling att genom att få stöd i 

den sociala integreringen ökar också chanserna för att det ska fungera på en arbetsplats. 

Baldwin et al., (2014) skriver i deras artikel att personer med AS ofta önskar mer av stöd i det 

sociala samspelet på sin arbetsplats. Wehman et al., (2013) menar att då personer med AS inte 

lyckas på ett arbete beror det ofta på de sociala svårigheterna. Då kan det vara av vikt att 

utveckla förmågan till socialt samspel och kommunikation trots att man klarar av att utföra 

arbetsuppgifter korrekt. Intervjupersonerna i denna studie betonar samtliga att deltagarnas 
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svårigheter inte sitter i att utföra tilldelade arbetsuppgifter, det som brister är samspelet med 

andra. Utifrån tidigare forskning dras slutsatsen att det kan bero på ojämn begåvningsprofil. 

Den ojämna begåvningsprofilen kan skapa problem på en arbetsplats då personer med AS ofta 

har en korrekt vokabulär och därmed förväntas förstå arbetsuppgiften till fullo (Gillberg, 

2011).  

 

Genomförandeplanen beskrivs vara ett verktyg för att främja delaktighet och inflytande, vilket 

kan kopplas till empowerment som bland annat betyder delaktighet (Larsson-Abbad, 2007). 

Alla tre intervjupersoner berättar att de tycker att genomförandeplaner är ett bra verktyg. 

Dock beskrivs också att det kan vara svårt att utföra dessa på grund av 

kommunikationssvårigheter. Detta kan kopplas till tidigare forskning som påvisar hur 

problem kan uppstå på en arbetsplats utifrån kommunikationssvårigheter, om det är något som 

personer med AS inte tycker fungerar finns risken att det inte kommer fram på grund av att de 

inte säger till (Wehman et al., 2013; Geller & Greenberg, 2010). Trots att 

genomförandeplanen fungerar på ett bra sätt beskriver intervjupersonerna också att det kan 

vara svårt att till fullo genomföra dessa då personer med AS beskrivs vara fåordiga.  

 

Intervjuperson 2 berättar att de har arbetstider som är anpassade efter deltagarnas behov. 

Genom att deltagaren har möjlighet att själv bestämma när arbetsdagen börjar och slutar ges 

det också större utrymme till att bidra med så mycket som möjligt på den dagliga 

verksamheten. Larsson-Abbad (2007) skriver i sin avhandling att då arbetet anpassas efter 

behoven personer med AS har kan deras förmågor också tas tillvara på.  

 

Intervjuperson 3 beskriver hur de bland annat använder sig av hjälpmedel i form av scheman 

och bildscheman för att vägleda och strukturera upp dagen för deltagarna. Att arbeta med 

liknande verktyg har visat sig vara betydelsefullt för att det ska fungera på en arbetsplats för 

personer med AS (Wehman et al., 2013). Personalen berättar också att ett fungerande verktyg 

är använda en klocka med larm för att lära deltagaren att passa tider, vilket även Wehman et 

al., (2013) styrker.  

 

Intervjuperson 3 beskriver att de ibland undanröjer hinder för att anpassa arbetsuppgifter för 

deltagaren. Detta tänker vi går emot tanken om empowerment. Empowerment handlar om att 

hjälpa individer att hantera svårigheter istället för att hitta andra lösningar som gör att 

individen inte behöver ta sig an hindren (Payne, 2008). Empowerment går ut på att låta 
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individer ställas inför hinder och därmed övervinna de svårigheter de står inför. Detta ger dem 

i sin tur ett ökat handlingsutrymme (Payne, 2008). Intervjuperson 3 berättar att personal på 

verksamheten använder sig av strategier för varje enskild individ, men de har inga specifika 

och utarbetade metoder för att tillgodose behov samt anpassa arbetsuppgifter för personer 

med AS. Utifrån den organisatoriska nivån i empowerment är det viktigt att personal och 

verksamhet ska ha arbetssätt och väl fungerande riktlinjer för att tillgodose detta (Larsson-

Abbad, 2007).  

 

Baldwin et al., (2013) menar att personer med AS ofta har en högre kompetens än vad deras 

arbetsuppgifter kräver. Intervjupersonerna berättar däremot att deltagarna väljer eller blir 

tilldelade arbetsuppgifter utifrån sina styrkor. Intervjupersonerna talar först och främst om 

noggrannhet när frågan om förmågor och styrkor dyker upp, vilket (Wehman et al., (2013) 

betonar i sin studie då han skriver om att individens specifika egenskaper kan utnyttjas och 

förstärkas (Wehman et al., 2013). Om förmågor och styrkor tas tillvara på kan det enligt 

Larsson-Abbad (2007) leda till att verksamheten anpassas och i sin tur tar tillvara på den 

kunskapen personer med AS besitter. 

 

Samtliga intervjupersoner uppger att de deltagare som har AS kommer till den dagliga 

verksamheten och har inga direkta erfarenheter av att de inte dyker upp. Då tidigare forskning 

visar på att en stor del av personer med AS är arbetslösa och lever ett isolerat liv 

(Socialstyrelsen, 2008) ville vi jämföra det med personalens upplevelser av detta fenomen på 

daglig verksamhet. Då skillnader finns mellan tidigare forskning och personalens upplevelser 

ställer vi oss frågorna: Vad beror dessa skillnader på? Vad är det som gör att dessa personer 

är arbetslösa, hur kommer det sig att de inte befinner sig på daglig verksamhet? Handlar det 

om att de väljer bort insatsen, eller har de inte informationen om att den finns?  

