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 ABSTRAKT 

I takt med att kunskaperna ökat har diagnoskriterierna ändrats och fler personer 

med autismspektrumtillstånd upptäckts. En av dessa diagnoser är Aspergers 

syndrom [AS].  Att leva med AS kan innebära svårigheter inom flera områden. 

Arbete är en av de meningsfulla aktiviteter som är viktiga för att människor ska 

uppleva välbefinnande och känna sig tillfredsställda med livet. Syftet med studien 

var att beskriva de erfarenheter personer med AS har av arbete. Detta gjordes 

utifrån de inom arbetsterapi bärande begreppen viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Sex självbiografier valdes ut för en litteraturbaserad studie, 

och data från dessa böcker analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Böckerna som valdes ut är utgivna 1996-2011. Samtliga biografiförfattare är av 

svenskt ursprung, i yrkesför ålder och har diagnos AS. Analysen resulterade i tre 

kategorier struktur stödjer vanebildning, känsla av kontroll påverkar viljekraften 

samt mellanmänsklig interaktion påverkar utförandekapaciteten. Sammantaget 

visar studien att det för dessa personer är viktigt med struktur, rutiner och tydlig 

kommunikation för att skapa den trygghet som möjliggör för dem att klara av sitt 

arbete på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Denna studie kan bidra med 

kunskap och förståelse för svårigheter som personer med AS kan ha i arbetslivet. 

Med hjälp och stöd av en arbetsterapeut kan deras tillvaro underlättas. De 

kostnader som uppstår för stödinsatser betalar sig i ökad produktivitet, ökade 

skatteintäkter och minskade kostnader för underhållsstöd och sjukersättning.   

 

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, arbete, arbetsterapi, viljekraft, vanebildning, 

utförandekapacitet 
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 ABSTRACT 

As diagnose criteria changes due to increasing knowledge more people with 

autism spectrum disorders are detected. One of these diagnoses is Asperger 

Syndrome [AS].  Living with AS could cause difficulties within several areas. 

Work is one of the purposeful activities important to man in order to experience 

well-being and satisfaction with life. The purpose of this study was to describe the 

experiences individuals with AS have of work, out of the following concepts, 

important within occupational therapy:  volition, habituation and performance 

capacity. Six autobiographies were chosen for a literature based study, and 

collected data were analyzed based on a qualitative content analysis. The chosen 

books were published in 1996-2011. All of the biography authors are of Swedish 

origin, of working age and with a diagnosis of AS.  The analysis resulted in three 

categories: structure supports habituation, sense of control affects volition, and 

interpersonal interaction affects performance capacity. Overall, the study shows 

the importance of structure, routines and clear communication to these 

individuals, to create the security that enables them to execute their work in a 

satisfying way. This study can contribute with knowledge and understanding of 

the difficulties individuals with AS can experience in work. With assistance and 

support from an occupational therapist their life could be easier. The costs for 

support activity pays off in increased productivity, increased taxes, and decreased 

costs for social well fare and sickness benefit.    

 

 

Keywords: Asperger Syndrome, work, occupational therapy, volition, 

habituation, performance capacity     
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Antalet personer som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. En 

av dessa diagnoser är Aspergers syndrom (Socialstyrelsen, 2007). Riksförbundet Attention 

(2012) är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, och 

enligt dem har ungefär fyra promille av Sveriges befolkning Aspergers syndrom [AS]. Att 

leva med AS kan innebära svårigheter inom flera områden. Enligt Riksrevisionen [RiR] 

(2007) har personer med funktionsnedsättning bland annat svårt att få och behålla arbete (RiR 

2007:24). Detta trots att många betraktar sig själva som arbetsföra och vill arbeta. I den 

svenska kulturen är arbete en viktig del av livet för en vuxen person, och för många en viktig 

förutsättning för en känsla av meningsfullhet (Socialstyrelsen, 2007). Arbete är en av de 

meningsfulla aktiviteter som är viktiga för att människor ska uppleva välbefinnande och 

känna sig tillfredsställda med livet (Kielhofner, 2012). Personer med AS kan ha problem att 

självständigt planera och utföra arbetsuppgifter. Social interaktion, att klara av stress, snabba 

förändringar och krav är andra vanliga problemområden (American Psychiatric Association 

[APA], 2000; Gillberg, 2011). Arbetsterapeuter som profession har unikt fokus på aktivitet.  

Aktiviteter är en viktig del i vardagen, de skapar rutiner, vanor, roller och formar på så vis 

tillvaron (Kielhofner, 2012). Dagens forskning om AS har fokus på barn och unga, om att 

hjälpa dem i hem- och skolmiljö. Vid artikelsökning fann författarna endast begränsat med 

forskning om vuxna med AS och deras erfarenhet av arbete. Arbetsterapeuter har en viktig roll 

att fylla för personer med AS, genom sin fokus på aktivitet. För att förstå hur arbetsterapeuter 

kan bidra behövs det mer kunskap om klienternas behov och egna erfarenheter. Författarna ser 

ett behov av mer information och kunskap kring hur arbetsterapeuter kan bidra, och för det 

behövs kunskap om klienternas erfarenheter. Denna studie har för avsikt att beskriva 

erfarenheter som personer med AS har av arbete.  

 

BAKGRUND  

Aspergers syndrom 

Autismspektrumtillstånd är ett övergripande begrepp och omfattar enligt Socialstyrelsen 

(2007) autism, atypisk autism, desintegrativ störning och AS. I takt med att kunskaperna ökat 

har diagnoskriterierna ändrats och fler personer med autismspektrumtillstånd upptäckts. 

Symtom på AS visar sig vanligtvis i förskoleåldern, men det finns personer som har diffusa 

problem under hela sin uppväxt och får sin diagnos först i vuxen ålder (Gillberg, 1999). Enligt 

American Psychiatric Association [APA] (2000) karaktäriseras AS av: (a) en allvarlig och 

varaktig nedsättning i social interaktion; (b) utvecklande av begränsade repetitiva 
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beteendemönster, intressen och aktiviteter; (c) kliniskt signifikant nedsättning i sociala, 

aktivitets- eller andra viktiga funktionsområden; (d) ingen kliniskt signifikant avvikelse i 

språklig utveckling, även om mer subtila aspekter av social kommunikation kan vara 

påverkad; och (e) ingen kliniskt signifikant försening i kognitiv utveckling under de första tre 

åren (APA, 2000). Enligt Gillberg (2011) är motorisk klumpighet, svårigheter med 

organisationsförmåga och annorlunda perception vanligt förekommande problem. Gillberg 

