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Sammanfattning 

Anledningen till att författarna valt att skriva om området är huvudsakligen att det gjorts relativt lite 

forskning inom det. En hel del forskning beskriver diagnosen AST/Aspergers men inte hur individer med 

diagnosen har hanterat sina sysselsättningsval. I detta arbete presenteras en inblick i hur fem individer har 

hanterat sina val av sysselsättning. Varje individ har sina unika förutsättningar och sin unika problematik, 

baserat både i sociala och personliga omständigheter. Fyra av informanterna har diagnosen och den femte 

är under utredning. De kvalitativa intervjuerna och analysen är grundade i beskrivningar av Anne Ryen och 

Martyn Denscombe. Det bakomliggande teoretiska ramverket är Hodkinsons och Sparkes Careership-teori 

som kompletteras av Vance Peavey:s livslinje. Generellt är det djugående intervjuer och hög tillförlitlighet i 

informanternas svar som varit målet, snarare än exempelvis generaliserbar mängd. Detta har författarna 

valt att göra dels eftersom det varit informanternas egna berättelser och prioriteringar som skulle 

undersökas och dels för att mängden tillgängliga informanter bättre passade en sådan målsättning. Empirin 

visar fem väldigt olika situationer och en inblick i hur informanterna hamnat där de hamnat. Några 

framträdande resultat av intervjuerna och analysen är att studie- och yrkesvägledning inte funnits 

representerat i informanternas vuxna valprocesser, att en vidgad handlingshorisont kan innebära olika 

svårigheter men även väldigt mycket positivt, att varje individ har väldigt olika behov samt att det 

fortfarande efterfrågas en generellt ökad förståelse för området. 
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1. Inledning  

Diagnosen AST/Aspergers resulterar i att individer exempelvis kan ha svårigheter med uppmärksamhet, hur 

man hanterar impulser, aktivitetsnivå, samspel med andra människor, inlärningsförmåga och minnet. Denna 

funktionsnedsättning påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället (Ehlers & 

Gillberg, 1994). Att "fungera i samhället" kan innebära många olika saker men i den här texten ligger fokus 

på olika varianter av sysselsättning. Ann-Kristin Sandberg som var Förbundsordförande för Riksförbundet 

Attention (2014) säger:  

 

”Ett arbete innebär mer än försörjning. Att jobba innebär att finnas med i ett sammanhang, att 

få göra nytta och känna sig behövd. Det gäller alla, men är extra viktigt för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” (Ann-Kristin Sandberg, Riksförbundet Attention, 

2014). 

 

Individer med AST/Aspergers kan ha väldigt olika behov av stödjande insatser och anpassningar på 

arbetsplatser och/eller hos utbildningsanordnare. Detta ställer höga krav på flexibilitet, hos arbetsgivare, 

utbildningsanordnare, individerna själva och de olika typer av samhälleliga stöd som finns tillgängliga. En 

undersökning gjord av SCB (2013) visade att närmare 80 % av sysselsatta personer med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga hade behov av anpassade arbetsförhållanden eller stöd för 

att kunna utföra sitt arbete. Bland de personer i undersökningen som hade funktionsnedsättning och 

nedsatt arbetsförmåga men som inte var sysselsatta, uppgav drygt hälften att de skulle kunna utföra ett 

arbete om de fick en eller flera typer av stöd eller anpassningar gjorda.  

 Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning i åldersgruppen 16-64 år låg på 10 % 

2013 (SCB, 2013). För personer i samma åldersspann som hade en funktionsnedsättning och dessutom även 

nedsatt arbetsförmåga låg andelen arbetslösa på 11 % (ibid.). Detta visar att personer med 

funktionsnedsättning kan ha det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Har personerna dessutom nedsatt 

arbetsförmåga kan det vara ännu svårare. Observera att dessa siffror inte visar personer med AST/Aspergers 

specifikt, men så länge det är omöjligt att hitta specifika siffror för enbart AST/Aspergers får generell 

forskning duga. 

 Vilka valprocesser kan studie- och yrkesvägledare ställas inför när en individ med 

funktionsnedsättning (specifikt AST/Aspergers) söker vägledning kring sina sysselsättningsval? Med detta 

examensarbete hoppas författarna bidra med mer information i den här frågan. Att arbetsgivare får tillgång 

till mer information är något som författarna av det här examensarbetet anser viktigt att arbeta för.  
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2.  Syfte: 

Syftet med detta arbete är att skapa mer kunskap om hur individer med diagnosen AST/Aspergers hanterat 

sina sysselsättningsval samt hur utomstående stöd kan ha bidragit till dessa val.  

 

3.  Frågeställningar: 

1. Hur har informanterna gjort och hanterat sina sysselsättningsval? 

2. Har informanterna använt sig av utomstående stöd i sina sysselsättningsval? I så fall – hur?  

 

4.  Bakgrund 

Om en individ är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning kan personen få arbeta med lämpliga 

sysslor på ett dagcenter eller en annan anpassad arbetsplats som en stödinsats inom handikapplagen LSS. 

Det finns också individer med AST/Aspergers som klarar av att inneha ett lönearbete med olika anpassningar 

och de som kan arbeta utan att en arbetsplats behöver anpassas. Det handlar om att hitta en arbetsplats 

som passar personens individuella problematik.  

 Författarna av det här arbetet söker mer information om hur vi som studie- och yrkesvägledare kan 

stödja individer med AST/Aspergers i deras olika val av sysselsättning men även vad i deras problematik som 

gör att de kan behöva den typen av stöd/anpassning. För att närmare förstå föreliggande studie förklarar 

författarna några centrala begrepp i följande avsnitt. 

 

4.1  AST/Aspergers syndrom 

AST/Aspergers syndrom är en av diagnoserna i AST, förkortningen för autismspektrumtillstånd. 

Autismspektrum är ett samlingsbegrepp för olika typer av autism. Typiska kännetecken på AST/Aspergers 

syndrom är enligt Attwood (2007) bristande förståelse i det sociala samspelet, kommunikation, och ett stort 

intresse för ett område (ett s.k. specialintresse).  Vidare beskriver han hur diagnosen bidrar till att individer 

med AST/Aspergers har en ovanlig begåvningsprofil, där de på vissa begåvningsområden kan ligga högt, 

t.o.m. ovanligt högt, och på andra begåvningsområden lågt.  

 

”AST/Aspergers syndrom har kommit att bli en allmänt accepterad beteckning för ett tillstånd 

hos personer med normal eller hög begåvning som har stora svårigheter i socialt umgänge, ett 

formellt tal och ett stelt kroppsspråk, speciella intressen och klumpig motorik” (Gillberg & 
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Ehlers, 1994, s. 5).  

 

AST/Aspergers syndrom kan visa sig på olika sätt för olika personer och symtomen kan vara olika starka. Så 

här beskriver Vårdguiden AST/Aspergers syndrom: 

 

- ”Vissa intressen tar upp en stor del av din tid. 

- Du har mycket lätt att engagera dig i ämnen som intresserar dig, men känner motstånd mot att ta 

till dig information, när du inte är intresserad. 

- Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och hur de känner, om de inte säger det rent ut. 

- Vissa sysslor som andra gör nästan automatiskt, kan du behöva göra mer medvetet och steg för 

steg. 

- Du kan lätt bli stressad om du behöver göra något som är nytt och ovant för dig. 

- Det kan vara svårt att kommunicera med andra och du blir inte alltid förstådd. 

- Ibland hamnar du i beteenden och rutiner som känns svåra att bryta”. (Vårdguiden, 2015). 

 

Tony Attwood beskriver personer med AST/Aspergers syndrom som svaga gällande kommunikation, speciellt 

gällande de färdigheter som krävs för ett samtal. Men även brister i kontroll av känslor, minde empatisk 

förmåga och egocentrisk upptagenhet (Attwood, 2007). 

 Enligt Marita Falkmer (2013) så har personer med AST/Aspergers ofta ett mycket stort ordförråd, 

samtidigt som de inte alltid uppfattar när ett ord används bildligt eller har flera betydelser. Det är vanligt 

med missuppfattningar av skämt eller bildspråk, och att man tolkar saker bokstavligt. Det kan vara svårt för 

någon som har AST/Aspergers syndrom att läsa av andras känslor och till exempel märka om någon blir 

ledsen. Många med AST/Aspergers säger precis vad de tycker och tänker, vilket andra ibland kan uppfatta 

som sårande fast det inte alls var meningen. Det sociala småprat som förväntas, exempelvis i ett fikarum på 

en arbetsplats, kan kännas svårt eller t.o.m. onödigt att delta i och detta är en av de saker som kan leda till 

att det är svårt att behålla ett jobb. 

 

”Personer med AST har ofta svårt att tolka ansikten och ansiktsuttryck, vilket anses vara en av 

orsakerna till deras svårigheter i sociala samspel” (Falkmer, 2013, s.5). 

 

För en individ med AST/Aspergers syndrom kan det vara jobbigt att fatta beslut eller välja mellan olika 

alternativ, eftersom det kan vara svårt att föreställa sig vad valen innebär. Däremot är det vanligt att man 

med AST/Aspergers syndrom lätt kan ta till sig fakta, som att lära sig många detaljer och lära sig saker 
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utantill (Vårdguiden, 2015). 

 Det är vanligt att unga som har AST/Aspergers syndrom har svårt med motoriken. Det är svårt och 

kan ta lång tid att lära sig att t.ex. cykla eller simma och lagsporter kan upplevas jobbigt då man kan känna 

sig klumpig och utmärkande (Ibid.).   

 

4.2  LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Handikapplagen, LSS – Lag om stöd och service (fortsättningsvis kallad LSS) till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387), innehåller inledande bestämmelser som lyder: 

 

”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller, 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”. (SFS 1993:387, § 1)  

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att LSS ska underlätta ett självständigt liv och att syftet med lagen är att 

människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv 

som möjligt. Det är en så kallad rättighetslag vilket innebär att en individ som omfattas av lagen har rätt att 

kräva det som finns omnämnt. LSS beskriver vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så 

kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara 

uppfyllda för att individen ska kunna få stöd enligt LSS. Diagnosen AST/Aspergers syndrom tillhör 

autismspektrumtillstånd, vilket omfattas av personkrets 1. Personer med diagnosen AST/Aspergers syndrom 

har därmed rätt till sysselsättning inom stödinsatsen daglig verksamhet och behöver i och med detta inte 

konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. En individ som omfattas enligt ovanstående kan få arbeta med 

lämpliga sysslor på ett dagcenter eller en annan anpassad arbetsplats, till exempel inom de olika 

kommunala verksamheterna. Detta ska erbjudas av alla kommuner. Det kan också finnas möjlighet till att 

arbeta ute på ett företag med anpassade sysslor, en s.k. extern daglig verksamhetsplats. 
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4.3  Lönebidragsanställning 

Har en individs arbetsförmåga bedömts såpass nedsatt att den påverkar arbetsuppgifterna så anpassar 

Arbetsförmedlingen, tillsammans med den tänkta arbetsgivaren, arbetssituationen så att den passar bättre. 

Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen.  

 

”Om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få 

lönebidrag när du anställs. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och 

arbetsplatsen. Syftet med ersättningen är att öka dina möjligheter att få en anställning där din 

kompetens och dina färdigheter tas tillvara” (Arbetsförmedlingen, 2015).  