 

5.2 Målsättning  

Meningsfullhet  

Ett av målen på daglig verksamhet är att uppnå meningsfullhet. Alla tre intervjuverksamheter 

menar att meningsfullhet på daglig verksamhet uppnås utifrån att det finns en mottagare, ett 

företag eller liknande man gör jobbet åt. När frågan ställs angående tankar kring 

meningsfullhet och hur det ska uppnås på daglig verksamhet talar intervjupersonerna om 
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självkänsla, vikten av arbetskamrater och att ha någonstans att gå varje dag. Man beskriver 

också att sysselsättningen ska vara intressant. 

 

Om man tänker på personen som skriver om sport. Han säger att det är hans 

specialintresse, det här med sport. Det har han uttryckligen sagt. Och jag sa en gång, 

skriv om musik istället. Nej, det är jag inte intresserad av. (IP1) 

 

Så här beskriver intervjuperson 3 meningsfullhet: 

 

Jag tror att det stärker självkänslan och att man känner att man har ett jobb och att 

man har arbetskamrater. Och att man slipper vara ensam så mycket, eftersom man 

oftast blir väldigt ensam annars, hemma. Och man åker någonstans varje dag… till 

sitt jobb. Vi jobbar ju mycket med att stärka självkänslan hos alla. Den är ju väldigt 

låg. Dom har väl känt hela sitt liv att dom har svårt och inte hänger med och sådär. 

Så det märker man ju. (IP3) 

 

Intervjuperson 3 menar att då rutiner bryts och deltagaren exempelvis byter arbetsuppgifter 

och lyckas utföra dem, då växer man och det stärker självkänslan. Intervjuperson 2 berättar att 

de arbetar med att uppnå meningsfullhet genom att uppmuntra dem och tala om att de gör ett 

viktigt jobb.  

 

Den reguljära arbetsmarknaden  

Ett annat mål är att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Intervjuperson 1 säger att 

man upplever att personer med AS inte har några direkta mål för att komma vidare på 

arbetsmarknaden. De ser ingen vinning i det därför att de mår bra där de är. Man berättar 

vidare att upplevelsen är att många personer med AS redan tycker att de har ett riktigt jobb.  

 

Intervjuperson 2 beskriver att deltagarna har som mål att de på något vis ska komma ut på 

externt arbete. Då de har deltagare som redan har varit ute på arbetsmarknaden men 

misslyckats, arbetar denna verksamhet med de bitarna som inte har fungerat för att de ska nå 

sitt mål. 

 

Intervjuperson 3 beskriver målet med sysselsättningen såhär: 

 

Målet är ju att dom ska känna att dom trivs här, och att dom har en meningsfull 

sysselsättning. Att dom gör ett bra jobb, och växer. (IP3) 
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När intervjuperson 3 pratar om det generella målet att komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden menar de att några av deltagarna vill ut och behöver utvecklas och då slussar 

de alltid vidare till enskilt arbete. De menar dock att det inte är så många som klarar av det 

och personal på alla tre verksamheter betonar tryggheten för deltagarna. 

 

En del vill ju ha ett riktigt jobb, och tycker inte att det här är ett riktigt jobb. Medan 

den här personen, jag tror hon är väldigt nöjd. Hon har ju varit här i många, många 

år. Dom har ju rätt att byta, söka bort till annat. Men hon vill ju, hen har ju valt, hon 

trivs ju att vara här, här får hon ju göra det hon är trygg med. (IP3) 

 

En del vill ju verkligen vara kvar här. Dom vill inte ut, dom vill vara bland 

likasinnade. Dom har sina arbetstider här, komma när dom vill. (IP2) 

 

 

Alla fyra intervjupersoner berättar att de följer med ut på studiebesök på andra dagliga 

verksamheter eller externa arbeten. Då en deltagare ska ut på externt arbete eller vill byta 

daglig verksamhet av någon anledning så förklarar intervjuperson 1 att om det inte fungerar 

på den nya platsen, får man inte se det som ett nederlag, det kanske går bättre nästa gång. 

Placeringen på den nuvarande verksamheten har de kvar tills de är redo att prova igen. 

Intervjuperson 3 berättar att då en deltagare vill söka sig till en annan verksamhet så får man 

hjälp med att leta tills man hittar något man trivs med. Där blir man kvar, man kommer inte 

tillbaka. Intervjuperson 2 beskriver ett arbetssätt som ser annorlunda ut, där har man alltid 

möjlighet att ha kvar några dagar trots att man har funnit ett externt arbete som man trivs med. 

Då har man alltid möjlighet att vara sig själv ibland och då tillsammans med likasinnade. Då 

en deltagare ska prova på ett externt arbete kopplas det in en stödperson som följer med. 

Stödpersonen är med på arbetet i en ganska stor omfattning till en början, vilket successivt 

trappas ned efter behov. Detta menar intervjuperson 2 i vissa fall har lett till både 

lönebidragsanställning och ibland också till reguljärt arbete. 

 

Om vi kommer överens om att det är dags att gå vidare och prova något nytt. Då får 

dom påkopplat en stödperson som kommer hit på besök, ofta, för att lära känna 

varandra och tillslut tar dom med dom på studiebesök på olika ställen tills vi hittar 

något. Det är grejen med Asperger, att det inte ska gå fort, utan det får ta den tid det 

tar. Vi har liksom som ett trapptänk, bygga på dom på vägen. (IP2) 
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Anpassning 

När vi frågar om anpassade verksamheter i kommunen svarar intervjuperson 3 att de inte tror 

sig veta att det finns någon daglig verksamhet enbart för personer med AS: 

 

Det skulle säkert vara jättebra, absolut, för då skulle man ju kunna anpassa precis. 