(2011) beskriver även att extrem känslighet för vissa ljud, ljus, beröring, smaker, och 

svårighet att hantera flera sinnesintryck samtidigt inte är ovanligt. Andra förekommande 

problem är hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem, tics, svårigheter med en låg energinivå, 

begränsad stresstålighet, inlärningssvårigheter, depression och ångest (ibid.). Dahlgren (2004) 

uppger att hos personer med AS påverkas mentalisering, central koherens, exekutiva 

funktioner, minne och begåvning av brister i de kognitiva förmågorna. Dahlgren (2004) 

förklarar mentalisering som förmåga att förstå att det finns en skillnad mellan ens eget och 

andra människors sätt att tänka, känna och handla. Vidare menar Dahlgren (2004) att central 

koherens är förmågan att kunna förstå sammanhang och göra helheter av detaljer. Exekutiva 

funktioner ligger bakom allt målinriktat beteende. Bristande exekutiva funktioner kan 

innebära att handlingar inte blir automatiserade. Personen lär sig inte av det han/hon varit med 

om, utan varje situation upplevs som unik och skild från övriga. Det tar stora mängder energi 

och tid att klara av sådant som andra människor gör på rutin. Förmågan att orka med 

vardagens krav påverkas och det kan göra att personen orätt uppfattas som lat eller 

odisciplinerad (ibid.).  

 

Aspergers syndrom och arbete 

Riksrevisionen (2007) beskriver i en rapport att personer med AS har svårare än genomsnittet 

att få och behålla arbete. Av svenskar i yrkesverksam ålder hade 78 procent arbete år 2006, 

medan siffran för personer med funktionsnedsättning var 57 procent. För gruppen med 

funktionsnedsättning har utvecklingen under 2000-talet varit negativ, samtidigt som den för 

övriga har varit i stort sett konstant (RiR, 2007:24). Det gör att många personer med AS är 

arbetslösa, sjukskrivna eller har långvariga sjukbidrag, trots att de betraktar sig själva som 

arbetsföra och vill arbeta (ibid.). I en studie gjord av Hurlbutt och Chalmers (2004) 

framkommer att deras informanter hade svårt att få arbete motsvarande sin förmåga, och att 

det största problemet upplevdes vara att inte kunna behålla arbetet. Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius (2010) framhåller att arbete medför en känsla av att ”göra rätt för sig” och bidrar 
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med sin insats till något större. Det leder också till förbättrade färdigheter, en starkare social 

tillhörighet och en känsla av att passa in i samhället. Att ha ett arbete är för de flesta 

människor en viktig förutsättning för känslan av att leva ett meningsfullt liv (Socialstyrelsen, 

2007). Kielhofner (2012) definierar meningsfullhet som att kunna påverka och välja själv. Det 

är ingen skillnad om personen i fråga har en funktionsnedsättning eller inte. En aktivitet är 

meningsfull när den fyller ett behov eller ett önskemål, när den får personen att känna sig 

värdefull i sina egna och/eller andras ögon (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2007) är problemet 

för personer med AS sällan oförmåga att utföra arbetsuppgifter, utan samhällets och 

arbetsmarknadens oförmåga att anpassa arbetsplatser till deras personliga förutsättningar. För 

personer med AS tenderar anställningar att avslutas i förtid på grund av svårigheter på 

arbetsplatsen, med antingen chefer, medarbetare eller arbetsuppgifter (Capo, 2001; Mawhood 

& Howlin, 1999). Personer med AS har både styrkor och svagheter.  Vanliga karaktärsdrag 

som ärlighet, pålitlighet, uthållighet är sådant som arbetsgivare brukar uppskatta (Mawhood & 

Howlin, 1999). Det begränsade behovet av social interaktion kan även ses som en positiv 

egenskap. Att vara mindre upptagen av ”onödig” social samvaro med kollegor, kan innebära 

högre produktivitet (Smith, Belcher & Juhrs, 1995). Problem är däremot svårigheter som att 

självständigt kunna organisera och planera sitt arbete, dela upp arbetet i sekvenser och mental 

flexibilitet vid snabba förändringar (Kenworthy et al., 2005). De problem och svårigheter som 

vuxna med AS möter i arbetslivet kan ha en förödande inverkan på humör, mental hälsa och 

självförtroende. Depression, ångest och ilska är vanliga resultat av arbetsrelaterade problem 

(Attwood, 2011). Möjligheten att kunna arbeta betyder mycket för den egna livskvaliteten, 

men även för samhällets ekonomi. Enligt Andersson och  ande , (2003) kan arbetsstödjande 

verksamhet, om den är effektiv, minska samhällets kostnader och öka livskvaliteten för 

personer med autism och AS. I studien av Andersson och Zandén (2003) beskrivs en metodik 

som erbjuder arbetsstödjande verksamhet för personer med AS. Modellen kallas Supported 

Employment [SE], och är en typ av arbetsrehabiliterande insatser för personer med 

funktionsnedsättningar. Modellen växte fram i USA under 1970-talet och används idag över 

stora delar av världen (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2009)  är metoden ännu inte granskad 

och utvärderad, däremot finns det en rapport utgiven av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i 

Västerbotten (Markström, Nygren & Sandlund, 2011) där erfarenheterna från ett 

utvärderingsprojekt av SE i Umeå redovisas.  
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Aspergers syndrom och arbetsterapi 

Ett synsätt inom arbetsterapi är att arbete är varje aktivitet, betald eller obetald, som bidrar till 

samhället. Arbete har länge använts som såväl utvärderings- och behandlingsmetod, som 

faktiskt mål (Jacobs et al., 1992).  Capo (2001) framhåller att färdigheter som bedöms för att 

klara av de flesta arbeten är att självständigt kunna planera och utföra uppgifter, att umgås 

med andra människor, att klara av stress, snabba förändringar och krav. De är exempel på 

färdigheter som personer med AS kan ha problem med, och som arbetsterapeuter kan hjälpa 

till att träna (ibid.). Enligt Kielhofner (2012) består människan av tre relaterade komponenter: 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet, vilket han beskriver i modellen Model of 

Human Occupation. Viljekraft avser individens motivation till aktivitet, personliga drivkrafter, 

värderingar och intressen, samt uppfattning om kapacitet och effektivitet. Vanebildning avser 

de processer där aktiviteter organiseras utifrån de vanor och roller som individen har i sitt liv. 

Utförandekapacitet definieras som förmågan att utföra aktiviteter utifrån både objektiva 

fysiska och mentala faktorer och motsvarande subjektiva upplevelser. Det objektiva fysiska 

och psykologiska faktorerna kan ses, mätas och studeras. Här kan man tala om rörelseomfång 

i grader och kognitiv förmåga utifrån resultat i tester. Det subjektiva kallas även ”den levda 

kroppen”, och är individens bedömning, värdering och upplevelse av sin aktivitetsförmåga. 