 

Lönebidragsanställning regleras av Förordning om särskilda insatser för personer med funktionshinder som 

medför nedsatt arbetsförmåga (SFS 2000:630), Förordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten och Lag (SFS 1982:80) om anställningsskydd.  

 

5. Tidigare forskning 

 

5.1 Diagnosens ursprung och tidigaste kännetecken 

Hans Asperger, en barnläkare från Österrike, kom 1944 med en beskrivning av barn med en kombination av 

kontakt- och beteendeproblem som ledde till diagnosens uppkomst (Gillberg & Ehler, 1994). Efter Aspergers 

beskrivning släpptes flera rapporter med beskrivningar av samma problematik av olika forskare. Den 

engelska psykiatern Lorna Wing kom ut med en artikel 1981, i vilken hon beskrev Aspergers upptäckter 

(Wing, 1981). Detta gjorde hans arbete känt i den engelskspråkiga världen.    

 I artikeln beskrev Wing bland annat hur Hans Asperger noterade att syndromet var mycket vanligare 

hos pojkar än flickor och att syndromet inte upptäcktes under spädbarnstiden (oftast inte före tre år ålder 

eller senare) (ibid.).  

 Det finns ingen känd behandling som har någon effekt på de grundläggande funktionsnedsättningar 

som är underliggande i AST/Aspergers syndrom, men svårigheter som medförs kan minskas genom lämplig 

utbildning. Både barn och vuxna med AST/Aspergers syndrom svarar, som alla individer med språk- och/eller 

sociala funktionsnedsättningar, bäst när det finns en regelbunden och organiserad rutinmässighet (ibid.). 

 Wing (ibid.) menar vidare att utbildning är av särskild betydelse eftersom det kan bidra till att 

utveckla individernas, för diagnosen, kännetecknande specialintressen och deras allmänna kompetens 

tillräckligt för att kunna ge dessa individer ett oberoende vuxenliv. Utbildningsmässiga framsteg beror på 

svårighetsgraden av barnets funktionsnedsättningar, men också på insikt i diagnosen och skicklighet hos 
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läraren som undervisar.  

 

”De flesta människor med AST/Aspergers syndrom som tar sig in på den öppna 

arbetsmarknaden har jobb med en regelbunden rutin. De har också sympatiska arbetsgivare 

och arbetskamrater som är villiga att tolerera egenheter ” (Wing, 1981, s. 125). 

 

5.2 Diagnosen i nutid 

Christoffer Gillberg är professor och överläkare inom neuropsykiatriska tillstånd och en av de forskare som i 

Sverige skrivit mest om AST/Aspergers syndrom. Tillsammans med Stephan Ehlers, psykiater, har Gillberg 

författat flera publikationer för Riksföreningen Autism, bl.a. ”Aspergers syndrom – en översikt”, som kom ut 

1994. 

 Ehlers och Gillberg gjorde dessutom en befolkningsbaserad undersökning i Göteborg 1993 och 

visade med denna att mellan 0,4 och 0,7 % av alla barn mellan 7-16 år hade problem eller typiska 

kännetecken för AST/Aspergers syndrom. De valde att göra en epidemiologisk undersökning eftersom en 

undersökning inte gjorts i samband med detta tidigare samt eftersom syndromen, i samband med detta, 

inklassas på WHOS: s lista över internationell klassificering av sjukdomar (ICD-10) (Ehlers & Gillberg, 1993). 

 Ehlers och Gillberg (1993) slog fast att en av de mest uppenbara symtomen på AST/Aspergers 

syndrom är en begränsad förmåga till socialt umgänge. Personer med diagnosen har ofta svårt att förstå att 

andra kan tänka och känna på ett annat sätt än de själva. De flesta som har AST/Aspergers syndrom är 

intresserade av socialt umgänge men vet inte alltid hur man gör. Detta kan leda till att de drar sig undan och 

upplevs som ointresserade eller att de vill ”styra” umgänget och exempelvis bestämma i lekar. Individerna i 

fråga kan på grund av detta behandla lekkramraterna mer som föremål än människor.  Svårigheter uppstår 

oftast i situationer som bygger på oskrivna regler eller när man ska tolka en persons tonfall eller 

kroppsspråk. Många finner småprat meningslöst och föredrar samtal kring något ämne som intresserar 

dem. Detta leder oftast till att de exempelvis inte deltar i samtalet som sker på fikarasten eller enträget bara 

pratar om sitt egna specialintresse och märker inte av om de andra slutar lyssna.  

 ”Personer med [AST/Aspergers] har en påtaglig brist på social inlevelseförmåga och sunt förnuft” 

(Ehlers & Gillberg, 1994, sid. 9). Det är vanligt att uppvisa en begränsad förmåga att tyda ansiktsuttryck och 

därför kan ha svårt att se när någon till exempel är ledsen och på så sätt uppfattas som plump och okänslig.  

 Personer med AST/Aspergers syndrom har ofta lätt att lära sig fakta och detaljer kring ämnen som 

de intresserar sig för, så kallade specialintressen. I vissa fall kan detta specialintresse bidra till en 

yrkeskarriär. Andra saker kan vara svårare att komma ihåg och därmed påverka individens liv. Exempelvis är 

det vanligt att personer med AST/Aspergers diagnos glömmer tider, möten och annat inplanerat (ibid.).  
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 Planering av studier och övergång till arbetslivet är bitar som elever kan få stöd i. Det kan handla om 

hjälp att prioritera, begränsa uppgifter eller anskaffandet av kognitiva hjälpmedel som kan underlätta för 

minnet och planeringen.  

 

”Stödet kan till exempel bestå av ett schema på väggen som tydligt visar aktiviteter och 

klockslag. Stöd kan också finnas i en avancerad mobiltelefon med funktioner som kalender och 

larm. Sms-påminnelser eller andra liknande tjänster kan ibland synkroniseras med 

planeringsverktyg som finns på internet. De flesta mobiltelefoner ger även möjlighet att spela 

in och fotografera av information” (SPSM, 2016, sid 13). 

 

5.3 Göra studier och arbete tillgängligt som studie- och yrkesvägledare  

Det finns väldigt lite skrivet och forskat om individer med AST/Aspergers syndrom och deras väg till arbete 

samt hur många som faktiskt har ett lönearbete eller en annan form av sysselsättning. Andersson (2015) 

beskriver det som att man inte vet hur stor del av de med AST/Aspergers syndrom som har ett lönearbete 

på grund av att det inte undersökts på ett systematiskt sätt. Andersson (2015) hänvisar till en undersökning 

gjord av Ekström och Emilsson (1999). Undersökningen synade hur många med AST/Aspergers syndrom som 

hade kontakt med Örebro kommuns LSS-verksamhet och att det visade sig vara endast 2 av 50 deltagare 

som hade ett arbete på den öppna marknaden.  

 Howlin, Alcock & Burkin (2000) har skrivit om sex stycken uppföljningsstudier av vuxna som har 

AST/Aspergers syndrom eller Högfungerande autism. I dessa undersökningar är det väldigt olika resultat, 

från 5% till 44%, som innehar ett lönearbete. Andersson (2015) beskriver att dessa undersökningar 

innehåller för få deltagare för att kunna dra några slutsatser kring resultatet. 

 Hurlbutt & Chalmers (2004) har gjort en undersökning med sex vuxna med AST/Aspergers syndrom, 

som alla intervjuades om sina erfarenheter när det gäller sysselsättning. Upprepade gånger uppstod 

svårigheter och problem på arbetsplatsen som påverkade arbetsinsatsen. Alla vuxna som intervjuades hade 

svårt att hitta arbete som motsvarar deras kunskapsnivåer och hade dessutom svårt att bibehålla ett jobb 

(Hurlbutt & Chalmers, 2004). 

 Att vara utan arbete eller annan organiserad sysselsättning kan innebära fler nackdelar för individen. 

Först och främst är det en privatekonomisk fråga, men också svårigheter med att kunna strukturera sin dag 

och att ha bra och meningsfulla aktiviteter. Det sociala umgänget kan bli lidande men känslan av att få delta 

och vara en del av samhället är också delar som är viktiga att ha i sitt liv (Andersson, 2015).  

 I Specialpedagogiska skolmyndighetens skrift ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med 

autismspektrumtillstånd” (SPSM, 2016) finns handfasta tips på hur studie- och yrkesvägledare, tillsammans 
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med andra professioner inom skola och arbetsliv, kan förenkla och göra miljön tillgänglig för elever med 

AST/Aspergers syndrom. Denna skrift riktar sig främst till studiesituationen men de tips som är utvalda har 

författarna ansett vara relevanta även för arbetssituationer. I kommunikationen med personer som har 

AST/Aspergers syndrom bör oprecisa uttryck undvikas. Många individer med AST/Aspergers diagnos tolkar 

språk bokstavligt och behöver ha en rak och tydlig information för att inte missförstånd ska uppstå. Det 

rekommenderas därför att tala klarspråk om vad som förväntas av eleven och vad som måste göras för att 

nå dit. Studieplan och individuellt stöd måste utformas tillsammans med eleven/den anställde och utgå från 

dennes önskemål samt från de krav som finns för att nå målet för studierna/arbetet. 

 

”För en person som tolkar språket bokstavligt är det förvirrande att få instruktionen att 'hoppa 

över ett kapitel i boken'. Det är också otydligt att säga att klassen 'snart ska ha prov'. Säg hellre 

exakt när provet ska äga rum” (SPSM, 2016, s.7).  

 

Tydlighet är viktigt. Vad ska göras? Vart ska det leda till? Vilka begränsningar finns det hos mig för att kunna 

utföra vissa uppgifter? Vilka förväntningar finns det på mig? Det är inte lämpligt att låta något vara 

underförstått men att försöka hitta en lämplig nivå (baserat på exempelvis vägledaren och situationen) är 

rekommenderat. Skriftliga arbetsinstruktioner är bra, där det även framgår vad man inte ska göra, så man 

inte inkräktar på kollegors ansvarsområden. Finns det dessutom en person som den anställde med 

AST/Aspergers syndrom alltid kan vända sig till så är detta mycket värdefullt. Det kan vara allt ifrån frågor 

om praktiska saker, till att kunna få möjlighet att funderar över sociala regler och arbetsplatskultur med 

någon (Andersson, 2015).  

 De flesta individer med AST/Aspergers syndrom har någon form av överkänslighet för olika 

sinnesintryck som ljud, ljus, dofter, smak och beröring. Exempelvis kan fläktar som surrar, tröjor som skaver 

eller lampor som flimrar upplevas som påträngande och stjäla mycket energi. När dessa störande moment 

”tar över” så finns inte längre energi nog att exempelvis slutföra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som 

kräver socialt samarbete kan också av dessa skäl vara helt omöjliga för en person med AST/Aspergers 

syndrom (SPSM, 2016). 

Viktigt att komma ihåg är att individer med AST/Aspergers syndrom är en mycket varierande grupp. 

Andersson (2015) beskriver att livet för en med AST/Aspergers syndrom kan se väldigt annorlunda ut från en 

annan individ med samma diagnos, även om de har ungefär ”lika mycket” AST/Aspergers.  

 Begåvningsprofilen hos personer med AST/Aspergers syndrom är ofta ojämn. Personen kan ha 

starka och mycket välfungerande sidor samtidigt som stora svårigheter uppvisas inom andra områden vilka 

kanske till och med kräver stödinsatser. Uppvisas svårigheterna i det sociala samspelet kan eleven eventuellt 



Examensarbete – Studie- och yrkesvägledarprogrammet  Författare: 
Umeå universitet, VT2016  Niklas Matsson och Camilla Öhresten 

13 

behöva hjälp med att kompensera för dessa svårigheter (SPSM, 2016). 