(IP3) 

 

Intervjuperson 1 berättar att de upplever att personer med AS trivs på daglig verksamhet, de 

känner att de har ett riktigt arbete. Samtidigt påpekas det att det behövs fler verksamheter, 

eller gruppsammansättningar, utifrån olika behov. De verksamheter som finns ser likadana ut 

sedan länge. Intervjuperson 1 berättar även att det är svårt att öppna nya verksamheter i 

kommunen och att utvecklingen går långsamt. Inom kommunen finns ingen daglig 

verksamhet enbart för personer med AS. 

 

Precis som det påpekats tidigare beskriver intervjuperson 2 att deras verksamhet startades 

utav anledningen att de såg hur många personer med AS misslyckades då de varit ute på en 

extern arbetsplats. De såg att det inte fanns någon anpassad verksamhet enbart för personer 

med AS och ansåg att behovet fanns. Intervjuperson 2 upplever att de flesta känner att de 

passar in på en verksamhet där de får vara bland likasinnade: 

 

Dom flesta känner ju att det är det här som passar dom. För dom är likasinnade. Alla 

har ju samma diagnos. Det är ju bra det. (IP2) 

 

Intervjuperson 1 betonar vikten av att föra vidare kunskap om diagnosen AS och de 

svårigheter och behov personer med AS kan besitta till en arbetsplats och utifrån det även 

kunna anpassa den så att de har möjlighet att arbeta där.  

 

Analys  

Att personal upplever att personer med AS känner att de redan har ett riktigt arbete och mår 

bra på daglig verksamhet är något som framkommit i ovanstående resultatdel. Det kan 

kopplas till ett av målen med daglig verksamhet gällande meningsfullheten som ska uppnås 

(Prop.1992/93:159). Meningsfullhet är något som personal beskriver hör samman med 

självkänsla. Man berättar att man bland annat arbetar med att stärka självkänslan hos 

deltagarna på daglig verksamhet, då man menar att en stärkt självkänsla leder till en känsla av 
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meningsfullhet. Arbetet med att uppnå meningsfullhet på daglig verksamhet kan kopplas till 

empowerment där delar av teorin innebär att individer ska få en ökad självkänsla (Payne, 

2008). Då personal på verksamheten uppmuntrar deltagarna med att tala om att de gör ett bra 

jobb ökar också tron på deras egna förmågor (jfr Meuwisse et al., 2006). 

 

Wehman et al., (2013) skriver att man visuellt kan visa personer med AS hur det går till på ett 

arbete. Intervjuperson 2 berättar at de arbetar med att koppla in en stödperson som följer med 

deltagaren till externt arbete och arbetar tillsammans med dem för att visa hur man gör på en 

arbetsplats. Att rent visuellt visa hur man gör på en arbetsplats kan minska sociala hinder 

(Wehman et al., 2013). Intervjuperson 2 menar dessutom att var sak får ta sin tid, exempelvis 

för att lära känna stödpersonen samt för att komma ut på externt arbete. Intervjuperson 2 

berättar att verksamheten kopplar in en stödperson vilken vi kan koppla till hur Wehman et 

al., (2013) skriver om att personer med AS behöver mer instruktioner för att på ett lättare ska 

lyckas på sin nya arbetsplats. Genom att en stödperson kopplas in och personer med AS tillåts 

få den tid de behöver för att vänja sig vid en extern arbetsplats kan man likna det med hur 

tidigare forskning förespråkar en övergångsperiod från exempelvis skola till arbetsliv. Under 

denna övergångsperiod kan man, genom professionell hjälp och professionellt stöd, öva på att 

vara på en arbetsplats eller praktikplats för att lära sig hantera de hinder som kan uppstå 

(Wehman et al., 2013). 

 

Vi kan också se att denna strategi går att koppla ihop med empowerment på så vis att 

stödpersonen hjälper deltagarna att övervinna svårigheter som hindrar dem att utvecklas 

framåt. Empowerment handlar delvis om hur man kan hjälpa personer att bemästra de 

svårigheter de står inför och som hindrar dem att nå sina mål. Utifrån empowerment kan man 

ge individen möjlighet till större självkänsla och självförtroende vilket i sin tur kan leda till att 

det blir lättare att nå målsättningar (Payne, 2008). Stödpersonen hjälper individen att nå fram 

till det generella målet, det vill säga ett reguljärt arbete. Utifrån att stödpersonen följer med till 

den externa arbetsplatsen i stor omfattning tills de följer med vid färre och färre tillfällen, 

ställer vi det i relation till hur Larsson-Abbad (2007) skriver om processen från att vara 

beroende till oberoende.  

 

Verksamheterna betonar samtliga tryggheten för deltagarna. Intervjuperson 1 och 3 menar att 

personer med AS inte alltid ser någon vinning i att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden då de 

mår bra och känner sig trygga på daglig verksamhet. Detta går emot tidigare forskning som 



 

27 

  

betonar att många personer med AS uttryckt en önskan om ett ”riktigt arbete”. Personer med 

AS klarar av att utföra arbetsuppgifter men att det är det sociala samspelet som brister 

(Socialstyrelsen, 2008). Personer med AS känner att de inte fungerar på en arbetsplats, men 

utifrån patient-empowerment kan personer ges större möjlighet till ökad självinsikt om de 

förmågor och behov de har. Detta för att få kunskap om vad det är som gör att det inte 

fungerar (Larsson-Abbad, 2007).  