Vetskapen om att vara mindre kapabel än sina arbetskamrater kan ge upphov till stor 

känslomässig smärta. Kielhofner (2012) redogör för exempel där människor gör nästan vad 

som helst för att undvika situationer där de riskerar misslyckas, att den som bär på tvivel på 

sin egen förmåga kan lägga ner mycket möda på att försöka dölja sina begränsningar.  

Kielhofner (2012) framhåller begreppet miljös komplexitet och att det omfattar alla de 

fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska faktorerna i omgivningen som påverkar 

motivation, organisation och utförande av aktivitet. Miljö är alla de platser människor vistas i, 

de föremål som används, människor att interagera med och de möjligheter och drivkrafter 

som finns i det samhälle som individen är en del av. Enligt Gillberg (2011) tenderar personer 

med AS att undvika situationer som ställer krav på social interaktion, men de flesta aktiviteter 

sker i, påverkas av och ger mening till sin fysiska och sociokulturella miljö. Kielhofner (2012) 

förklarar att politiska och socioekonomiska faktorer har en indirekt men omfattande inverkan 

på människors aktiviteter, särskilt för människor med funktionshinder. Ekonomisk politik och 

socialpolitik påverkar tillgången på resurser för rehabilitering, specialutrustning och 

miljöanpassningar som möjliggör ett positivt aktivitetsliv. Vidare menar Kielhofner (2012) att 

miljön har en ständig inverkan på all aktivitet och att människors aktivitetsmässiga villkor inte 



9 

 

kan bedömas utan kunskap om den miljö de befinner sig i. Miljön utövar ett starkt inflytande 

på vanebildningen. Krav och begränsningar påverkar uppkomsten av vanor och roller, och kan 

även begränsa drivkraft och handling på ett negativt sätt. Miljöns inverkan på aktiviteter beror 

på individens kognitiva och fysiska förmågor, individens tolkning och på den ständiga 

interaktionen mellan individ och miljö (ibid.).  

 

Målet med arbetsterapi är att utveckla individens aktivitetsförmåga, förhindra nedsatt 

aktivitetsförmåga och kompensera den, för att individen ska känna tillfredsställelse i sin 

dagliga livsföring (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). I arbetsterapeutens roll ingår 

att utreda klientens intressen, behov av utbildning, bedöma funktionskapacitet, träna sociala 

färdigheter, göra anpassning av miljön, förskriva tekniska hjälpmedel och rekommendera 

stödpersoner på arbetet (Chandler, O´Brien & Weinstein, 1996; Wysocki & Neulicht, 1998). 

Capo (2001) redogör för hur arbetsterapeuter kan hjälpa personer med AS när det gäller arbete 

och arbetsrelaterade problem. Arbetsterapeuter kan träna och uppmuntra personer att själv 

utvärdera sin insats genom att sätta egna mål, kontrollera det utförda arbetet och utvärdera 

resultatet. Arbetsterapeuter kan utvärdera miljöns stöd och begränsningar, träna medarbetare, 

arbetsledare eller familjemedlemmar i hur de kan stödja personen. En annan viktig uppgift för 

arbetsterapeuten är att matcha arbetsgivarens förväntningar med den anställdes behov och 

förmågor. Capo (2001) framhåller att genom sitt grundläggande fokus på aktivitet är 

arbetsterapeuter viktiga för personer med AS.  

 

Forskningsläget 

Enligt Capo (2001) finns det emellertid begränsat med litteratur i ämnet AS, arbetsterapi och 

arbete. Dagens forskning om arbetsterapi och AS har fokus på barn och unga, om att hjälpa 

dem i hem- och skolmiljö. Enligt Hurlbutt och Chalmers (2004) och Hendricks (2010) finns 

det relativt mycket information om barn med autismspektrumtillstånd och relativt lite om 

vuxna, särskilt gruppen med AS. Det finns studier som berör övergången från skola till arbete, 

och de problem som ligger i den transitionen. Det komplicerade funktionshinder som AS kan 

innebära gör att övergången mellan skola och arbete kan behöva ske under en längre tid 

(Higgins, Koch, Boughfman & Vierstra, 2008). Higgins et al. (2008) ser som troligt att de 

som arbetar med rehabilitering av personer med AS kommer att stöta på allt fler personer som 

är i behov av stödtjänster i övergångsprocessen till arbete. Arbetsterapeuter kan samarbeta 

med olika utbildningar och olika arbetsgivare för att hitta ett eller flera passande arbeten för 
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individen. Det är viktigt att skolor och yrkesinriktad rehabilitering arbetar tillsammans för att 

säkerställa att personer med AS kan få den hjälp de behöver för att komma ut i arbetslivet och 

bli framgångsrika medarbetare (Chappel & Somers, 2010). Hurlbutt och Chalmers (2004) 

anser att även om det kommit mer litteratur om vuxna med AS, så är området arbete inte 

tillräckligt utforskat, detta trots att arbete är avgörande för livskvaliteten. Eftersom personer 

med AS har starka åsikter om vad som fungerar och inte fungerar för dem, så är det 

fördelaktigt att fråga dem vad de anser om arbete (ibid.). Flertalet studier avseende personer 

med autismspektrumtillstånd och arbete är gjorda av specialpedagoger eller psykologer. Få 

studier är gjorda utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. I författarnas sökning efter 

bakgrundsmaterial hittades endast en intervjustudie som beskriver personer med AS egna 

erfarenheter av arbete (Hurlbutt & Chalmers, 2004). Eftersom arbetsterapeuter genom sin 

fokus på aktivitet har en viktig roll att fylla för personer med AS, finns behov av mer 

information och kunskap kring hur arbetsterapeuter kan bidra och det kan uppnås genom att 

undersöka klienternas erfarenheter.  

 

SYFTE  

Syftet med studien är att beskriva hur personer med Aspergers Syndrom skildrar sina 

erfarenheter av arbete.  

 

METOD 

Design 

För att beskriva och förstå de erfarenheter personer med AS har av arbete har en kvalitativ 

ansats valts (Graneheim & Lundman, 2004). För att möta studiens syfte har författarna som 

datainsamlingsmetod valt att göra en litteraturbaserad studie av biografier. Biografier är 

narrativ, livsberättelser, som beskriver människors upplevelser och erfarenheter, och kan 

utgöra en lämplig källa för datainsamling. Biografierna har hanterats som empiriskt material, 

och ur texterna har data extraherats (Friberg, 2006). I studien kommer biografiförfattarna att 

användas som begrepp för källan till information. 