 Den ojämna begåvningsprofilen kan ibland medföra att för stora krav eller för höga förväntningar 

ställs av arbetsgivaren. Det kan också innebära motsatsen, att personer inte får arbetsuppgifter som de 

egntligen skulle kunna hantera. Personen får därmed inte möjlighet att utnyttja sina starka sidor 

(Andersson, 2015).  

 Andersson (ibid.) säger att daglig verksamhet kan vara en bra start för en individ med AST/Aspergers 

syndrom, men att det på längre sikt ger en allt för dålig utveckling och saknar en planering ur ett längre 

perspektiv. Han pekar också på att Daglig verksamhet har dåliga anpassningar till individen och att ofta kan 

en individ med AST/Aspergers syndrom placeras i en verksamhet som är anpassad för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar.  

 Andersson (ibid.) menar att matchning mellan arbetstagare med AST/Aspergers syndrom och rätt 

typ av arbete är väldigt svårt av skälet att det finns så stor variation inom gruppen av Aspergare. En viktig 

punkt är att inte sänka de intellektuella kraven, ett ”okvalificerat” arbete är sällan lösningen. Men allra först 

ska man fundera på om det är arbete man ska satsa på eller om en annan form av sysselsättning passar en 

bättre.  Sen kommer frågan, vilket sorts arbete? Målet måste vara att flera personer med AST/Aspergers 

syndrom ska få lönearbete. Detta skulle vara en vinst för många olika aktörer, inte minst individen själv som 

kan få möjlighet att bygga ett bra liv, men också för samhället då mindre pengar skulle behöva gå till 

människor som är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade (ibid.). 

 

”Medverka om möjligt till att personen får ett lättåtkomligt och tydligt stödsystem, dit han eller 

hon snabbt och enkelt kan vända sig vid problem på arbetsplatsen” (Andersson, 2015, s.27).  

 

Andersson tipsar även om att ett jourstöd för individer med AST/Aspergers syndrom är viktigt, inte minst för 

att hantera misslyckanden och att förhindra att ett litet problem eskalerar till en stor kris, som i värsta fall 

kan göra att anställningen bryts.  

  

6.  Teoretiska utgångspunkter 

Careership-teorin utformades av Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes (Hodkinson & Sparkes, 1997). Teorin 

består av tre komponenter. Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande, individens interaktioner med andra inom 

utbildningsfältet, baserade på ojämlika resurser samt ett mönster av vändpunkter och mellanliggande 

rutiner. Teorin bygger på Bourdieus teori om fält, kapital och habitus (ibid. - för mer insikt i dessa begrepp 

rekommenderas exempelvis Broady, 1997 eller Lundahl, 2010). 

 Enligt careership-teorin är karriärval pragmatiska och begränsat rationella, de formas utifrån 
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individens habitus och resurser, samt av yttre förhållanden. Karriärbesluten fattas inom individens 

handlingshorisont. Habitus och de möjliggörande och begränsande strukturerna (objektiva och upplevda) 

som påverkar handlingshorisonten är relaterade till kön, klass och etnicitet. Vad som uppfattas som 

existerande och valbart, möjligt och omöjligt beror med andra ord inte bara på vad som faktiskt är 

tillgängligt på utbildnings- och arbetsmarknaden. Det varierar beroende på vem som är betraktare och hur 

dennes habitus filtrerar bort delar av utbudet som ointressanta, olämpliga eller omöjliga alternativ (ibid.). 

 Den unges karriärbeslut sker genom interaktion med flera olika parter, såsom föräldrar, företrädare 

för utbildnings- och arbetsmarknaden med flera, dessa har olika mycket kapital i de olika kategorierna 

(socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt). Interaktionen kan ta formen av allianser, förhandlingar och 

konflikter (ibid.). 

 Careership kan liknas vid ett förlopp som består av att mer rutinmässiga erfarenheter eller vanor 

bryts upp av så kallade vändpunkter, vilka tvingar individen till en revidering av sin tillvaro. Brytpunkterna 

kan utgöras av övergångar inom samma livsområde, som mellan grundskola och gymnasieskola eller från ett 

livsområde till ett annat, som övergången från gymnasieskola till arbetsliv. Tre typer av brytpunkter kan 

urskiljas:  

1. Strukturella,  vilka är institutionaliserade och därmed förutsägbara. Exempelvis slutet på 

grundskolan i årskurs 9, då eleverna måste bestämma sin fortsatta karriärväg eller tidpunkten 

för pensioneringen.  

2. Frivilliga, vilka är brytpunkter som initierats av individen själv.  

3. Påtvingande, vilka orsakas av yttre händelser eller andra handlingar. Exempelvis en 

företagsnedläggelse eller uppsägning. Strukturella brytpunkter är vanligast inom utbildning och 

arbete, medan påtvingade brytpunkter är tämligen vanliga inom övriga livsområden, till 

exempel giftermål, dödsfall eller skilsmässa (ibid.). 

Lundahl beskriver dock en brist i att careershipteorin inte aktivt behandlar individens sätt att tänka 

eller resonera (Lundahl, 2010, s. 28). För att kompensera detta valde författarna att använda livslinjen som 

kopmplement till careershipteorin. 

 Vance Peavy (1998) utvecklade en teori med holistiskt betraktelsesätt, på människan som aktiv i sin 

egen konstruktionsprocess. Människan skapar sin egen verklighet där varje enskild individs 

levnadsberättelse ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. I ”Konstruktivistisk vägledning” (Peavy, 

1998) beskriver Peavy hur ett konstruktivistiskt synsätt påverkar vägledningens principer. Han menar att en 

konstruktivistisk vägledare ska veta att det finns många olika verkligheter och att människan lever i en social 

värld som konstrueras av mötet mellan människor. Teorin betonar att individen alltid är medkonstruktör av 

sin egen verklighet men att den inte gör det helt själv, utan påverkas också av sin omgivning. ”Livslinjen” 
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och ”livsrum” är metoder som Peavy (1998) arbetat fram. 

 

7.  Metod: 

För att få svar på frågeställningarna användes den kvalitativa intervjun som datainsamlingsmetod. Den 

kvalitativa intervjun motiverades i huvudsak av behovet av att nå det kvalitativa djup som efterfrågades i 

forskningsfrågorna. Dessutom motiverades det indirekt av mängden tillgängliga informanter och önskemålet 

om hög svarsfrekvens. I följande avsnitt beskrivs metodvalet närmare. 

 

7.1  Avgränsningar  

För att intervjuerna skulle kunna bidra med information som var relevant i frågor om sysselsättning behövde 

informanterna vara unga vuxna eller äldre. Utan att ringa in ett specifikt åldersspann och göra 

undersökningen allt för snäv (och därmed få ännu svårare att hitta informanter) behövde informanterna 

vara tillräckligt gamla för att kunna anses ha eftergymnasiala erfarenheter. När undersökningen påbörjades 

ville författarna att informanterna skulle ha sin utredning för diagnosen AST/Aspergers klar men pga att 

mängden informanter visade sig vara liten så inkluderades till slut även en individ ännu genomgick sin 

utredning. 

 

7.2  Grundförutsättningar 

Med en inblick i vad AST/Aspergers kan innebära för olika individer gällande exempelvis klarspråk, 

kommunikation, intryck och nya situationer behövde författarna hitta en forskningsmetod som tog hänsyn 

till informanternas individuella behov men ändå gav det kvalitativa djupet som de mer öppna 

frågeställningarna krävde. Förutom öppna frågor i frågeställningarna motiverades valet av en kvalitativ 

undersökningsmetod dessutom av två saker:  

 

x Att använda en kvanitativ datainsamlingsmetod skulle kanske varit att föredra ifall det var mängden 

åsikter som skulle undersökas. Att göra en sådan skulle dessutom kunnat innebära ökad belastning 

på boendestöden, i form av stöd exempelvis vid texttolkning eller logistik av enkäter, vilket 

författarna ville undvika för att inte lägga för stor börda på dem. 

x För att kunna skapa den tillit mellan forskare och informant som överbryggade sociala fenomen så 

som blyghet, stress, fördomar och skillnader i funktionsnedsättning behövdes en kvalitativ 

forskningsmetod som tillät tid för dialog.  

 

Därmed valdes den kvalitativa intervjun som huvudsaklig metod. Boendestöden som intervjuades i 
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samband med utvecklingen av frågeställningarna ansåg att de kvalitativa elementen av forskningsfrågorna 

behövde viss struktur för att inte bli överväldigande. Dels för att informanterna i forskningsgruppen kunde 

ha individuella behov av generell struktur och dels för att de ansågs kunna behöva samtalsramar specifikt i 

intervjusituationer. Intervjun behövde alltså vara strukturerad men intervjufrågornas öppenhet något 

begränsad. Den semi-strukturerade intervjumallen (bilaga 1) som blev resultatet var tänkt att minska ner 

svarsområdet för informanten utan att helt ta bort de öppna och kvalitativa elementen. Detta gjordes 

genom att först precisera ämnet i en stängd fråga och därefter fortsätta samtalet inom ämnet med mer 

öppna följdfrågor, grund för detta hittades i Denscombe (2009, s. 234-235). Fråga 3 designades så att 

informantens svar skulle kunna ta formen av en lista och därmed vara öppen men ändå ha ett överskådligt 

syfte och slut. 

  

7.3 Fördelar med den kvalitativa intervjun 

Denscombe (2009) beskriver ett antal fördelar. Det kvalitativa djup som metoden hoppades bidra till. Bland 

annat genom möjligheten att utforska ämnen djupgående och detaljerat genom följdfrågor och spontana 

reflektioner.  Eftersom författarna fanns på plats vid intervjutillfället fanns möjligheten att kontrollera 

eventuella missförstånd eller missuppfattningar vilket ökade validiteten.  

 Metoden krävde mycket enkel utrustning vilket var lämpligt för informantbesöken och därmed 

flexibiliteten. Datainsamlingen byggde på konversation, vilket passade författarnas studie- och 

yrkesvägledarbakgrund eftersom informanterna kunde behöva möjlighet att berätta om och ibland förklara 

sina prioriteringar för att empirin skulle uppfattas korrekt. Flexibiliteten i metoden var inte enbart 

begränsad till att skapa tillit mellan informant och forskare eller för att lätt kunna ta sig till informanterna – 

det gav författarna dessutom en möjlighet att justera studiens funktioner under arbetet. Tre exempel på 

detta är de olika typer av missivbrev som behövde anpassas beroende på mottagare, individuella 

variationer kring intervjustrukturen och utvecklingsprocessen kring forskningsfrågorna som pågick genom 

större delen av arbetet. 

 Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod bidrog dessutom en hög svarsfrekvens. Av de fem 

tillfågade informanter intervjuades alla fem. Eftersom författarna hade ett begränsat urval av informanter 

behövde svarsfrekvensen vara hög.  

 

7.4 Slutligen om valet av den kvalitativa intervjun 

Många aspekter av intervjun har motiverat användandet. Flexibilitet under insamlingen av datan (och även 

generellt under arbetets gång), den höga svarsfrekvensen och möjligheten att kontrollera data på plats 

upplevde författarna som nödvändigheter för den här typen av studie. Snarare än generaliserbarhet blev 
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målet tillförlitlighet i svaren eftersom målet med den kvalitativa samtalsrelationen var att skapa tillit mellan 

informant och forskare (se exempelvis Ryen, 2004, s.63-69 eller Denscombe, 2009, s. 378 och s. 380). 