 

Precis som intervjuperson 1 berättar gällande vikten av att föra vidare kunskap om diagnosen 

AS till en arbetsplats skriver även Larsson-Abbad (2007) att omgivningen på en arbetsplats 

behöver, men även efterfrågar mer hjälp- och stöd för att kunna göra arbetssituationen så bra 

som möjligt för personer med AS. Intervjuperson 1 menar att om arbetsplatsen får ta del av 

den kunskapen kan även arbetsplatsen anpassas så att personer med AS har en möjlighet att 

arbeta på en extern arbetsplats och få sina behov tillgodosedda. Utifrån det resonemanget kan 

en liknelse med Baldwins et al., (2014) studie göras då de belyser hur personer med AS 

efterfrågar större erkännande, förståelse och respekt gällande deras behov på ett arbete. I detta 

sammanhang kan också intervjuperson 2 beskrivning av att personer med AS trivs på 

verksamheten av anledningen att de får vara bland likasinnade sättas i relation till att de 

genom varandra får ett större erkännande, en större förståelse och respekt (Baldwin et al., 

2014). Detta på så sätt att alla deltagare på denna verksamhet har samma diagnos.  

 

Två av intervjupersonerna berättar att det inte finns någon anpassad verksamhet enbart efter 

personer med AS i kommunen och samtliga påpekar hur viktigt det är att utveckla daglig 

verksamhet samt anpassa den efter personer med AS. Intervjuperson 1 betonar vikten av att 

föra vidare kunskap om AS till arbetsplatser. Larsson-Abbad (2007) skriver om att individuell 

empowerment inte är tillräcklig för att kunna få till en förändring. Den bör kompletteras med 

både den organisatoriska nivån samt den samhälleliga nivån för att ett anpassat samhälle och 

delaktighet för alla skall möjliggöras. 
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6. Diskussion 

I det sjätte och sista kapitlet inleder vi med en resultatdiskussion där vi för en kritisk och 

reflekterande diskussion om studiens resultat och analys vilket följs av en 

resultatsammanfattning. Därefter följer en metoddiskussion som innehåller ett kritiskt och 

reflekterande förhållningssätt över val av metod. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion  

Det generella målet med insatsen daglig verksamhet är att komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden, även om det i vissa fall kan ses som orealistiskt (Prop.1992/93:159). Det vi 

kan se utifrån tidigare forskning, men också utifrån våra intervjuer, är att detta inte behöver 

vara orealistiskt för personer med AS. Intervjupersonerna talar om målet att komma ut på den 

reguljära arbetsmarknaden på olika vis, beroende på vilken verksamhet det handlar om. En av 

intervjupersonerna poängterar att det mest prioriterade målet är att komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. De andra intervjupersonerna beskriver inte den reguljära arbetsmarknaden 

som det yttersta målet, då de talar lika mycket om övriga mål. Beroende på att det finns 

skillnader i inställningen finns det också skillnader i vilken utsträckning målsättningen 

uppnås. Vad beror skillnaden mellan de olika verksamheterna på? Får de på de övriga 

verksamheterna information om att möjligheten finns? Skulle information om hjälpmedel och 

möjligheter öka antal personer med AS som kommer ut på arbete? Eller hur mycket handlar 

det om anpassning?  

 

Intervjupersonerna beskriver olika arbetssätt att ta till då en deltagare vill ut på externt arbete 

genom att en stödperson följer med på exempelvis studiebesök på det externa arbetet. Även 

här skiljer sig intervjupersonernas beskrivningar av verksamheterna åt i den bemärkelsen att 

man arbetar mer eller mindre aktivt med detta. Under intervjun berättade en intervjuperson att 

deras verksamhet var inriktade enbart på personer med AS. Vi tänker att det kan ses som en 

arbetsmetod att enbart rikta in sig på en målgrupp. Denna metod gör att verksamheten blir 

mer anpassad och där igenom kan man se att den lyckas bättre med att nå det generella målet. 

Kan detta vara en anledning till att denna verksamhet lyckas med målsättningen i högre 

utsträckning? Att en verksamhet måste arbeta med en blandad målgrupp och många olika 
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behov för att verksamheten ska fungera, tänker vi kan leda till att det generella målet 

åsidosätts eller inte ens synliggörs för dem som faktiskt har möjlighet att nå dit.  

 

Resultaten indikerar på att det kan vara önskvärt att utveckla samt anpassa daglig verksamhet 

för personer med AS. Att anpassa en verksamhet för personer med AS ser vi kan vara svårt, 

dels med anledning av att de inte alltid beskriver vilka behov de har och dels på grund av att 

behov kan se väldigt olika ut från individ till individ. Dessutom kan det vara svårt eftersom 

förmågor, exempelvis punktlighet och noggrannhet, kan ses som både styrkor och svagheter. 

Dessa förmågor är något som kan tas tillvara på ett fördelaktigt sätt men de kan även resultera 

i något negativt på så vis att arbetsuppgifter försakas och tar längre tid än nödvändigt. Om 

man tar man tillvara på en förmåga så kan det brista i en annan. Som ovan nämnts upplever 

personal att det behövs en anpassad verksamhet för personer med AS, men betonar däremot 

att kommunerna har svårigheter med att ordna detta. Vilka resurser finns, och tas dessa vara 

på?  