 

Urval 

Urvalet av biografier till studien är kriteriebaserat, även kallat ändamålsenligt urval, vilket 

enligt Holloway och Wheeler (2002)  rekommenderas vid kvalitativa studier. Det innebär att 

ett medvetet urval har gjorts av biografier innehållande beskrivningar och information som 
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svarar på studiens syfte (ibid.). Inklusionskriterierna var att biografierna skulle avse personer 

med AS eller blanddiagnos med AS. Personerna skulle vara i yrkesför ålder, det vill säga 

mellan 18 och 65 år, bosatta i Sverige, och biografierna skulle vara tryckta mellan 1995 och 

2011. Utifrån dessa kriterier gjordes ett urval bland de böcker som vid en första genomläsning 

bedömdes svara mot studiens syfte. Samtliga biografiförfattare som ingick i studien var av 

svenskt ursprung, bosatta i Sverige och hade själva skrivit sina biografier. De delade 

erfarenheten av att under många år inte ha vetat varför de hade problem, bara att de verkade 

ha problem som deras arbetskamrater och kollegor inte hade. De hade själv fått begära att bli 

utredda, och var mellan 29 och 51 år gamla då de fick sina diagnoser.   

 

Litteratursökning 

Den inledande litteratursökningen gjordes på Autism- och Aspergerförbundets hemsida 

(www.autism.se). Därefter söktes i LIBRIS, de svenska forskningsbibliotekens gemensamma 

katalog. För att inte riskera att utesluta böcker på grund av varierande stavningar trunkerades 

sökorden. Två sökningar gjordes och i första sökningen användes sökorden autism* och 

biografi*, vilket gav 76 träffar. I andra sökningen användes sökorden asperg* och biografi*, 

vilket gav 48 träffar. Samtliga titlar samkördes för att eliminera dubbletter. Böcker om och av 

personer under 18 år exkluderades, och då återstod arton böcker. Av dessa valdes tio böcker 

för en första genomläsning. Sex av dessa bedömdes svara mot syftet och ingår därför i 

studien. De fyra böcker som valdes bort berörde inte ämnet arbete. Bilaga 1 avser förteckning 

och kort beskrivning av valda biografier. 

  

Analys av data 

Insamlad data har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att beskriva de 

erfarenheter och upplevelser som lyfts fram (Graneheim & Lundman, 2004). Verkligheten 

kan, enligt Graneheim och Lundman (2004), tolkas på olika sätt och all förståelse innehåller 

en subjektiv tolkning. En text har alltid många betydelser och det innebär alltid att någon form 

av tolkning sker. Författarna har för studien läst sex biografier. Författarna arbetade var för 

sig, analyserade en bok i taget, och behandlade samma bok samtidigt. Inledningsvis lästes 

varje text i sin helhet för att få en övergripande bild. Därefter lästes texten igenom flera 

gånger utifrån studiens syfte, för att söka efter hur personen skildrar sina erfarenheter av 

arbete. En beskrivning av erfarenheter av arbete kan vara omfattande. För att avgränsa ämnet, 

utan att tappa fokus på syftet, valde författarna att använda begreppen viljekraft, vanebildning 

http://www.autism.se/
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och utförandekapacitet som teoretiskt raster. Eftersom dessa begrepp enligt Kielhofner (2012) 

är grundläggande inom arbetsterapi ansåg författarna att de var lämpliga som utgångspunkt 

för analysarbetet. Texten har under analysen behandlats så som processen beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). Biografierna är de analysenheter ur vars text 

meningsbärande enheter har plockats ut. Dessa meningar har kondenserats med försök till 

bibehållen betydelse, och har sedan abstraherats genom att skapa koder. Författarna har 

fortlöpande jämfört och diskuterat det utvalda materialet med varandra och med handledaren. 

Analys av data är, som Holloway och Wheeler (2002) framhåller, en komplex aktivitet som 

tar tid, eftersom forskare måste gå tillbaka till sitt grundmaterial flera gånger för att inte dra 

förhastade slutsatser. Författarna har ansträngt sig att ta till sig detta och har återkommande 

gått tillbaka till grundmaterialet i diskussionerna. De kodade enheterna har sorterats och i 

första skedet skapades tretton olika grupper, vilket efter gemensam diskussion blivit tre 

kategorier. 

 

Etiska reflektioner 

Författarna anser inte att studien medför något etiskt dilemma, emedan studien baseras på 

publicerade, för allmänheten tillgängliga biografier. Utifrån etiska och juridiska värde- och 

normsystem har författarna ansträngt sig att vara noga med hur texterna har behandlats. Dessa 

har inte omtolkats eller förvanskats, utan intentionen var att innebörden skulle bevaras. 

Författarna hoppas att denna studie kan bidra med ökad kunskap om de svårigheter som 

personer med AS kan uppleva i arbete, samt om deras styrkor, som med rätt stöd kan vara till 

nytta för arbetsgivare, kollegor, samhället och för individen själv. 

 

RESULTAT 

Analysen av biografierna resulterade i tre kategorier, struktur stödjer vanor och rutiner, 

känsla av kontroll påverkar viljekraften samt mellanmänsklig interaktion påverkar 

utförandekapaciteten vilka beskriver biografiförfattarnas erfarenheter av arbete. Författarna 

avser att nedan beskriva dessa kategorier närmare. 

 

Struktur stödjer vanor och rutiner 

Biografiförfattarna beskriver att tydlig struktur på arbetet är avgörande för möjligheten att 

kunna utföra ett bra arbete och prestera enligt de krav och förväntningar som omgivningen 

ställer. Samtliga berättelser speglar hur biografiförfattarnas utförandekapacitet påverkas av 
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den struktur som finns – eller inte finns – på arbetsplatsen. Tydlig struktur ger möjlighet att 

skapa de vanor och rutiner som biografiförfattarna upplever sig behöva för att kunna utföra 

sitt arbete. Bra struktur som stödjer skapandet av vanor och rutiner beskrivs som att den 

fysiska miljön är känd och konstant, att arbetsuppgifterna är kända, att kravet på vad som ska 

presteras är känt och inte för stort, utan anpassat efter deras förmåga. En annan aspekt som 

framkommer i berättelserna är att det är viktigt att människorna omkring är bekanta och att 

antalet personer inte skiftar. Av studiens resultat framgår att varje liten förändring i miljön är 

av stor betydelse. Förändring av varje faktor i miljön påverkar vanor och rutiner och därmed 

individens möjlighet att prestera. Biografiförfattarna beskriver det som att varje förändring, 

liten som stor, känns som att tvingas börja om från början. Exempel som lyfts fram på sådana 

prestationspåverkande förändringar är att få nya medarbetare, att arbetsmoment tillkommer 

eller försvinner, att lokalen målats om, eller att någon sätter igång en radio. Detta ställer krav 

på att kunna anpassa sig till förändringar, något som är ett problem för personer med AS 

(APA, 2002; Gillberg, 2011). Vid sådana situationer uppkommer en tydlig obalans då kraven 

överstiger förmågan. För några av biografiförfattarna är det viktigt att det är deras egen 

struktur och egna rutiner som styr planering och utförande av arbetet, men samtliga anger att 

det viktigaste är att strukturen på arbetet är anpassad efter deras behov. Där tydlig struktur 

saknas, eller där strukturen inte är anpassad efter individens behov, uppstår problem. 