Jämfört med data insamlat genom en surveyundersökning kan intervjun exempelvis användas för att skapa 

det förtroende som krävs för att författarna ska kunna få ta del av informanternas prioriteringar och 

kvalitativa åsikter. Visst hade det antagligen gått att nå liknande (eller kanske bättre) resultat med någon 

annan metod men författarna har härmed försökt motivera varför den kvalitativa intervjun valdes för detta 

arbete. 

 

7.5 Missivbrev 

Missivbreven som skickades ut varierades något under arbetet. Dels beroende på ifall det var en 

organisation eller olika nyckelperson som tillfrågades. I början av arbetet hade författarna anledning att 

hoppas på goda möjligheter att få ett stort antal informanter. Därmed var missivbreven anpassade för 

gruppuppläsning och större informationskvällar etc (bilaga 2, notera att författarna valt att inte publicera 

presentationsbilden som fanns med i originalversionen). När plötsligt hälften av de organisationer som till 

en början visat stort intresse, valde att avbryta samarbetet blev missivbreven mer riktade mot specifika 

personer (bilaga 3). 

 

7.6 Informerat samtycke 

För att säkerställa att information om exempelvis de etiska forskningsprinciperna, arbetets syfte, risker, 

forskningsplan och huvudman informerats på ett adekvat sätt (bilaga 5) blev författarna rekommenderade 

att använda sig av underskrivna intyg om informerat samtycke (bilaga 4). Detta presenterades vid 

intervjutillfällena och informanterna fick sedan själva signera om de inte hade god man eller liknande typ av 

juridisk vårdnadshavare. Om så var fallet fick istället denne signera och därmed intyga att informationen 

presenterats och uppfattats på ett adekvat sätt. 

 

7.7 Intervjutillfällena 

Som första kontakt användes ofta nyckelpersoner inom organisationer, boendestöd eller andra personer 

som författarna hoppades att informanterna var bekanta med. Därigenom bokades sedan intervjutillfällen 

och platser så att informanterna själva skulle kunna få möjlighet att välja bort aspekter av intervjun som 

kunde skapa obehag. Ofta utfördes intervjuerna på platser som informanterna var bekanta med men som 

inte var för privata. Dessutom valde författarna att enbart använda en intervjuare (dels för att dela upp hela 

arbetet och dels för att minska ner mängden intryck som informanterna skulle behöva ta in vid själva 

intervjutillfällena). Därmed kommer följande textavsnitt enbart nämna en författare, snarare än två, även 
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om bägge författarna samarbetat med hela denna text. 

 På plats presenterade författaren sig och försökte verka för att tillit och en god samtalsrelation 

skulle kunna infinna sig (se exempelvis Denscombe, 2009, s. 255-256). Generellt använde författaren en 

attityd som ämnade tillåta informanten och informantens eventuella medmänniskor att bestämma 

omständigheterna för intervjun enligt informantens preferenser. Ett exempel på detta kunde vara att 

informanterna bestämde rum, plats, positionering och ifall de ville ha boendestöd i närheten. Efterfrågades 

författarens åsikter om exempelvis positionering så gavs förslag på en sorts "90-graders vinkel bredvid – 

men med tillräcklig luft mellan varandra"-position som visade sig fungera bra (stöd för detta återfinns även i 

Denscombe, 2009, s. 252). Därmed tilläts exempelvis gemensam sikt över samtyckestext, 

informationsmaterial och anteckningar. Informanten fick dessutom alltid sitta närmast ingången så att 

känslan av frivillighet att medverka förstärktes, om inte informanten själv valt annorlunda positionering. 

 Till att börja med presenterades samtyckesintyget (bilaga 4) punkt för punkt genom ett 

informationsdokument (bilaga 5) med tillfällen för informanten att ställa frågor eller reflektera efter kring 

varje punkt, vilket inkluderar en genomgång av hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (se 

exempelvis Denscombe, 2009, s. 193-205). Därefter sammanfattades hela dokumentet och informanten 

erbjöds att signera. Därefter startades ljudupptagning i de fall då informanterna gett sitt samtycke till detta. 

 Den semi-strukturerade intervjumallen (bilaga 1) användes för att precisera samtalsämnen men 

tillät ändå spontana följdfrågor för att reflektioner och information lättare skulle kunna framträda. Detta 

gjordes för att kunna ha en mer levande dialog och för att få eventuell information som annars inte kunde 

framträtt under en allt för strukturerad intervju. Eftersom positioneringen tillät både författare och 

informant att se anteckningarna gjordes korrigeringar och uppdateringar av datan kontinuerligt genom hela 

samtalet.  

 Efter intervjun sammanfattades alla anteckningar och informanten erbjöds ännu en chans att 

korrigera eventuella missuppfattningar eller felaktigheter. När detta gjorts tackades informanten för  

medverkan och författaren lovade att återkomma med det hela transkriberade samtalet för möjlighet att 

korrigera datan en sista gång innan det fördes in i arbetet. Därefter skiljdes författare och informant åt. 

 

7.8 Analysmetod 

För att kunna se resultaten i ett forskningsbaserat perspektiv valdes den kvalitativa analysmetod som 

beskrivs av exempelvis Ryen (2004, s. 105-115) och av Denscombe (2009, s. 373-374). Efter att 

informanterna fått möjlighet att revidera transkriptionerna sammanställdes dessa och 

intervjuanteckningarna i kategorier baserade på forskningsfrågorna, de tre komponenterna ur 

careershipteorin samt "livslinjen", som Lundahl (2010, s. 28-30) kallar den eller "livshistorien", som 
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Denscombe (2009, s. 94-96) kallar den. Författarna kategoriserade och underrubricerade datan baserad på 

dessa huvudkoncept för att kunna grunda fynden i beprövad forskning. Det som varit relevant för att 

besvara forskningsfrågorna sorterades in under dessa kategorier men resterande material förkastades inte 

helt utan tilläts finnas kvar i bakgrunden eftersom tilliten baserats på detta. Ur dessa kategorier framträdde 

därefter fynd och intressanta avvikelser vilka sedan analyserades för att försöka förklara vad resultaten 

betytt för författarnas forskningsfrågor. 

 

8. Resultat 

I det här avsnittet redovisas de delar av empirin som kunde kopplas till forskningsfrågorna. För att skapa en 

lätt överskådlig struktur är avsnittet uppdelat i två delar (en för varje forskningsfråga). Dessa delar har sedan 

underrubriceringar för svar som hämtats från respektive informant. 

 

8.1  Hur har informanterna gjort och hanterat sina sysselsättningsval? 

 

Informant 5  

Informanten hade en relativt lång bana av personlighetsutveckling bakom sig. Informanten hade medvetet 

valt att inte gå särskola eller särgymnasium och därefter sökt sig till ytterligare utbildningar. Den senaste 

föreslogs av informantens dåvarande handläggare på Arbetsförmedlingen. Utbildningen visade sig vara en 

utmaning och beskrivs nedan av informantens egna ord: 

 

"om man ska hitta på en utbildning som är så olämplig som möjligt för folk med Asperger så 

var det den utbildningen [...] alla dagar såg helt olika ut och det fanns inte ett fast schema 

egentligen utan det kunde hända precis vad som helst varje dag." (Informant 5) 

 

Med ett mycket stort stöd hemifrån klarade informanten av flytten, omställningen, de nya sociala 

umgängeskretsarna och slutligen hela utbildningen, inklusive ett påbyggnadsår, och fick därefter 

provanställning på det dataföretag där utbildningens praktik gjorts. Efter provanställningen fick informanten 

sin nuvarande anställning. Där deltog informanten i det dagliga arbetet och det sociala spelet precis som 

vilken medarbetare som helst. Informantens önskan var helt enkelt att "inte köra någon light-version" 

(Informant 5) utan om det skulle vara arbete – så skulle det vara arbete på riktigt, med allt som detta 

inkluderade.  

Arbetsuppgifterna och medarbetarnas intressen passade informantens intressen så till vida att 

informanten upplevde arbetet och det sociala spelet som väl fungerade, även om det kunde vara 
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uttröttande ibland. Informanten uttryckte även funderingar på att prova nya saker i framtiden men i nuläget 

kändes arbetsplatsen tillfredsställande nog att stanna kvar på.  

 För informant 5 var det viktigt att en bra generell sysselsättning hade struktur, stabil tidsrytm, 

realism, det sociala spelet mellan arbetskamrater och ingav känslan av att "ha något att ta sig upp på 

morgonen för" (Informant 5). Utvecklingsmöjligheter som informant 5 upplevde var exempelvis att få prova 

några andra arbetsområden. För många alternativ kunde dock leda till att informanten blev överväldigad av 

sitt eget informationsökande då varje alternativ gärna undersöks väldigt djupgående och omfattande. Ett 

trick som informanten förlitade sig på ibland var att begränsa mängden tid för beslutsfattande. Då kunde 

informationssökandet helt enkelt inte bli för omfattande. 

 Informanten utvecklades väldigt mycket som person genom att prova nya utbildningar och genom 

att utsätta sig själv för oplanerade situationer. Nya egenskaper upptäcktes ur desperation och uppgivenhet. 

Och informanten fick se helt nya perspektiv som bidrog till att hantera främmande situationer. Specifikt 

uttrycks granskning och källkritik från gymnasiet som exempel på lärdomar som finns med än idag. De 

eftergymnasiala utbildningarna bidrog till att informanten blev mer självgående och även en bättre ordning 

på dygnsrytm, tider och struktur. 

 

Informant 4 

Informanten hade provat anställning på heltid tidigare men upplevt en känsla av att "ta in för mycket 

information" (informant 4). Detta ledde till en psykisk och fysisk trötthet som påverkade informantens ork 

så mycket att exempelvis ta hand om hunden, äta, utöva fritidsintressen och sköta hushållet blev sekundära 

sysslor bara för att orka med. Således blev informanten därmed sjukskriven på halvtid. Och nu trivs 

informanten väldigt bra på sin arbetsplats med en deltidsanställning (50 % arbete och 50 % sjukskrivning) 

inom den offentliga sektorn. Här får informanten möjlighet att hjälpa och stödja andra med problematik 

som liknar den situation, i vilken informanten själv vuxit upp.  

 

x "Ja, men när man jobbar med barn och ungdomar med funktionshinder så kommer man så 

nära inpå på något vis. Det är som personlig assistent också… För det blir så genuint och 

naket, relationen som man har till varann. För dom har ju inget filter. Utan dom säger precis 

som det är – när det är och ja, när dom vill. Och det är det som är så himla härligt. Man blir 

så engagerad i dom. Hade det funkat så hade jag velat adoptera allihop. 

x Är du en lite omhändertagande person sådär? 

x Ja, fast nä. Nej, det skulle nog inte inte folk beskriva mig som. Jag saknar väldigt mycket 

empati och sympati. Men när det kommer till barn och ungdomar med funktionshinder. Då är 
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jag helt plötsligt jättesympatisk. Jag vet inte varför men det är väl för att jag tycker att det är 

så himla intressant." (Informant 4) 

 

Informant 4 verkade ha hittat helt rätt i sin tillvaro och uttryckte till och med en önskan om att få stanna 

kvar inom samma sysselsättning – även om en tjänst med mångdubblerad lön skulle erbjudas. Med ett 

förflutet som missförstådd, utpekad och ovetande om varför har informanten tvingats runt i samhällets 

stödsystem och självmedicinerat när detta visat sig otillräckligt. Att nu ha möjligheten att använda dessa 

erfarenheter till något positivt verkar ha gjort valet lätt. På en generell arbetsplats efterfrågar informant 4 

rak och ärlig kommunikation, konkreta alternativ i lagom mängd (inte för många) samt lösningsinriktade 

direktiv. Det ska vara roligt, givande och intressant att jobba med. Dessutom beskriver informanten ett stort 

behov av mer förståelse från samhällets sida gentemot personer med AST/Aspergers men även ett behov av 

mer förståelse från dessa individer om hur samhället kan ta sig uttryck. 