 

Arbetet med målgruppen tänker vi kan utgå från både individuell, organisations- och 

samhällsnivå, som beskrivs i empowerment, för att en utveckling mot en anpassad verksamhet 

ska främjas. Ett samarbete mellan dessa tre nivåer skulle kunna innebära att daglig 

verksamhet blir möjlig att anpassa för personer med AS. Dels genom att se individuella behov 

på verksamheten, dels för att få mer utarbetade riktlinjer på organisationen, men även för att 

se på, och uppmärksamma daglig verksamhet från högre instanser. Detta kan förklaras även 

utifrån patient-empowerment, vilket kan ge personer ökad självinsikt om de förmågor och 

behov de har. Om alla tre nivåer ingår i arbetet med utvecklingen kan personer med AS på 

egen hand slutligen få möjligheten att anpassa ”sin” verksamhet. Vi tänker att detta kan göras 

möjligt utifrån patient-empowerment där syftet bland annat är att hjälpa individer att själv ta 

beslut om de stöd, hjälp och övriga insatser de har behov av. Kanske stöd- och hjälp på daglig 

verksamhet kan utformas på ett sätt som ger personer med AS möjlighet att delta i arbetet på 

en högre nivå? Vi tänker att personer med AS genom detta får föra sin egen talan och därmed 

få sin röst hörd och på så sätt främjas även delaktighet och inflytande. Vi tänker att detta 

gynnar ett samarbete, ett samarbete vi inte kan se finns i tillräcklig stor utsträckning, vilket i 

slutändan kan leda till en mer anpassad verksamhet.  

 

Stöd- och hjälp som finns på verksamheterna anses fungera på så vis att det ger personer med 

AS möjlighet till delaktighet och inflytande. Genomförandeplanen ses som ett bra hjälpmedel 



 

30 

  

som kan leda till att personer med AS inte ska bli kvar på daglig verksamhet för länge. Det 

anses också vara ett fungerande verktyg då delmål kommer fram och sätts så att personer med 

AS kan utvecklas för att eventuellt komma ut på ett reguljärt arbete. Det beskrivs att 

genomförandeplanen ibland är svår att utföra på grund av kommunikationssvårigheter, dock 

ser vi ändå att genomförandeplaner ger större möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi 

tänker att det är ett fungerande verktyg för att daglig verksamhet ska kunna anpassas för varje 

enskild individ, och utifrån deras egna önskemål och behov. På så vis uppnås målen med 

insatsen i högre utsträckning.  

 

Vissa hjälpmedel på daglig verksamhet är anpassade efter personer med AS. Dessa 

hjälpmedel har gjorts om av den anledningen att hjälpmedlet istället skulle bli anpassad för 

”alla”. Vi tänker att en verksamhet som har hjälpmedel och arbetssätt som anpassas efter alla 

oavsett funktionsnedsättning leder till att det blir svårt att anpassa efter individuella behov. Då 

hjälpmedel förändras har det i ovanstående resultat visat sig att det påverkade enskilda 

personer på ett negativt sätt. En tanke är att förändringar på liknande vis kan hämma 

utvecklingen för varje enskild individ. 

 

Trygghet kan vara både positivt och negativt för personer med AS på den dagliga 

verksamheten. Det är bra att alltid ha någonstans att luta sig tillbaka mot där man känner sig 

trygg. Att känna trygghet på ett ställe tänker vi kan öka chansen till att man kan göra det på en 

extern arbetsplats också. Om man vet att man har en trygg bas att återvända till kan det 

kännas lättare att söka sig till något annat. Dock visar resultaten på att trygghet även kan 

skapa hinder då en deltagare vill prova på något nytt. I studien av Socialstyrelsen (2008) 

skrivs det om att personer med AS inte känner tillhörighet på en verksamhet som domineras 

av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta stämmer inte överens med 

studiens resultat då det visar att personal upplever att deltagarna trivs, känner trygghet samt 

att många vill vara kvar på daglig verksamhet.  Vi tror att skillnaden mellan tidigare forskning 

och personals upplevelser kan bero på att man inte når personer med AS till fullo på daglig 

verksamhet. Att trygghet upplevs av personal som trivsel, att personer med AS känner 

trygghet samt att de vill vara kvar på daglig verksamhet tänker vi många gånger kan vara en 

missuppfattning. Vi tänker att det istället kan handla om svårigheter att bryta rutiner och våga 

prova på något nytt, trots att deltagaren egentligen vill ha ett ”riktigt arbete”. Vår uppfattning 

är att de vi intervjuat vid de tre verksamheterna anser att trygghet är något som är viktigt för 

personer med AS och en anledning till varför de trivs där. Den bild som har förmedlats är att 



 

31 

  

alla tre verksamheter arbetar med detta på lika sätt. Vi frågar oss varför en del verksamheter 

inte arbetar för att personer med AS ska jobba med att utsätta sig för nya situationer, och i 

sin tur släppa taget om tryggheten? I många fall tänker vi att verksamheterna arbetar med 

målen utifrån att man ska ha ett meningsfullt arbete och då kanske vikten av att komma ut på 

den reguljära arbetsmarknaden inte blir lika stor. Utifrån hur personal talar om trygghet och 

trivsel tänker vi att om man inte trivs på daglig verksamhet, så har man inte upplevt 

sysselsättningen meningsfull, och verksamheten har heller inte lyckats ge deltagarna en 

meningsfull sysselsättning.  

 

Att stärka självkänslan är även något personal ser som viktig för att efterleva målet med 

meningsfullhet. Utifrån empowerment vill vi lyfta tanken angående vikten av att arbeta för en 

stärkt självkänsla. Detta skulle kunna leda till att målet med daglig verksamhet uppnås i större 

utsträckning på så vis att deltagarna ibland utsätts för nya arbetsuppgifter. Känslan av att 

lyckas med en ny arbetsuppgift kan leda till att man också känner att man klarar av ett 

eventuellt externt arbete. På verksamheterna förekommer det att man undanröjer hinder för att 

deltagaren ska klara av sin arbetsuppgift. Hur ställer sig detta i relation till ett reguljärt 

arbete? Kan det istället leda till att det kan hämma utvecklingen för deltagaren? Kanske det 

saknas strategier på verksamheten för att hjälpa deltagaren med deras svårigheter? Kan man 

hjälpa dem med att finna en väg för att exempelvis lära sig att plocka i ordning efter sig?  