Biografiförfattarna beskriver att avsaknad av struktur gör att de inte vet vad som förväntas av 

dem, eller hur de ska gå tillväga med enskilda arbetsuppgifter. De känner sig antingen 

tvungna att hela tiden fråga om hjälp, eller blir handlingsförlamade av rädsla att göra fel. 

Det tidspressade och fysiskt ansträngande arbetet i kombination med oförutsägbarhet med 

plötsliga avbrott i rutiner och ibland krav på socialt umgänge och samarbete har öppnat 

vägen för mig rakt in i helvetet. Stressnivån hos mig har hela tiden ökat i styrka, lagrat sig i 

kroppen på något sätt, och fått mitt psyke att sakta brytas sönder i mindre och mindre 

beståndsdelar. (Sternefält, 2010, s.51) 

Resultatet i den här kategorin visar att det inte bara är arbetsuppgifterna och fysisk miljö på 

arbetsplatsen som behöver vara strukturerade, utan även den sociala miljön. Av samtliga 

biografiförfattares berättelser framgår att så kallade ”fikarums-situationer” är oerhört 

påfrestande, eftersom det är tillfällen som saknar struktur. Samtliga beskriver att samtal en-

till-en, sammanträden och sammankomster med mötesordning passar dem mycket bättre. 

”Forum där man talar lugnt och strukturerat, en i taget passar mig bättre än fikaraster och 

mingel.” (Ekman, 2010, s.40) Strukturen i en agenda gör att de vet vad som ska avhandlas, de 

får möjlighet att förbereda sig och turordning gör att de hinner få sagt det de har tänkt.  Det är 
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vanligt att de undviker att delta i fikarasterna, för att slippa utsätta sig för en kakofoni av ljud 

och intryck i en situation där de inte kan eller vill vara delaktig.     

 

Känsla av kontroll påverkar viljekraften  

Ett centralt tema i studien är biografiförfattarnas stora behov av att ha kontroll. Att ha kontroll 

anges vara en grundförutsättning för att känna sig trygg, och att inte ha kontroll upplevs som 

stressande och påverkar både viljekraft och utförandekapacitet. Biografiförfattarna beskriver 

sitt behov av trygghet för att våga ta sig an arbetets alla utmaningar. Trygghet är att veta vad 

som förväntas av en, och flera biografiförfattare framhåller att de därför trivs med monotona 

och repetitiva arbetsuppgifter. Trygghet är när omständigheter i miljön är stabila, när de 

känner att de kan påverka och/eller styra det som händer. Samtliga biografiförfattare beskriver 

hur deras förmåga att prestera på arbetet och att vara delaktiga i sociala sammanhang starkt 

påverkas av att utsättas för allt för många sinnesintryck på samma gång. Miljöer med många 

olika ljud, ljus och rörelse beskrivs som uttröttande, stressframkallande, ångestframkallande, 

eller rent av smärtsamma. Sådan överbelastning av sensoriska system beskrivs leda till en 

känsla av att inte ha kontroll över situationen. Av biografiförfattarnas berättelser framgår hur 

de utvecklar olika strategier för att klara av situationer de upplever som svåra. Här framträder 

två tydliga vägar, att fly eller att kämpa. En av biografiförfattarna beskriver återkommande 

hur rädd och ovillig hon är att göra ens den minsta förändring. Hon berättar bland annat om 

hur hon vid flera tillfällen inte vågat söka nytt jobb på grund av risken att behöva ta sig till 

nya ställen, med nya människor, men så händer något: 

…det blev nedläggning av fabriken där jag jobbade och alla anställda blev uppsagda…I ett 

desperat men hopplöst (trodde jag) försök att få ett nytt jobb gick jag efter några dagar ner 

till ridklubben där jag ägnat så mycket tid av mitt liv och frågade om de behövde någon 

anställd… (Sternefält, 2010, s.94) 

Skillnaden från tidigare tillfällen då hon blivit arbetslös var att hon hade skaffat sig en egen 

häst, en annan varelse att ta hand om och ansvara för. Ett stort behov av att ha kontroll över 

framtiden och en fast inkomst påverkade i det här sammanhanget hennes vilja till handling 

och fick henne att bryta sitt vanemönster. 
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Mänsklig interaktion påverkar utförandekapaciteten 

I studiens resultat framkommer att det är viktigt med tydlig kommunikation. Av berättelserna 

framgår ett behov av att instruktioner, korrigeringar och varningar behöver vara tydliga och 

konkreta, gärna både muntliga och skriftliga, annars når inte budskapet fram. Här finns en risk 

för obalans mellan krav och förmåga. Om inte budskapet når fram riskerar det uppstå 

missförstånd, vilket i sin tur riskerar leda till att utförandet påverkas. Biografiförfattarna 

beskriver sig ha en oförmåga att läsa mellan raderna och kunna tolka det icke-verbala.  

”Det där kan man ju ha olika åsikter om.” Det han egentligen menar, är ”alla på kontoret är 

sura på dig för det du sade, låt bli att säga något i ämnet igen”. Men det enda du hör, är att 

man kan ha olika uppfattningar i frågan. (Norrö. 2006, s.19) 

Samtliga biografiförfattare berättar om hur outtalade krav, oskrivna regler, underförstådd och 

icke-verbal information upplevts att i stort sett vara det samma som att inte få någon 

information alls. I berättelserna beskrivs situationer där otydlig kommunikation lett till att de 

inte utfört sitt jobb på det förväntade sättet. Omgivningen har felaktigt uppfattat sådan 

utebliven eller undermålig arbetsinsats på grund av informationsbrist som fusk, nonchalans 

eller försök att smita undan. Detta har lett till irritation, mobbning, och i värsta fall har 

personen fått sparken. Många gånger beskriver vederbörande sig inte ens ha förstått varför.  

…många gånger har jag blivit bemött som om jag medvetet velat såra andra eller fuska med 

någon arbetsuppgift, trots att jag inte haft någon avsikt att göra det. (Norrö, 2006, s.9) 

Det framgår av berättelserna hur individens syn på sig själv och sin förmåga tydligt påverkas 

av omgivningens attityder, krav och förväntningar. I biografiförfattarnas berättelser speglas 

samspelet mellan vilja, vanor, roller, utförandekapacitet och den miljömässiga kontexten.  