 

"För om jag är bra på en grej och tycker det är roligt och någon annan är bra på en grej och 

tycker det är roligt så ska man ju kompromissa om det." (Informant 4) 

 

Informant 3 

Hade tidigare provat på ett antal olika sysselsättningar så som allt-i-allo inom byggarbete, inredning och 

återvinning. Arbetade vid intervjutillfället på en daglig verksamhet för individer som kände att de saknade 

den fysiska och psykiska orken att klara av en arbetsplats utan extra stöd. På informantens arbetsplats hade 

exempelvis arbetstiderna anpassats i syfte att låta individerna träna sig mot att klara en hel arbetsdag. 

Informanten fick ofta förslag och idéer från kommun eller boendestöd och erbjöds den nuvarande 

sysselsättningen men tackade först nej på grund av missnöje mot den dåvarande personalstyrkan. En 

specifik person i chefsposition levde inte upp till de arbetsmiljömässiga standarder som efterfrågas inom 

yrket. När den personen pensionerats övervägdes dock frågan på nytt och informanten accepterade denna 

gång. Det som lockade med arbetsplatsen var möjligheten att utveckla sig själv i ett individuellt tempo – 

utan att ta bort känslan av att vara en del av en riktig arbetsplats med arbetsrutiner, regler och 

arbetskamrater. Arbetsuppgifterna och verktygen var anpassade så att många olika individer, med olika 

varianter av funktionsnedsättning skulle kunna arbetsträna på dem. Och även om informanten godtog 

denna orsak till fullo så fanns även en önskan om att vilja träna med helt oanpassade verktyg.  

 Finns det flera olika val väljer informanten gärna det som är "mest intressant" (informant 3). En 

generell sysselsättning borde exempelvis ha tydlig struktur, kompetent och förstående ledarskap, tydliga 

regler, goda möjligheter till kundbemötande, mycket att göra, en känsla av professionalism och 
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representabel presentation samt det sociala spelet (både gentemot kunder och arbetskamrater). Lönen kan 

vara intressant men det är inte det som avgör i huvudsak. Informanten uttrycker även vilja att prova fler 

yrkesområden så länge det rör sig om serviceyrken. 

 

Informant 2 

Hade provat på praktik på flera platser och tyckt om vissa aspekter av det. I slutändan hade informanten 

dock inte klarat situationen som helhet på grund av problematik med exempelvis oregelbundenhet (ofta i 

resorna till och från platsen) och det stressmoment som uppstod om något oplanerat inträffar på resan. 

Funktionsnedsättningens problematik bidrog till slut till att arbetsförmedlingen avslutade praktikförsöken.  

 

"Men dom... Arbetsförmedlingen... strök det, när... när vi kom fram till att jag kommer inte 

kunna arbeta. Då bara kastade dom iväg mig!" (Informant 2) 

 

Informanten fick aktivitetsersättning beviljad och tillsammans med sitt boendestöd hittar de nu olika 

lösningar för att göra vardagen meningsfull. Vid intervjutillfället var informanten sjukskriven med 

aktivitetsstöd och deltog i olika aktiviteter på dagarna. 

Om fler alternativ funnits tillgängliga skulle informanten främst välja det som dels var mest 

intressant och dels det som var enklast. Den ekonomiska aspekten kanske även skulle vara lite intressant 

men antagligen inte det primära som avgör. Valprocessen inkluderar ofta omfattande informationssamlande 

och punktlistor med för- och nackdelar. Ofta finns det ett slutmål och kanske även delmål men 

problematiken bidrar till att delmålen gärna prioriteras bort. Ibland prioriteras även syftet med listan bort 

och ersätts med en lista om något helt annat. 

 Mobbning under skoltiden, främst märkbar inom ämnet idrott, bidrog till dålig självkänsla men stöd 

kom i form av kompetenta idrottslärare som ersatte ångesten med alternativ och senare även positivt 

tänkande. Detta verkade ha bidragit till informantens beslutsamhet och optimism, egenskaper som även 

präglade de val som informanten gjort gällande sina sysselsättningar. 

 

x "Jag kan inte ställa upp delat men jag kan räkna ekvationer bara på ett par minuter.  

x Ja? 

x Ju svårare desto enklare. Men det är matten.. idrotten har jag fortfarande IG i. Det går inte.  

x Äsch, de räcker att kunna gå upp för trappan. Det är lagom!  

x Ja... nä... Det är... går in i väggen. Mobbning... jag har varit mobbad så grovt under hela 

skolgången [...] och det började på idrotten. 
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x Mm. 

x I ettan.. första klass då. Då var det liksom.. 'ska ja gå till idrotten..?' Det spelar ingen roll om 

det skulle vara ute eller inne. Jag går in i en vägg. Jag kan liksom inte gå [...] men på 

gymnasiet, då hade jag en lärare, han sa 'jamen ta en promenad!' 

x Mm? 

x Men när jag var i [STAD], hon var också underbar, för hon sa att jag behövde inte ens byta 

om, bara jag kom dit och satt på läktaren liksom [...]. 

x Mm. 

x Och till sist då sa hon 'du behöver inte vara med men kom ombytt'. Jag fick låna personalens 

toalett och byta om och massa sånt där och det gjorde till sist att jag var med, på de grejerna 

jag ville. Sen så skulle jag vara med när vi hade streetdance... Skitroligt! Men då gjorde jag ju 

illa mig [...] Och jag var så förbannad... När jag ville vara med och hade liksom sett fram emot 

det..." (Informant 2) 

 

Informanten provar gärna nya saker och hade en hel del drömmar om framtiden. På en generell 

sysselsättning skulle informanten uppskatta förståelse för problematiken och att den blir tagen på allvar, att 

bli väl bemött, känslan av att kunna bidra och arbeta på riktigt samt att få vara en i gruppen. 

  

Informant 1 

Informantens problematik tog sig bland annat uttryck i ett behov av struktur, ordning och förkunskap om 

framtiden. Informanten ville helst inte ha för mycket nytt på en gång i sin tillvaro. Förutom tidigare 

sommarjobb så hade informanten nu en praktikplats inom försäljning via Arbetsförmedlingen. 

 

"Jag ville ha en... Jag ville vara på en mindre [BUTIK]. Det var meningen att jag skulle vara på 

den här stora från början men jag ville vara på en mindre om möjligt. Just för att jag tyckte att 

pressen med att lära sig ett jobb var för stor. När jag skulle lära mig att vara bland allt för 

mycket folk på en gång." (Informant 1) 

 

Informanten uttrycker även svårigheter i att komma med egna förslag och idéer i frågan, även om en önskan 

att eventuellt prova någon annan sysselsättning finns där. Anledningen var helt enkelt att informanten hade 

fullt upp med att fokusera på att utföra sin nuvarande sysselsättning. 

 

x "Skulle du hellre vilja ha någon annan typ av sysselsättning? 
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x Både ja och nej. Jag tror att jag skulle vilja prova något annat men jag har inget förslag. Det 

är det som är kruxet. 

x Mm. Vad är det för typ av förslag du tänker då? 

x Jamen, alltså, jag har inga. Jag menar att jag inte skulle kunna säga någonting som jag skulle 

vilja prova. 

x Ok. 

x Till exempel alltså... eh... Ja, men.. till exempel, om arbetsförmedlingen till exempel skulle 

erbjuda mig att få praktik på till exempel en bokhandel. 

x Mm? 

x Så kanske jag skulle tacka ja till det men jag skulle inte kunna komma med som förslag till 

dom. Bara rakt av, om du förstår vad jag menar." (Informant 1) 

 

Dock uttrycker informanten en stark önskan om att ha tillgång till fler sysselsättningar som valmöjligheter 

eftersom den nuvarande upplevdes lite enspårig. Detta var en följd av att även den tidigare praktiken varit 

lagd inom samma område, enligt en plan. Om informanten hade fler valmöjligheter så skulle en avvägning 

mellan för- och nackdelar göras där exempelvis restiden, platsen, arbetsuppgifterna, arbetstiderna och 

arbetskamraterna behövde värderas. Därtill önskade informanten att förståelse för problematiken och 

trevliga arbetskamrater behövde finnas på en generell sysselsättning. 

 

8.2  Har informanterna använt sig av utomstående stöd i sina sysselsättningsval? I så fall – hur? 

 

Informant 5  

Informanten föredrog ofta att söka och granska information själv snarare än att förlita sig på andra. Den 

enda kontakten med studievägledare var det obligatoriska samtalen på gymnasiet. I övrigt har informanten 

enbart haft kontakt med Arbetsförmedlingen som visserligen skötte sitt jobb men upplevdes något 

oengagerade i sin hantering av informantens ärenden. Det uttrycktes även en skeptiscism mot att prova 

boendestöd men informanten menade att bristen i det fallet snarare kan ha funnits i informanten själv än i 

något annat. En känsla av att inte vara redo för att ta det steget själv helt enkelt. Att klara av att acceptera 

sin situation. Informanten ansåg att alla människor har problem – varje individ har sina unika problem och 

man måste övervinna sin stolthet i dessa fall. 

 

Informant 4 

Informanten uttryckte en stark vilja och stolthet i att klara sig själv men skulle kanske kunna tänka sig att 
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diskutera idéerna med någon. Till viss del har även arbetsterapeut, psykolog, boendestöd och en 

bolagsgrupp inom funktionsnedsättning varit med och stöttat. Dock först efter att informanten fått sin 

andra diagnos. När processen väl kommit igång gick det bättre men problematiken borde ha upptäkts 

mycket tidigare. Specifikt nämndes den kurator som gjorde informantens första utredning. Kuratorn 

lyssnade bra, drog paraleller mellan samtalen och återkopplade. Mot slutet upplevde informanten dock ett 

visst tvång att prata med kuratorn som gärna ville prata om informantens jobbiga barndom. Informanten 

ville snarare släppa den biten och fokusera framåt. Kontakten med kuratorn avbröts och information 

började istället sökas på egen hand.  

 

Informant 3 

För att samla information om arbeten pratade informanten gärna med Arbetsförmedlingen men 

boendestöden tillfrågas även ibland om sysselsättningsval. Att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare 

anser informanten höra till "det som kommer senare i livet" (Informant 3), alltså yrken eller studier utan 

anpassning eller stöd. Informanten upplevde att det mesta fungerde bra på ett generellt plan så länge 

kompetent personal sköter kommunikationen och hjälper till att filtrera förslagen. 

 

Informant 2 

Sökte mycket information själv, "tycker om kunskap" (Informant 2). Informantens familj var engagerade i en 

bolagsgrupp inom funktionsnedsättning så det föll sig naturligt att hjälp även söktes därifrån. Några 

exempel på detta var att skriva CV, strukturera ekonomin, betala räkningar, planera budget, träna inför 

körkortet och prova aktiviteter. Bolagsgruppens verksamhet användes även för miljöombyte och som 

fritidsgård. Informanten beskrev stödet därifrån med orden "väldigt bra!" (Informant 2). 