 

Detta eftersom det är något som förväntas på en reguljär arbetsplats. Då det generella målet 

med daglig verksamhet är att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden (Prop.1992/93:159) 

kan det vara av vikt att man som deltagare lära sig att exempelvis organisera och låta det vara 

en del av utvecklingen på daglig verksamhet. Detta för att senare ha större möjlighet till att 

komma ut på ett externt arbete och då redan ha denna kunskap med sig. En tanke är att daglig 

verksamhet många gånger arbetar med fokus på att det enbart ska fungera på plats, och då inte 

ser till framtida mål som att vidareutvecklas och komma vidare ut i arbetslivet. Vi upplever att 

mer utarbetade och konkreta metoder i stöd och hjälp behövs för att en utveckling av målet 

med reguljär arbetsplats ska ske. Vi tänker att det behövs fler insatser inom LSS för att hjälpa 

personer med AS ut på arbetsmarknaden. Insatser som är specifikt inriktade på förberedelser 

och träning för att komma ut och lyckas på den reguljära arbetsmarknaden. 

 



 

32 

  

 

6.2 Resultatsammanfattning  

Syftet med studien har varit att undersöka hur daglig verksamhet är anpassad efter personer 

med AS samt hur målet med insatsen efterföljs. Frågeställningar som genomsyrat studien har 

handlat om vad personal har för upplevelser av stöd- och hjälp som ges på daglig verksamhet 

till personer med Aspergers syndrom, på vilket vis meningsfullhet efterlevs samt hur personal 

på daglig verksamhet arbetar med att deltagarna ska komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden.  

 

Våra informanter beskriver att de upplever att det stöd och den hjälp som används på 

verksamheten är betydelsefull på så sätt att det främjar utvecklingen hos personer med AS. Då 

färdigheter, förmågor och behov ser så pass olika ut jobbar personal med strategier för att 

varje unik deltagare ska ges möjlighet till utveckling. Stöd och hjälp som används på 

verksamheter anses även fungera på så vis att det ger personer med AS möjlighet till 

delaktighet och inflytande.  

 

Hur målet med meningsfullhet efterföljs beskrivs utifrån att man arbetar med självkänslan hos 

deltagarna. Personal menar att de arbetar med att stärka självkänslan hos deltagarna genom att 

bland annat utifrån strategier som att ändra rutiner och utsätta dem för nya situationer. När 

personer med AS lyckas med förändringen menar personalen att de växer som individer. 

 

Personal på daglig verksamhet beskriver att de arbetar med att deltagarna ska komma ut på 

den reguljära arbetsmarknaden. Personal beskriver att verksamheterna har arbetssätt att ta till 

då en deltagare vill ut på externt arbete genom att en stödperson följer med på studiebesök 

och så vidare. Resultaten i denna studie indikerar dock på att det skiljer sig åt mellan 

verksamheterna för att nå målet i den bemärkelsen att man arbetar mer eller mindre aktivt för 

det. Vi kan se att den verksamhet som intervjuperson 2 beskriver, som är anpassad enbart för 

personer med AS, når det generella målet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, i 

högre utsträckning än de två andra verksamheterna som tar emot en blandad målgrupp.  

 

Studiens huvudresultat är att den personal vi intervjuat upplever att daglig verksamhet 

fungerar bra för personer med AS, då de har verktyg och strategier för att anpassa 

verksamheten efter individuella behov. På samma gång beskriver informanterna en 
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efterfrågan av en utveckling av daglig verksamhet finns, men detta upplevs svårt att 

genomföra. Dels på grund av att personer med AS har så pass olika behov, och dels för att 

deras behov kan ses som både förmågor och styrkor. Resultaten av den här studien indikerar 

på att arbetet med målgruppen på organisationen bör kompletteras med arbete utifrån en 

samhällsnivå för att en utveckling mot en anpassad verksamhet ska möjliggöras, samt att mer 

utarbetade och konkreta metoder i stöd och hjälp för att utveckling mot en reguljär arbetsplats 

ska främjas.  

 

6.3 Metoddiskussion  

Ett tvåstegsurval går ut på att man kontaktar chef eller ansvarig på en organisation som sedan 

tipsar eller väljer ut lämplig personal som intervjuperson. När vi kontaktat chefer blev vi 

tilldelade direkt utvalda personer att intervjua på varje verksamhet. Vi frågar oss om utfallet 

hade sett annorlunda ut om intervjupersonerna blivit utvalda av oss istället? Dock tänker vi 

att då vi inte ingående beskrev syftet med studien då vi kontaktade cheferna för 

verksamheterna kanske inte skillnaden blivit så stor. Cheferna kan dessutom ha valt ut 

personal som de exempelvis vet ställer verksamheten i positiv dager men genom att välja ut 

specifik personal kan det också innebära att intervjupersonen blir någon som har stor kunskap 

om det aktuella ämnet. Utifrån att vi intervjuat båda sorters verksamheter har vi också sett 

skillnader dem emellan i det insamlade datamaterialet. Detta kan vi anta bero på just att 

målgrupperna skiljer sig åt på verksamheterna.  