När min far och jag jobbar ihop så skall jag helst vara en hantlangare till honom. Trots att 

jag är duktig och i vissa fall bättre än min far på arbete. Jag får också instruktioner av min 

far till alla slags jobb. Som att gräva. Min far har visat mig hur jag skall gräva. Jag är 31 år 

gammal och har en viss intelligens och jag har grävt sedan jag var liten och jag behöver inte 

någon demonstration på hur man gräver eller många andra saker. Att han insisterar på detta 

får mig att känna mig liten och som att jag är en idiot. (Nilsson, 2011, s.61) 

Ett återkommande inslag i biografiförfattarnas berättelser är deras egen beskrivning av 

obalans i begåvningsprofilen. Av studiens resultat framgår att varje ny situation upplevs som 

unik och biografiförfattarna beskriver svårigheter att överföra tidigare erfarenheter och 

kunskaper till nya, likartade situationer. De kan vara väldigt duktiga inom vissa områden, 

medan det ställs för stora krav på dem inom andra. Svårigheten att överföra erfarenheter och 
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kunskap mellan olika områden gör att de inte klarar sådant som omgivningen tror att de ska 

kunna. När de misslyckas uppfattas det som ovilja eller okunnighet. Omgivningens attityd och 

agerande beskrivs skapa en känsla av mindre värde, vilket påverkar viljan till aktivitet och det 

i sin tur påverkar utförandet. Biografiförfattarna beskriver hur svag självkänsla och lågt 

självförtroende skapar osäkerhet över den egna förmågan och att det kan leda till 

ångestframkallande rädsla att ta itu med nya, obekanta uppgifter. Samtliga biografiförfattare 

talar om hur det krävs yttre tvång, till exempel i form av order från chefen, eller inre tvång, 

som pliktkänsla, att ändå utföra det som begärs av dem. Biografiförfattarna beskriver hur de i 

situationer där de känner sig säkra på sin förmåga klarar av att både prestera mer och snabbare 

än medarbetare/kollegor och även göra sådant som andra personer upplever som svårt. I 

resultatet framkommer slutligen det som samtliga biografiförfattare beskriver som sitt största 

problem, att de av olika skäl inte klarar av att behålla arbetet. Att förlora arbetet innebär inte 

enbart att förlora sin försörjning, utan även att förlora en livsroll och därigenom en del av sin 

identitet. Ett återkommande ämne i anslutning till detta är beskrivningar av ångest, 

nedstämdhet och depressioner. Berättelserna innehåller olika sätt att hantera problemet, från 

att resignerat acceptera rollen som sjukpensionär och fokusera på sina intressen, till att 

nyorientera sig mot en ny livsroll utifrån kunskap om de begränsningar som 

funktionsnedsättningen innebär. 

 

DISKUSSION 

I studien beskrivs de erfarenheter som sex personer med AS har av arbete. Detta görs utifrån 

de arbetsterapeutiska begreppen viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet.  

Biografiförfattarna själva använder inte dessa begrepp i sina beskrivningar, men av 

berättelserna framgår hur vilja, vanor, rutiner och roller påverkar varandra, och hur dessa 

faktorer även påverkar utförandet av aktiviteten arbete. I resultatet framkommer att struktur, 

kontroll och tydlig kommunikation är viktigt för att trivas och prestera på arbetet. Resultatet 

av studien bidrar även med en ökad förståelse för hur omgivningen påverkar individens 

självbild och därigenom viljekraft och utförandekapacitet. 

 

I resultatet framkommer att biografiförfattarna oftast fungerar väl på arbetsplatser med tydlig 

struktur, där faktorer som arbetslokalens utseende, antalet medarbetare, arbetsuppgifternas 

innehåll, samt förväntningar och krav är väl kända och konstanta.  Sådana stabila faktorer 

främjar viljekraften, den nödvändiga känslan av kontroll och trygghet som biografiförfattarna 
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uppger sig behöva för att vilja och kunna utveckla vanor och rutiner. Dessa vanor och rutiner 

leder i sin tur till ett bra utförande och en bra prestation på arbetet. Det uppstår balans mellan 

krav och förmåga. Resultatet som framkommer i studien överensstämmer med Kielhofners 

(2012) beskrivning av hur den fysiska och sociala miljön påverkar och formar individens 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. Studiens resultat överensstämmer även med 

tidigare forskning (Capo, 2001; Hendricks, 2010; Hurlbutt & Chalmers, 2004), som visar att 

individer som upplever sig ha kontroll över sin situation känner sig tryggare, och bättre klarar 

av att möta de krav och förväntningar som ställs. Författarnas erfarenhet är att i de allra flesta 

företag och organisationer uppstår det emellanåt behov av förändring och anpassning av 

verksamheten. Meyer (2001) framhåller att behovet av rutiner, enformighet och 

förutsägbarhet som är vanligt hos personer med AS gör att de är motståndare till förändring, 

något som även framgår av den här studien. Allt från förändringar som ommöblering, att måla 

om väggarna i arbetslokalen, ändring av arbetsmoment, till att medarbetare tillkommer eller 

försvinner påverkar individens vanor och rutiner, och därmed utförandet. Förändringar som 

rubbar den sköra balansen mellan krav och förmåga som individen uppnått kan resultera i 

känslor av extrem trötthet, panik, ångest eller rent av fysisk smärta. 

Kommunikationsteoretikern Moxnes (1991) menar att två vanliga anledningar till ångest i 

arbetslivet är bristande kontroll över den egna arbetssituationen, samt osäkerhet över egna 

ansvarsområden och överordnades krav. Eftersom det enligt Moxnes (1991) är det tekniska 

systemet (lokaler, maskiner, ergonomi), det formella systemet (instruktioner, regler, yrkesroll) 

och/eller det mänskliga systemet (förhållandet till sig själv och andra) som orsakar sådan 

ångest, kan struktur blir ett försvar och ett skydd mot ångesten.”…strukturen kan jämföras 

med ett lugnande piller – ett socialt alternativ till Valium” (Moxnes, 1991, s.150). I en 

organisation utgörs struktur av en klar målsättning förankrad i en filosofi; ett regelverk att 

hålla sig till; ett klart system av definierade roller som är hierarkiskt ordnade; och att det 

existerar känslomässigt stabila relationer mellan de enskilda medlemmarna i systemet (ibid.). 