 

Informant 1 

Handläggare på Arbetsförmedlingen som föreslår olika praktiker och idéer samt en stödperson på 

arbetsplatsen. Informanten har även (på uppmaning av Arbetsförmedlingen) fått stöd av en bolagsgrupp 

inom funktionsnedsättning för att exempelvis träna på körkortsfrågor, prova arbetslivsträning i 

instruktionstolkning samt diverse andra AST/Aspergersrelaterade problem. 
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9. Analys 

I det här avsnittet presenteras författarnas resultat av de kategoriseringar som gjorts enligt analysmetoden 

och följande teoretiska utgångspunkter som ramverk: Hodkinson & Sparkes teori om individens 

handlingshorisont, social interaktion och brytpunkter (1997) samt Peavey:s konstruktivistiska teori om 

livslinjen/livshistorien. För att göra en sorts forskningsbaserad illustration av varje individs möjligheter till 

att göra sysselsättningsval används handlingshorisonten. För att forskningsbaserat hävda vikten av olika 

typer av social interaktion kring dessa sysselsättningsval används begreppet social interaktion. Och för att 

forskningsbaserat beskriva en plötslig händelse som kan ha tvingat eller lett informanten in i nya 

tankemönster eller beteenden används brytpunkter. Därtill kompletteras dessa begrepp av "livslinjen" 

(Lundahl, 2010, s. 28-30) eller "livshistorien" (Denscombe, 2009, s. 94-96) för att påtala vikten av individens 

egen inverkan på sina val. 

För att presentera resultaten på ett överskådligt sätt presenteras resultaten i två stycken – ett för 

varje forskningsfråga.  

 

9.1  Hur har informanterna gjort och hanterat sina sysselsättningsval? 

 

a) Om handlingshorisonten –  

Se Hodkinson & Sparkes (1997) för originaldefinitionen av begreppet. I följande avsnitt kopplas resultaten 

från intervjuerna till begreppet på olika sätt i för att illustrera deras exempel. 

Informanternas livshistorier visar att vidgandet av en handlingshorisont kan vara mycket svårt, 

obehagligt, resultera i livsomställning, flytt, oplanerade situationer, ny kultur, nya sociala kretsar och 

dessutom behöva mycket stöd (både från omgivningen och från familjen) för att lyckas. Med stöd menas 

exempelvis anpassade tider, möjlighet att hantera händelser i ett individuellt tempo, olika typer av stöd 

hemifrån, strukturellt stöd eller socialt stöd. Om handlingshorisonten vidgas kan resultatet bli 

personlighetsutveckling, nya erfarenheter, nya kunskaper (både generellt och specifikt för att kunna hantera 

olika situationer i framtiden), nya anställningar, nya möjligheter, ett väl fungerande socialt samspel på 

jobbet, nya perspektiv, att individen blir mer självgående, en bättre dygnsrytm, mer struktur på exempelvis 

schema och tid. Individernas habitus påverkar förutsättningarna men är inte helt avgörande för vilka val 

som görs. De påverkas även av strukturella fenomen (så som lagar och regler) samt påtvingade eller 

strukturella brytpunkter. 

En individs handlingshorisont och livshistoria kan användas till att hjälpa och stödja andra som befinner 

sig i liknande situationer eller medverka till att dessa individer får stöd. Människor (både med och utan 

diagnos), på individnivå och samhällsnivå kan vidga sina handlingshorisonter, sina perspektiv och lära sig 
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mer om varandras livshistorier för att bättre förebygga missförstånd och underlätta vid kompromisser. Att 

försöka utvidga sin handlingshorisont kan även leda till att individen lär sig mer om sina egna begränsningar 

vilket exempelvis skulle kunna innebära att individen lär sig kommunicera sina behov tydligare i framtiden 

och undvika missförstånd på det sättet. Det är dock viktigt att påpeka att det inte alltid är självklart att 

individen kan eller vill utvecklas – individen kan ha fullt upp med (eller vara fullständigt nöjd med) att vara i 

nuet.  

 

b) Om brytpunkter –  

Se Hodkinson & Sparkes (1997) för originaldefinitionen av begreppet. I följande avsnitt kopplas resultaten 

från intervjuerna till begreppet på olika sätt i för att illustrera deras exempel.  

De individer som intervjuats i det här arbetet uppvisar livshistorier med en övervägande positiv attityd 

gentemot vidgandet av sina handlingshorisonter kopplade till sysselsättning, exempelvis genom att arbeta 

med mindre stöd eller helt utan stöd och att vilja prova nya sysselsättningar och situationer. Detta verkar 

dock förutsätta att individen får genomleva en sådan brytpunkt på ett hanterbart sätt. Några aspekter som 

skulle kunna bidra till att en brytpunkt upplevs som hanterabar har visat sig vara: 

x att strukturen och tidsrytmen inte avviker för mycket för individens behov 

x att det som ska utföras upplevs som "på riktigt" och professionellt 

x att det finns möjligheter till socialt utbyte (både med kunder och med arbetskamrater) 

x att kommunikationen mellan chef och medarbetare är rak, ärlig och tydlig 

x att ledningen (och kanske även medarbetarna) är införstådda i den generella problematiken såväl 

som den individuella 

x att det finns tillfredsställande arbetsuppgifter i lagom mängd 

x att det finns en tydlig start och ett tydligt mål 

x att individen blir väl bemött 

x att uppleva känslan av att kunna bidra  

Om en individ upplever en påtvingad brytpunkt visar resultatet att en rationell och logisk motivering kan 

vara lämplig för att skapa förståelse. Även om det generellt verkar som att dessa brytpunkter bör undvikas, 

eftersom de kan utgöra stressmoment (eller andra obehagliga följder), så kan påtvingade brytpunkter även 

bidra till förändringar som leder till en mer hanterbar situation efteråt. 

Frivilliga brytpunkter existerar i allra högsta grad och kan dessutom leda till positiv individutveckling, 

bara de obehagliga aspekterna av själva brytpunkten hanteras. 
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c) Om social interaktion –    

Se Hodkinson & Sparkes (1997) för originaldefinitionen av begreppet. I följande avsnitt kopplas resultaten 

från intervjuerna till begreppet på olika sätt i för att illustrera deras exempel. Den sociala interaktionen 

spelar roll för alla informanterna men det är väldigt olika hur den ser ut och i vilken grad, i vilka 

sammanhang. Dessutom kan den även variera efter humör. Men gemensamt för alla informanterna är att 

den finns med i deras tillvaro på olika sätt och att den bidrar till en positiv sysselsättning exempelvis genom 

idéer och förslag från stödinstanserna, interaktionen med arbetskamrater, kunder eller klienter samt stöd 

från vänner eller familj. Den verkar finnas med i informanternas tillvaro både som ett komplement för det 

egna välmåendet men även som en typ av hinder; något som måste låtsas fram, i olika sammanhang. Den 

sociala interaktionen har dock inte undersökts i någon tillfredsställande omfattning i det här 

examensarbetet och bör därmed inte nämnas eller analyseras vidare. 

 

d) Övriga tydliga resultat –  

x Idé/förslag blir till handling och genomförs med stöd från olika instanser i samhället och den egna 

sociala sfären. Specifikt verkar det som att den egna familjen spelar en mycket relevant roll när det 

gäller motivation. 

x Kunskapsnivån om problematiken som är kopplad till AST/Aspergers kan fortfarande bli bättre. 

 

9.2  Har informanterna använt sig av utomstående stöd i sina sysselsättningsval? I så fall – hur?  

Av resultatet framträder livshistorier och handlingshorisonter där konceptet studie- och yrkesvägledning 

inte alls finns representerat när det gäller individernas sysselsättningsval i vuxen ålder. Arbetsförmedlingen 

och andra utomstående stöd är ofta inblandade men tillförlitligheten verkar variera. Många av 

informanterna uttrycker indikationer om att det kan ha funnits fler brytpunkter än tillgängliga stödresurser 

eller så har de stödresurser som funnits varit otillräckliga. Det kan också ha varit en obalans i mängden 

upplevt stödbehov. 

Många av informanterna söker dessutom ofta mycket information själv vilket tyder på en vilja att 

utveckla sin handlingshorisont. Dock kände sig en del av dem inte alls bekväma med att söka ny information 

eller problematisera framtiden. Detta tyder på att handlingshorisonternas bredd verkar kunna variera 

väldigt mycket och därmed även behovet av stöd. 
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10. Diskussion 

 

10.1 Kritik mot den kvalitativa intervjun 

Denscombes lista över nackdelar med intervjun som insamlingsmetod (Denscombe, 2009, s. 268-269) 

belyser många aspekter av som författarna behövde ta hänsyn till. Exempelvis beskrivs den som mycket 

tidskrävande och eftersom tid var en bristvara valde författarna att försöka begränsa antalet informanter. 

Detta passade även bra med tanke på  det tillgängliga informantutbudet. Dock ledde detta till att 

variationen i svaren (och därmed även generaliserbarheten) skulle kunna sägas vara sämre än ifall det hade 

funnits mer tid och informanter. Detta påtalade vikten av ett professionellt förhållningssätt för att undvika 

att forskningen liknade journalistik snarare än ett examensarbete.  

I samma takt som generaliserbarheten sjönk så riktades forskningsintresset istället mot det 

kvalitativa djupet i intervjuerna. Varje intervjutillfälle var mellan en och två timmar långt i total tid 

(medräknat tid för presentation, relationsetablering, intervju och avslut) vilket författarna upplevde som 

tillräckligt för att hinna nå ett djup som ledde till relevanta svar. 

Ryen riktar också kritik mot den kvalitativa intervjun som forskningsmetod (Ryen, 2004, s. 12). Bland 

annat beskrivs ett etnometodologiskt grundat påstående om att data riskerar att skapas i interaktionen 

mellan forskare och informant (ibid.). Författarna tolkade denna kritik som att det fanns en stor risk för att 

informantens berättelse riskerade att bli påverkad av intervjuprocessen. Därmed behövde även 

tillförlitligheten ifrågasättas. Författarna ansåg att ett bra förarbete, ett professionellt genomförande och en 

objektiv presentation behövdes för att motivera tillförlitlighet. Detta blir såklart en fråga som resulterar i 

subjektiva tolkningar men författarna anser i alla fall att de uppfyllt dessa önskemål efter bästa förmåga. 

Speciellt med tanke på att en helt objektiv och neutral forskare nog skulle få väldigt svårt att nå det 

kvalitativa djupet som önskades i den här typen av forskning.  

 

10.2 Ytterligare några ord om tillförlitlighet angående intervjuerna 

Samtalen med informanterna följde visserligen en frågemall (bilaga 1) för att ha struktur i intervjuerna, men 

efter att ett specifikt ämne preciserats genom en fråga blev samtalen mer avslappnade. Spontana frågor, 

reflektioner och kommentarer (både från informanten och forskaren) tilläts för att fortsätta bygga på 

samtlasrelationen under hela intervjun och därigenom öka på det kvalitativa värdet i svaren.  