 

Varför intervjun har skett med personal och inte personer med AS beror delvis på etiska skäl 

på så vis att det kan bli känsligt för målgruppen och för att inte riskera att sätta dem i en utsatt 

situation. Vi kunde fått helt annorlunda svar om intervjuer hade utförts direkt med personer 

med diagnosen AS. Eftersom svaren bygger på upplevelser av personal och inte direkt från 

den berörda målgruppen innebär det att resultaten baseras på antaganden och inte hur 

någonting faktiskt är. I en av intervjuerna deltog två personer ur personalen till skillnad från 

de andra två intervjutillfällena där en endast en person var närvarande. Detta kan ses som 

både positivt och negativt i den bemärkelsen att de kompletterade varandras svar men det 

fanns även tillfällen då de avbröt varandra, vilket eventuellt kan ha resulterat i att viktiga 

resultat gått förlorade.  
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Vi tänker att trovärdigheten i studien kan stärkas av att välja verksamheter i flera olika 

kommuner. Trots att vi gjort våra intervjuer i flera olika kommuner är det svårt att se att det 

generellt skulle se likadant ut på andra dagliga verksamheter. Vi vet inte heller i vilken mån 

våra intervjupersoner beskrivningar representerar övriga personalgrupper. Detta tänker vi kan 

bero på att utformandet av såg så pass olika ut. Vi tänker också att det kan vara en av 

anledningarna till att svaren från intervjupersonerna i vissa fall drog åt olika håll. Med en 

studies validitet avses att man verkligen får svar på det man vill undersöka. Efter 

transkribering uppmärksammade vi att det saknades delar av det vi önskat få besvarat, och 

valde därav att maila följdfrågor för att på så vis stärka validiteten.  

 

I studien har det gjorts en halvstrukturerad intervju med en intervjuguide kopplad till studiens 

syfte och frågeställningar. Under den första intervjun var det svårt att finna någon bra strategi 

för att styra samtalet i den riktning som önskades. Detta var dock något som förde med sig 

lärdom och förbättrade de två efterföljande intervjuerna. Tanken med en halvstrukturerad 

intervju är möjligheten till att kunna ställa följdfrågor men det var något som nästintill blev 

omöjligt då det var svårt att lyckas med att styra den första intervjun. En induktiv-tematisk 

analys innebär att man gör teman utifrån resultaten man får i datainsamlingen. Vi upplevde att 

det var svårt att dela upp resultaten då de går in i varandra och faller in under samma tema. 

Kanske vi hade kunnat utforma frågorna på ett annat sätt för att lättare kunna särskilja 

svaren från varandra och dela upp dem i teman? 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då personer med Asperger syndrom har en normal- eller hög begåvning och i regel klarar av 

arbetsuppgifter men ändå inte hittar en väg in på den reguljära arbetsmarknaden har det under 

studiens gång väckt tankar kring normalitet. Det skulle vara intressant att se fortsatt forskning 

som belyser normalitet på en arbetsplats. Ett förslag är att undersöka personals uppfattningar, 

men också åsikter, kring varför är det så viktigt att följa de normer som finns i det sociala 

samspelet på en arbetsplats? Då personer med AS har förmågan att utföra de uppgifter som 

krävs på en arbetsplats, ska då en anställning nödvändigtvis falla på att man inte är som ”alla 

andra”?  

 

 

 



 

35 

  

Referenser 
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.  

 

Attwood, T. (2008). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Stockholm: Cura. 

 

Baldwin, S., Costley, D., & Warren., A. (2014). Employment Activities and Experiences of 

Adults with High-Functioning Autism and Asperger’s Disorder. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 44(10), 2440-2449. doi:10.1007/s10803-014-2112-z. 

 

Ehlers, S., & Gillberg, C. (2004). Aspergers syndrom: En översikt. Stockholm: 

Riksföreningen Autism. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson., H., & Wängnerud., L. (2012). Metodpraktikan: 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4. uppl.) Stockholm: Norstedts. 

 

Geller, L. L., & Greenberg, M. (2010). Managing the transition process from high school to 

college and beyond: Challenges for individuals, families, and society. Social Work in Mental 

Health, 8(1), 92-116. doi:10.1080/15332980902932466 

 

Gerland, G. (2010). Arbeta med Aspergers syndrom: Hantverket och den professionella 

rollen. Enskededalen: Pavus Utbildning. 

 

Gillberg, C. (2011). Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom: Normala, geniala, 

nördar? (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Koegel, L. K., Ashbaugh, K., Koegel, R. L., Detar, W. J., & Regester, A. (2013). Increasing 

socialization in adults with asperger's syndrome. Psychology in the Schools, 50(9), 899-909. 

doi:10.1002/pits.21715  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.    

 

Larsson-Abbad, G. (2007). Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med 



 

36 

  

Aspergers syndrom. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande). Från http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:24134/FULLTEXT01.pdf 

 

Larsson, S., Lilja, J., & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lehnhardt, F., Gawronski, A., Pfeiffer, K., Kockler, H., Schilbach, L., & Vogeley, K. (2013). 

The investigation and differential diagnosis of asperger syndrome in adults. Deutsches 

Aerzteblatt International, 110(45), 755-763. doi:10.3238/arztebl.2013.0755 

 

Meuwisse, A., Sunesson, S & H, Swärd. (2006). Socialt arbete: En grundbok. (uppl. 2) 

Stockholm: Natur & kultur. 

 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. (uppl. 2) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Prop.1992/93:159 Om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

 

SFS 1993:387 Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade.  

 

Socialstyrelsen. (2008). Daglig verksamhet enligt LSS: En kartläggning. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8852/2008-131-

22_200813122_rev_2.pdf 

  
Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wehman, P., Schall, C., McDonough, J., Molinelli, A., Riehle, E., Ham, W., . . . Thiss, W. R. 