Tidigare forskning (Dahlgren, 2004; Hendricks, 2010; Kenworthy et al., 2005) visar att det är 

vanligare att personer med AS har problem med mental flexibilitet vid snabba förändringar, 

samt svårighet att nyttja tidigare erfarenheter och kunskaper i nya, likartade situationer. Det är 

förmågor som behövs i förändringsprocesser. Studiens resultat ger stöd för att ett nytt 

beteende, en ny tanke eller en ny känsla kan uppnås genom en dynamisk interaktion av 

faktorerna vilja, vanor, rutiner, roller och utförande. En möjlig slutsats av studiens resultat är 
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att förändringar av arbetsmiljön bör minimeras för personer med AS, och att nödvändiga 

förändringar bör förklaras och förankras väl innan de genomförs. 

 

Rak, tydlig och konkret kommunikation underlättar i de flesta situationer, men är särskilt 

viktig när det gäller att förmedla arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter, produktions- och 

prestationskrav till personer med AS. Information behöver vara tydlig och anpassad efter 

mottagaren, för att denne ska kunna förstå sammanhang och göra helheter av detaljer. Ju 

otydligare informationen är, desto mer fragmenterad blir den bild som mottagaren får, vilket 

leder till mindre kontroll av situationen. I innevarande studie framkommer att enbart muntlig 

information sällan räcker för att individen ska förstå och klara av sin uppgift. Resultatet visar 

att muntlig information ofta behöver kompletteras med anpassad, skriftlig information, bilder, 

samt att det bästa sättet att lära sig en uppgift är att under handledning själv få prova på att 

utföra den. Studiens resultat stöds av forskning inom både arbetsterapi och specialpedagogik 

(Capo, 2001; Chappel & Somers, 2010; Precin, 2010) där det framkommer att personer med 

AS blir hjälpta av att få information på mer än ett sätt. Bildstöd och guidad visualisering av 

sekvenserade arbetsuppgifter lyfts fram som exempel på stöd för klienten att självständigt 

klarar av att utföra sitt arbete.  

 

Utifrån tidigare forsknings beskrivningar av arbetsterapeutens roll och uppgifter (Capo, 2001; 

Chandler, O´Brien & Weinstein, 1996; Chappel & Somers, 2010; Wysocki & Neulicht, 1998) 

anser sig författarna finna stöd för att arbetsterapeuter kan hjälpa personer med AS. I 

arbetsterapeuters uppgift ingår att hjälpa klienten att kompensera för sensoriska och motoriska 

nedsättningar. Att förändra den sensoriska miljön kan leda till förbättring av motoriska 

processer, och möjliggör för personen att vara mer produktiv på arbetet. Stödet kan vara 

miljöfokuserat eller personfokuserat, och kan till exempel innefatta åtgärder som anpassning 

av utrustning eller teknik; bildtavlor för att organisera miljö eller uppgift; ett eget, avskilt 

arbetsrum för minimering av sensoriska intryck; larm som varskor personen om byte av 

uppgift eller lunchrast; en anteckningsbok för ”att-göra-listor” som stöd för minnet; eller 

kompensatoriska strategier som hjälper personen utföra arbetsuppgifterna. Utöver stöd i direkt 

arbetsrelaterade uppgifter har arbetsterapeuter unik kunskap om andra betydelsefulla 

aktiviteter som är väsentliga såväl för individen själv som för andra på arbetsplatsen. Med 

andra aktiviteter avses här aktiviteter i det dagliga livet (ADL) så som personlig hygien, 

medicinrutiner, transport/kommunikation, samt säkerhetstänk och -rutiner på arbetsplatsen.  
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En osäkerhet över att avslöja sitt problem, sin diagnos, återkommer både i biografiförfattarnas 

berättelser och i tidigare studier (Chappel & Somer, 2010). Det Chappel och Somer (2010) 

redovisar i sin studie är att när omgivningen fick kännedom om anledningen till individens 

särskilda behov och svårigheter, hade informanterna lättare att få hjälp och förståelse för de 

problem som uppstod.  Förutom att vara ett stöd när individen berättar om diagnosen, och 

bidra med förklaringar om hur problem kan uttrycka sig, kan arbetsterapeuter träna det 

naturliga stöd som medarbetare, chefer, och/eller familjemedlemmar kan vara.  

 

Eftersom biografiförfattare i studien beskriver upplevelser av skillnader mellan sitt eget och 

omgivningens sätt att tänka, känna och handla, så anser författarna att det är en viktig uppgift 

för arbetsterapeuter att överbrygga sådana skillnader. Det sätt som de ”vanliga” människorna 

kommunicerar på medför problem för personer med AS. När stor del av mellanmänsklig 

kommunikation sker genom ansiktsuttryck, miner och kroppsspråk är personer med AS 

förvägrade en viktig del av budskapet. Det finns stöd både i studiens resultat och i tidigare 

forskning (Dahlgren, 2004; Kielhofner, 2012; Precin, 2010) hur situationen på arbetet kan 

förbättras för personer med AS. Arbetsterapeuter är utbildade att förstå vikten av sociala 

kontakter både inom och utom arbetet och kan lära ut lämpligt beteende, ögonkontakt och 

känslomässig medvetenhet. Personer med AS behöver få arbeta på ett strukturerat sätt genom 

att utveckla rutiner och vanor, vilka leder till stabilitet och trygghet, en känsla av kontroll. 

Tryggheten i att veta vad som förväntas och hur det ska utföras gör att utförandekapacitet 

förbättras, vilket stärker individens självförtroende. En ökad tilltro till den egna förmågan 

leder till starkare självkänsla och en bild av sig själv som kompetent. Av studien framgår även 

hur skör känslan av kontroll kan vara, då det inte behövs några stora förändringar för att 

känslan av trygghet och kontroll ska försvinna. Ett oaktsamt ord eller handling kan rasera 

tillvaron, därför är tydlig information om förhållningssätt gentemot personer med AS till 

chefer, arbetskamrater och andra berörda av stor vikt. Engqvist (2004) beskriver att ett 

förhållande där den ena parten är dominerande och den andra är i underläge benämns 

komplementärt, och att resonemang mellan parterna vanligen är lineärt. Den dominerandes 

beteende utlöser en undergiven signal, som i sin tur leder till ytterligare ett dominant beteende 

etc. Trots att den ene dominerar är båda parter lika maktlösa, och den här typen av ojämn 

relation slutar oavgjort. Så länge båda parter upprätthåller det lineära mönstret kommer de 
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inte vidare. ”Det mest effektiva sättet att ändra på andra är genom att ändra på dig själv, dvs 

rubba balansen…” (Engqvist, 2004, s.45). 