Vid intervjuerna användes ett flexibelt samtalsledarskap för att tillåta flyttningar i spektrumet 

mellan de olika polerna efter det samtalsklimatsmässiga klimatet. Dessutom var frågeställningarna 

utformade så att det, i huvudsak, var informanternas individuella erfarenheter och åsikter kring dessa som 

efterfrågades. Detta, anser författarna, stärker reliabiliteten avsevärt eftersom individens egna erfarenheter 
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alltid är individens egna erfarenheter, oavsett vilket perspektiv som används för att undersöka dem.  

 För att informanterna skulle vilja berätta om såpass personliga erfarenheter trots hämningar, 

fördomar, skillnader i funktionsnedsättning och själva intervjusituationen (exempelvis till följd av 

ljudupptagningen) behövde författarna ett genomtänkt förarbete, en professionell presentation och ett gott 

samarbete med boendestöden. Struktur, flexibilitet och ärlighet ansåg författarna för att kunna bygga den 

typ av tillit som kunde resultera i användbara kvalitativa data. 

Eftersom informanten och datan kan betraktas som påverkade av forskaren under intervjun 

behövde tillförlitligheten ifrågasättas. För att motverka detta ansåg författarna att ett bra förarbete, en 

professionellt genomförande och en balans mellan objektivitet i ena änden och sympati i andra änden 

behövdes – eftersom en helt objektiv och neutral forskare nog skulle få väldigt svårt att nå det kvalitativa 

djupet som önskades med den här typen av samtalssituationer. 

Eftersom varje individ hade rätt att vara unik och varje berättelse likaså behövde intervjun och 

intervjumallen en viss grad av flexibilitet. Grundstrukturen och huvudämnena ändrades aldrig under 

arbetets gång men underfrågorna behövde uppdateras efter att författarna blivit varse brister. Det aktuella 

fallet rörde sig om att författarna till en början designat intervjumallen med tanken att kunna prata om 

informanternas erfarenheter av studie- och yrkesvägledning. Dock visade det sig att flera av informanterna 

saknade erfarenheter av den typen och frågorna byttes därmed ut så att informanterna tilläts berätta om 

sina erfarenheter av generellt vägledande stöd istället. Stöd för detta går exempelvis att finna återberättat i 

Ryen (2004, s. 118). 

Den här rapporten har visat resultat som är gällande för fem personer (fyra med diagnosen 

AST/Aspergers och en under utredning) och vi har även försökt få läsaren att förstå att detta inte är 

generaliserbara resultat exempelvis på grund av att mängden informanter är för liten. Kvaliteten i vårt 

arbete ligger däremot i tillförlitligheten i svaren. Vi vill påstå att datas tillförlitlighet är mycket hög – men 

enbart för respektive informant. Tanken med att publicera den här texten blev därmed inte att delta i någon 

diskussion om hur individer med AST/Aspergers bör bemötas generellt utan det empiriska resultatet består 

av fem berättelser om hur dessa individer blivit bemötta. Om det visar sig att en studievägledare befinner 

sig i en liknande situation och försöker stödja på något av de sätt som presenterats och därmed bidrar till att 

klienten fått vidgade perspektiv, blir vi såklart glada. Men författarna till denna text hävdar inte att 

resultaten är någon form av universell lösning på alla AST/Aspergersrelaterade problem. 

Resultaten som framträtt i analysen är författarnas subjektiva tolkning av datan och teorierna. 

Visserligen finns det litterära källor som stödjer delmomenten i processen men i slutänden är det 

författarna själva som samlat datan, tolkat, kategoriserat och analyserat. Detta betyder att risken att någon 

annan forskare skulle kunna komma fram till andra slutsatser, baserade på samma empiri, realistiskt 
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existerar och uppmuntras. Ju fler som söker och ifrågasätter information – desto bättre. 

 

10.3 Vidare diskussion om Gillbergs forskning 

Gillberg är en av upphovsmännen bakom den uppmärksammade och kritiserade Göteborgsstudien, som 

bl.a. sociologen Eva Kärfve kritiserade (Kärfve, 2000). Diagnosen DAMP lanserades av Gillberg vid Göteborgs 

universitet. DAMP är snarlik det internationellt etablerade begreppet ADHD. DAMP är en akronym för 

Deficits in Attention, Motor control and Perception, som bland annat innebär koncentrationssvårigheter och 

nedsatt motorik (Rasmussen & Gillberg, 2000). Eva Kärfve krävde under flera år att forskarna skulle lämna ut 

sitt forskningsunderlag, då de misstänkte forskningsfusk, detta med hänvisning till offentlighetsprincipen. 

Gillberg vägrade detta och hänvisade till patientsekretess för de som deltagit i studien då dessa inte var 

anonymiserade. Denna tvist ledde ända fram till Europadomstolen och att Gillberg till slut lät sina 

medarbetare bränna hela forskningsunderlaget (Atterstam, 2004). 

 Med anledning av detta och samt att Gillberg blivit hårt ansatt kring frågan har författarna av det 

här examensarbetet resonerat kring reliabiliteten i Gillbergs forskning och som användande av 

referensmaterial. Reliabilitet handlar om pålitlighet. Frågan som författarna ställde till sig själva var ifall 

Gillbergs forskning upplevdes som trovärdig och relevant nog att ta med i examensarbetet. Resultatet av 

denna fråga blev att Gillberg har, under många år, varit högt respekterad. Han finns omnämnd i 

Medieföretaget Thomson Reuters lista över forskare som har citerats oftast i ett antal vetenskapliga 

tidskrifter, vilka bedömts som vetenskapsvärldens mest välrenommerade (Borgert, 2014). På grund av detta 

reserverar författarna sig för att eventuella felaktigheter som kan ha funnits i Gillbergs forskningsmetodik 

men bedömer att tillförlitligheten, gällande Gillbergs forskning kring AST/Aspergers syndrom, varit 

tillfredsställande nog för att tas med i den här texten. 

 

10.4 Rapportens utveckling 

Eftersom arbetet med den här texten varit en lärprocess för författarna så har syftet och frågeställningarna 

uppdaterats och omarbetats då nya kunskaper blivit tillgängliga, exempelvis via konstruktiv kritik från 

handledare eller klasskamrater. Detta har lett till att exempelvis syftet, som presenterats den här texten, ser 

annorlunda ut än det syfte som presenterats genom missivbrev och i informationsmateriel. Kärnan finns 

dock ändå kvar. Formuleringen har uppdaterats, beskurits och koncentrerats genom kritiken och den färdiga 

produkten motsvarar författarnas vision ännu klarare nu än vid arbetets början. 

 Författaren som gjorde intervjuerna lärde sig mer och mer om hur en intervju bäst kan genomföras 

med varje intervju som gjordes. Detta betyder att planeringen i början antagligen kunde varit mer 

strukturerad. Informationen från de tidigare informanterna kunde möjligtvis varit tydligare och bemötandet 
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antagligen varit bättre. Arbetet med denna text har varit en process, i vilken författarna lärt sig väldigt 

mycket nytt och ifall forskning av den här typen skulle fortsätta att bedrivas av dem, så skulle alla aspekter 

antagligen vara mer tillfredsställande. Författarna är dock väldigt nöjda med den data som insamlats med 

tanke på alla begränsningar som förekommit i exempelvis kunskap och tid. 

  

10.5 Några resultat i rampljuset 

Informanternas berättelser visar tydligt att deras eftergymnasiala sysselsättningsval har gjorts utan att 

konceptet studie- och yrkesvägledare funnits närvarande. Därmed drar författarna slutsatsen att det skulle 

finnas möjlighet att förbättra kunskap om vad en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter är och hur de 

skulle kunna vara till nytta för individer med liknande problematik. Visserligen har informanterna fått 

vägledande stöd i olika former av andra instanser men författarna vidhåller att det skulle vara intressant att 

se hur dessa sysselsättningsval sett ut om en studie- och yrkesvägledare funnits närvarande i processen. 

Förhoppningsvis ser nutiden och framtiden annorlunda ut. 

 När det gäller frågan om balans mellan individuella behov och samhällets resurser kan man börja 

diskutera frågan om vad som ska prioriteras. Ifall en individ har ett behov av stöd i form av exempelvis mer 

förståelse. Vem ansvarar för att detta blir gjort? Resultaten i den här undersökningen visar att flera individer  

själva söker information och att de efterfrågar större förståelse från samhället. Då kanske det skulle vara 

lägligt att organisera en stödfunktion som verkar för att dessa personer får möjlighet att samla och sprida 

nödvändig information på egen hand. 

Att informanterna hade väldigt olika livssituation framgick också väldigt tydligt, både i den 

redovisade empirin och samtalen runt omkring. Att varje individ och problematik bör betraktas som unik 

togs ofta upp av både informanterna sjäva och deras kontakter. Att sprida detta budskap och därigenom 

skapa en större förståelse och acceptans i relationen mellan individ och samhälle blev som ett bonussyfte 

med arbetet. 

Väldigt olika typer av sysselsättningar och omständigheter finns representerade. Det finns inte 

möjlighet att ha en sysselsättningsmall som kan passa alla eftersom varje handlingshorisont och livshistoria 

är unik. Även om det verkar finnas många generella likheter mellan olika individer med AST/Aspergers 

diagnos och deras sysselsättningsval så är omständigheterna allt för varierande för att kunna kallas likheter. 

En mindre fördomsfull retorik kring just detta skulle kunna leda till mindre missförstånd eller obehagliga 

situationer. 

Om livshistorien representerar individens egen inverkan på sina val och handlingshorisonten 

representerar de spann av möjligheter som finns tillgängliga så representerar dessa begrepp därmed 

informanternas förutsättningar att göra pragmatiskt rationella val (exempelvis frivilliga brytpunkter). 



Examensarbete – Studie- och yrkesvägledarprogrammet  Författare: 
Umeå universitet, VT2016  Niklas Matsson och Camilla Öhresten 

33 

Således skulle resultatet av det här arbetet kunna användas för att påvisa betydelsen av att sträva efter 

förståelse av sin egen handlingshorisont och därefter bedöma om den behöver vidgas, minskas eller förbli 

oförändrad. 

 

10.6 Definitionen ”AST/Aspergers” 

I denna rapport har vi benämnt diagnosen ”AST/Aspergers”. Denna definition har vi valt att använda 

eftersom den äldre benämningen ”Aspergers” börjat fasas ut av samlingsnamnet ”Autismspektrumtillstånd” 

(AST) samlar de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism 

(Hjärnfonden, u. å.). 

 

10.7 Avslutande diskussion och återkoppling - ”knyta ihop säcken” 

Den första frågeställningen ämnade undersöka hur informanterna gjort och hanterat sina sysselsättningsval. 

Fem olika informanters livshistorier (för originaldefinitionen av detta begrepp, se Peavy, 1998) belyser flera 

olika valprocesser som kan kopplats till Careership-teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997). Allt ifrån att frivilligt 

vidga sin handlingshorisont (ibid.) och utstå alla obehag som detta kan medföra till att inte alls vidga den 

och därigenom må allra bäst. Resultaten från denna frågeställning beskriver olika sätt att hantera 

sysselsättningsval och de resultat som valen haft för informanterna. 

 Den andra frågeställningen ämnade utforska om (och i så fall – hur) informanterna använt sig av 

utomstående stöd i sina sysselsättningsval. Flera olika instanser har belysts genom intervjuerna och varje 

informant har sin egen historia att berätta. Mängden stöd varierar och likaså stödinstanserna. Stöd kan även 

betyda väldigt olika saker beroende på individens preferenser. Några söker information själv och andra inte. 