(2013). Project SEARCH for youth with autism spectrum disorders: Increasing competitive 

employment on transition from high school. Journal of Positive Behavior Interventions, 

15(3), 144-155. 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24134/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24134/FULLTEXT01.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8852/2008-131-22_200813122_rev_2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8852/2008-131-22_200813122_rev_2.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

37 

 

 

Bilagor  

Bilaga 1: Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR 

Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Utgiven av de 

amerikanska psykiatrisällskapet, American Psychiatric Association (APA). 

 
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av 

följande sätt:   

påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden 

såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den 

sociala interaktionen   

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån  

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. 

visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av 

intresse)   

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet.     

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig minst ett av följande uttryck:  

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som 

är abnorma i intensitet eller fokusering    

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer  

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna 

eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)   

4. enträgen fascination inför delar av saker.    

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden.    

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. enstaka 

ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).    

E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen 

av ålderadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) 

och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.    

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda (Attwood, 2008). 
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Bilaga 2: Diagnoskriterier enligt ICD-10  

International Classification of Diseases (ICD-10) 

Utgiven av Världshälsoorganisationen, World Health Organization (WHO). 

 

A. Ingen kliniskt signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv utveckling. För 

diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller tidigare och att 

kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare. Förmåga att klara sig 

själv, adaptivt beteende och nyfikenhet på omgivningen under de första tre åren skall 

ligga på en nivå som överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den 

motoriska utvecklingen kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är 

vanlig (dock inget nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade specialförmågor, ofta 

relaterade till onormala intressen och sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för 

diagnos. 

B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (samma kriterier som för autism. 

För att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 

 (1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av 

följande uttryck: 

     (a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, 

kroppshållning och gester för att reglera det sociala samspelet; 

     (b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnåriga (på ett 

åldersadekvat sätt och trots rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett 

ömsesidigt utbyte av intressen, aktiviteter och känslor; 

     (c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig 

genom nedsatt eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller 

bristande anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget, eller en dålig 

integration av sociala, emotionella och kommunikativa beteenden; 

     (d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra 

människor (till exempel visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på 

sådant som är av intresse). 

C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område eller 

begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 
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(samma kriterium som för autism; men det torde vara mindre vanligt att dessa innefattar 

motoriska manér eller att man sysselsätter sig med delar av objekt eller leksakernas 

icke-funktionella delar. För att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda 

nedan). 

 (3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och 

aktiviteter tar sig åtminstone ett av följande uttryck: 

     (a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen 

som är överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera 

stereotypa och begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i 

sin natur men inte till innehåll eller fokusering; 

     (b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner 

eller ritualer; 

     (c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta 

eller vrida med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela 

kroppen; 

     (d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker 

(såsom deras lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller 

vibrationer som de avger). 

D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande 

utvecklingsstörningar: schizofreni av simplexform (F20.6), schizotyp störning (F21), 

tvångssyndrom (F42.-), anankastisk personlighetsstörning (F60.5), reaktiv störning i 

känslomässig bindning under barndomen (F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2).   

(Gillberg, 2011; Attwood, 2007) 
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Bilaga 3: Information inför intervju  

 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammet på Högskolan i Gävle och skriver 

just nu vårt examensarbete.  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur personal som arbetar vid daglig 

verksamhet enligt 9 § 10 LSS upplever att insatsen fungerar och är anpassad till 

färdigheter, förmågor och behov hos personer med Aspergers syndrom. Vi vill också 

undersöka hur den dagliga verksamheten arbetar för att nå målen med insatsen. 

Du som informant kommer att vara anonym, du medverkar frivilligt och får avbyta ditt 

samarbete när som helst under studiens gång. Personliga uppgifter kommer inte att 

användas till någonting annat än vår studie. Vi kommer att använda oss utav 

ljudinspelning, dock kommer den att raderas när examensarbetet är färdigställt.  

 

Efter vårt examensarbete blivit godkänt kommer det publiceras på Internet.  

 

Har ni några funderingar får ni gärna kontakta oss! 

 

Vänlig hälsning, 

Anna Malmesjö 07X-XXXXXXX  XXX@hotmail.com 

Emma Manneteg 07X-XXXXXXX  XXX@hotmail.com 

 

Handledare 

Tomas Boman (Högskolan i Gävle): XXX@hig.se 

mailto:annamalmesjo@hotmail.com
mailto:e_manneteg@hotmail.com
mailto:tomas.boman@hig.se
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Bilaga 4: Intervjuguide för personal på daglig verksamhet 
 

Daglig verksamhet 

 Berätta om er dagliga verksamhet.  

 Kan du beskriva vad de med AS har för inställning till daglig verksamhet och 

hur tankarna kring mål med sysselsättningen går?  

 Beskriv hur du tänker kring utvecklingen för den enskilde på daglig verksamhet 

och dennes möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden? 

 Daglig verksamhet var först tänkt till personer med utvecklingsstörning, beskriv 

hur du tänker runt detta? 

 

Stöd- och hjälp 

 Beskriv hur ni arbetar med stöd- och hjälpinsatser? 

 Beskriv de svårigheter och behov du kan se att de med AS kan ha?  

 Kan du beskriva dina tankar kring förmågor och styrkor hos de med AS och 

arbetet med detta? 

 Kan du berätta hur du upplever att era stöd- och hjälpinsatser fungerar för de 

med AS? 

 

Meningsfullhet 

 Beskriv dina tankar om meningsfullhet?  

– Vad innebär det för personalen, och vad tror du det innebär för de med 

AS? 

 Vad är viktigt för att du ska känna att du hjälper de med AS att uppnå 

meningsfullhet?  

 Beskriv hur man kan arbeta utifrån individernas egna önskemål för att uppnå 

meningsfullhet? 

 

 

 

 

 