Några får idéer och förslag på aktiviteter presenterade medan en annan sökt sig till aktiviteter självmant. 

 Varje individ har berättat sin version och på en del punkter liknar historierna varandra. Men det 

betyder inte automatiskt att det är samma omständigheter och problematik som funnits i situationerna. 

Varje individ har rätt att vara unik och det är även så som deras problematik måste få bemötas. Exempelvis 

genom att göra som författarna av detta arbete härmed gjort, det vill säga att skapa och presentera mer 

kunskap (vilket även återkopplar till syftet på ett bra sätt).  

 

11. Förslag på fortsatt forskning 

Att göra fler intervjuer (kanske även såpass många att det börjar framträda en generaliseringsbarhet). I 

dessa skulle exempelvis den sociala interaktionens betydelse undersökas närmare.  

Ett annat förslag kunde vara att samla mer information om hur dagens skolor och arbetsplatser arbetar med 

vägledning för individer med AST/Aspergers för att kunna sätta ett nutids-, och kanske även ett 
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framtidsperspektiv, på problematiken.  

Betydelsen av likvärdig och kompensatorisk studie- och yrkesvägledning är ett annat område som fortsatt 

forskning skulle kunna gynna individer, specifikt med AST/Aspergers syndrom. Lärarnas Rikförbund (2012) 

beskriver att välfungerande studie- och yrkesvägledning har en kompensatorisk effekt för eleverna avseende 

sannolikheten att de fullföljer sina gymnasiestudier, vilket är viktigt för elevernas fortsatta liv och 

möjligheter till arbete. Målet för studie- och yrkesvägledningen skulle kunna vara att den ska vara likvärdig 

över hela landet samt att resursfördelningen ska ha starka kompensatoriska inslag för att väga upp för kön, 

klass, etnicitet och funktionsnedsättningar.  

Undersöka samband mellan handlingshorisonternas bredd och upplevt behov av stöd kan vara en annan sak 

att titta närmare på. 

Det skulle kanske vara intressant att intervjua studie- och yrkesvägledare som arbetar med den här typen av 

problematik om de anser att de skulle kunna utnyttjas bättre än vad som är generellt idag. 

 

12. Implikationer 

Även om resultaten av detta arbete inte hävdar generaliserbarhet så finns ändå ett antal tydliga aspekter av 

informanternas sysselsättningsvals-processer som kan vara värda att påpeka en extra gång, för dig som läst 

detta arbete: 

x Att arbete med individer som känner igen problematiken i diagnosen AST/Aspergers kan behöva 

kompensatorisk vägledning för att bygga den typ av relation som verkligen går på djupet och lär 

känna individen och individens problematik. 

x Att studie- och yrkesvägledare skulle kunna uppsöka målgruppen och presentera sig och sin yrkesroll 

för att eventuellt vidga individernas perspektiv på stödfunktioner och kanske bidra med fler 

alternativ för de individer som är intresserade av detta. 

x Något som framträtt väldigt tydligt i resultatet av det här arbetet är att varje individ är helt unik och 

mycket väl kan ha en helt unik problematik. Detta är värt att påtala en extra gång och författarna 

lyfter ett metaforiskt ”varningens finger” mot att förutsätta att en viss metod/strategi som fungerat 

i ett sammanhang inte alls är garanterat att fungera i nästa sammanhang. 

x Förståelse och mer kunskap kring AST/Asperger efterfrågas fortfarande. Både i form av stöd 

hemifrån och i form av ett fördomsfritt och ärligt bemötande av arbetsgivare/arbetskamrater.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Vilken typ av daglig sysselsättning har du nu? (t.ex. arbete, studier, daglig verksamhet etc.) 

a) Vad är det som gör detta intressant/passande för dig? 

b) Skulle du hellre vilja ha någon annan typ av sysselsättning? 

c) Hur skulle du göra för att söka information om dagliga sysselsättningar? 

d) Hur skulle du göra för att välja mellan olika alternativ? 

 

2. Har du haft någon annan typ av daglig sysselsättning? 

a) Varför har du inte den sysselsättningen idag? 

b) Vilken typ av stöd fick du vid övergången mellan sysselsättningar? 

c) Hade du velat ha fler alternativ att välja mellan? 

 

3. Vilka kvalitéer tycker du bör finnas på en riktigt bra daglig sysselsättning? 

 

4. Har du haft kontakt med någon studie- och yrkesvägledare (eller annan yrkesvägledande 

profession)?  

a) Varför tog du kontakt med vägledningsstödet? 

b) Känner du att du fick stöd av personen du pratade med? 

c) Hur fortsatte du att arbeta med ditt ärende efteråt? 

d) Tycker du att något kunde gjorts bättre? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

Stor bild på författarna 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
Killen till vänster heter Niklas Matsson och tjejen till höger heter Camilla Öhresten. Niklas har fyllt 
31 år, jobbar på Komvux i Kramfors, bor tillsammans med sin flickvän i Lunde och gillar att spela 
hårdrock och dataspel på fritiden. Camilla har precis fyllt 32 år, jobbar inom särskolan och 
gymnasiet på olika platser i Kramfors kommun och driver ett eget företag. Hon älskar schlager och 
melodifestivalen och bor tillsammans med sin make, barn och hund i Kramfors. 
 
Vi studerar till Studie- och yrkesvägledare på Umeå Universitet. En Studie- och yrkesvägledare 
arbetar till exempel med att informera och stödja personer som har frågor om utbildning, betyg 
eller yrkeslivet. 
 
Vi ska skriva ett examensarbete om vilken erfarenhet personer med AST/Aspergers har av studie- 
och yrkesväglednings-konceptet samt hur dessa människor ser på sina egna egna möjligheter att 
göra yrkesval.  
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Vår plan är att komma i kontakt med personer som har AST/Aspergers diagnos och erfarenheter 
från någon form av studie- eller yrkesvägledande profession. Därefter vill vi boka en tid då vi sätter 
oss ner någonstans som känns bra för informanten, i lugn och ro, helt utan stress eller 
prestationskrav, och samtalar om dessa erfarenheter. 
 
Viktigt: 

x Det är helt frivilligt att vara med (och om du hjälper oss och sedan ångrar dig eller vill ändra 
på något svar så går det bra att höra av dig till oss så kommer vi att tillgodose dina 
önskemål).  

x En intervju kan vara ca. 45-90 minuter lång och vi vill även spela in ljud under den tiden ifall 
det känns ok för dig. Detta gör vi för att kunna skriva citat ordagrannt och för att viktiga 
detaljer annars lätt glöms bort. Efter att examensarbetet blivit godkänt av Umeå Universitet 
kommer alla inspelningar och anteckningar förstöras. 

x Vi kommer inte att nämna ditt namn eller någon annan uppgift som kan röja din identitet i 
examensarbetet men svaren kommer att publiceras i exempelvis Umeå Universitets databas 
för examensarbeten och därmed finnas tillgängliga för allmänheten att läsa.  

x Vi som skriver examensarbetet kommer även att behöva tolka, analysera och generalisera 
dina svar, vilket kan leda till att vi skriver saker om dina svar, som du kanske tycker att du 
inte har sagt. Det är dock viktigt att vi får göra detta eftersom forskning går ut på att samla 
in information, tolka och sedan göra forskningsteoretiskt grundade generaliseringar. 

 
Nu söker vi efter personer som passar vår undersökningsgrupp och skulle vilja 
berätta om sina erfarenheter för oss. 
 
Hoppas vi hörs! 
 
Med vänlig hälsning: 
Författarnas namn och kontaktuppgifter 
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Bilaga 3 

Hej Namn! 
 
Jag heter Niklas Matsson och jobbar som studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i Kramfors. De 
tre senaste åren har jag och en klasskamrat läst studie- och yrkesvägledningsprogrammet vid Umeå 
Universitet. Just nu håller vi på att skriva examensarbete om vad individer med AST/Aspergers har för 
erfarenheter av studie- och yrkesvägledning samt hur AST/Aspergers inverkar på individers yrkesval. 
 
Det grundläggande syftet är att, genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, samla individers åsikter 
och erfarenheter för att skapa en större förståelse för hur vi som studie- och yrkesvägledare bör bemöta 
sådana valprocesser. 
 
Vi söker alltså personer som har fått diagnosen AST/Aspergers och även har haft kontakt med någon typ av 
studie- eller yrkesvägledande profession, som skulle vilja ställa upp på en ca 45 min intervju. 
 
Viktigt, angående forskningsetik: 
Medverkan är helt frivillig och går att ångra när som helst under arbetet. Inget som sagts kommer att kunna 
kopplas tillbaka till informanterna. Anteckningar och uppgifter som samlats in kommer att förstöras efter att 
arbetet blivit godkänt. Arbetet går ut på att samla in uppgifter och därefter analysera, diskutera och till viss 
mån generalisera dem. Den färdiga texten kommer redovisas på exempelvis Umeå Universitets databas för 
examensarbeten och kommer därmed även finnas tillgänglig för allmänheten. 
 
Känner du till någon som skulle vara intresserad av ställa upp på intervju eller kanske av att hjälpa oss med 
att hitta informanter? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Författarnas namn och kontaktuppgifter 
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Bilaga 4 

Intyg om informerat samtycke för examensarbete inom Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet VT2016 vid Umeå universitet. 
 
Härmed intygas att __________________________________________________________  
(nedan kallad informanten) 
 
Har tagit del av och förstått följande information: 

- Den övergripande planen för studien 
- Syftet med studien 
- De metoder som kommer användas 
- De följder och risker som studien kan medföra 
- Vem som är forskningshuvudman 
- Att deltagande i forskningen är frivillig 
- Att informanten har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 
- Potentiella intressekonflikter hos forskaren 
- En beskrivning av hur insamlad data kommer bevaras så att obehöriga inte har tillgång 

 
 
Underskrift: ___________________________________________    Datum: ________________ 
 
 
Har informanten god man, vårdnadshavare eller annan person som sköter informantens juridiska 
ärenden intygas härmed att hon eller han tar fullt ansvar för att informanten tagit del av och 
förstått ovanstående information. 
 
 
Underskrift: ___________________________________________    Datum: ________________ 
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Bilaga 5 

Den övergripande planen för studien:  
Litteraturgenomgång, semistrukturerade kvalitativa intervjuer, sammanställning, analys/diskussion, 
opponering, examination, publicering. 
 
Syftet:  
Att göra intervjuer med fem individer som har diagnosen AST/Aspergers för att samla information 
som kan bidra till att skapa mer förståelse för hur vi som studie- och yrkesvägeldare kan stödja 
individer med AST/Aspergers i deras val av sysselsättning. 
 
Frågeställningar:  

1. hur är informanterna sysselsatta? 
2. Hur har informanterna gjort sina sysselsättningsval? 
3. Hur har informanterna upplevt studie- och yrkesvägledande stöd? 

 
Metoder som kommer användas:  
Kvalitativ intervju och Careership-teorin 
 
Forskningshuvudman:  
Umeå universitet 
 
Deltagande i forskningen är helt frivillig 
 
Informanten har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 
 
Potentiella intressekonflikter hos forskarna: arbetar till viss del inom området (dock inte specifikt 
med problematiken som undersöks i detta examensarbete) och kan därmed t.ex. betraktas ha ett 
egetintresse i forskningen 
 
Beskrivning av hur insamlad data kommer bevaras: på två användarlåsta datorer varav den ena 
finns inlåst i hemmet och den andra finns på plats hos forskaren.  