 

Biografiförfattarna i studien framhåller att ett återkommande problem har varit att hitta ett 

arbete och en arbetsplats som passar deras förmågor och förutsättningar. Författare inser att 

det kan vara svårt att anpassa arbete helt enligt varje individs behov, eftersom anpassning av 

arbete inte är en enkel fråga. I de flesta arbeten krävs det att den anställde ska klara av att 

självständigt planera och utföra uppgifter, umgås med andra, hantera stress, ökade krav och 

snabba förändringar. Forskning (Capo, 2001; Gillberg, 2011) visar att det är färdigheter som 

kan innebära problem för personer med AS. Vid plötsliga förändringar förloras strukturen, och 

då uppstår problem. Att förändring är förknippat med ångest är ganska naturligt, då det 

knappast är möjligt att gå utanför ramarna utan att riskera att mista något, till exempel 

kontroll över situationen (Engquist, 2004). Att anpassa individ och/eller arbetsplatser är både 

ett enskilt och ett samhälls- och arbetsmarknadsproblem. Den här studien ger inga svar på hur 

problemet kan lösas, men styrker författarna i uppfattningen att här kan finnas behov av 

ytterligare forskning. 

 

Studiens resultat visar att personer med AS kan behöva hjälp att såväl söka arbete, som att få 

stöd på arbetsplatsen så att de klarar av att behålla arbetet. En tidigare studie av Hurlbutt och 

Chalmers (2004) visar att förlust av arbete upplevs som det största problemet. När en person 

förlorar sitt arbete innebär det inte enbart att förlora sin försörjning, utan även att förlora en 

livsroll och därigenom en del av sin identitet, därför är arbetsstödjande insatser viktiga. 

Tidigare har författarna kort beskrivit metoden Supported Employment (SE). Utgångspunkten 

för SE är att personer med funktionshinder som uttrycker en önskan om att komma ut i 

lönearbete bör få hjälp att göra detta. Att få det stöd och den vägledning som behövs för att 

kunna få, och behålla ett arbete betyder mycket för individens livskvalitet. Det är även av stor 

betydelse för samhällets ekonomi. Studiens resultat visar på vikten av att individen får hjälp i 

tid, innan negativ påverkan på syn och tro på sig själv blivit för stor, och därmed påverkar 

utförandet. Av studien framkom att om personen upprepade gånger upplever misslyckanden i 

arbetslivet, påverkar det självförtroende och självbild. Författarna anser att ett bra stöd kan 

möjliggöra för personer med AS att komma ut i arbete, på en arbetsplats som är anpassad efter 

deras behov och förmågor. Biografiförfattarna i studien har samtliga fått sin diagnos i vuxen 

ålder, och de var i många år omedvetna om varför de hade problem. Detta har väckt frågan: 
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vad kan det tänkas innebära för individen att få sin diagnos tidigt, och ha diagnosen med in i 

arbetslivet? Författarna ser det som en intressant fråga att forska vidare om. Författarna kan 

även se behov framöver av en kvantitativ studie över hur många som fått hjälp och stöd av 

SE, och en kvalitativ studie över de personernas erfarenheter av SE. 

 

METODDISKUSSION 

Författarna har valt att diskutera studiens kvalitet och trovärdighet utifrån begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet (i betydelsen möjlig att bekräfta), vilket är 

begrepp som Holloway och Wheeler (2002) rekommenderar för en kvalitativ studie. Eftersom 

syftet med studien var att beskriva hur personer med AS skildrar sina erfarenheter av arbete, 

valdes en kvalitativ ansats (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde att göra en 

litteraturbaserad studie med kvalitativ innehållsanalys. Som datainsamlingsmetod valdes 

publicerad litteratur i form av biografier, vilket enligt Friberg (2006) är en lämplig metod när 

avsikten är att beskriva en persons upplevelser och erfarenheter. Även Holloway och Wheeler 

(2002) anser att livsberättelser i form av biografier utgör lämpliga informationskällor, 

eftersom de ger tillgång till känslor, tankar och erfarenheter. Att använda publicerat material 

innebär både möjligheter och begränsningar. De möjligheter författarna ser är att det är ett 

färdigt material, som är tillgängligt för alla, och att etisk prövning inte krävs. En begränsning 

med biografier är det till skillnad mot vid intervjuer inte går att ställa kompletterande, 

fördjupande följdfrågor. Till studien gjordes ett ändamålsenligt, kriteriebaserat urval av 

biografier, vars innehåll vid en första genomläsning bedömdes svara mot studiens syfte. Det 

är svårt att ur ett begränsat urval avgöra om biografierna är representativa för hela 

populationen personer med AS. Uppgifterna ur böckerna är sinsemellan samstämmiga, men 

beskriver bara de sex personernas egna historier. Författarna anser att det inte går att dra 

någon slutsats av urvalet om hur alla personer med AS skulle beskriva sina erfarenheter av 

arbete. Författarna har inför studien läst igenom ytterligare fyra biografier, vilka inte specifikt 

tar upp ämnet arbete, och därför inte ingår i studien. Genomläsning av samtliga tio böcker 

visar att de problem biografiförfattarna upplevt på arbetet påminner om problem från 

skoltiden, samt övriga sociala sammanhang. Författarna har var för sig läst de utvalda 

böckerna flera gånger. Initialt arbetade författarna var för sig, analyserade en bok i taget, och 

behandlade samma bok samtidigt. Meningsenheter extraherades först enskilt, därefter har 

författarna fortlöpande jämfört och diskuterat det utvalda materialet med varandra. 

Meningarna kondenserades och kodades i diskussion med handledaren. Handledaren deltog 
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även i diskussionen om tolkning av koder till kategorier. Då författarna och handledaren varit 

samstämmiga i åsikter och synpunkter anser författarna att detta stärker tillförlitligheten. För 

ett pålitligt resultat krävs att analys av data görs med noggrannhet. Den struktur och det 

tillvägagångssätt som Graneheim och Lundman (2004) anger har noggrant följts, för att stärka 

pålitligheten. För att försöka undvika feltolkningar och förhastade slutsatser har författarna 

återkommande gått tillbaka till ursprungstexterna, så som Holloway och Wheeler (2002) 

förordar.  

 

Det finns fler sätt att analysera data på. Även grundad teori [GT] kunde ha varit tänkbar, 

eftersom det enligt Holloway och Wheeler (2002) är en lämplig metod när forskning avser ett 

relativt outforskat område, vilket författarna uppfattar detta vara. Författarna har arbetat på ett 

sätt som till stora delar överensstämmer med GT, främst när det gäller öppenhet för alternativa 

perspektiv och konstant jämförelse av datamaterialet. Det som skiljer författarnas valda metod 

från GT, är att författarna i enlighet med traditionell innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) har valt att samla in all data först, sedan analysera, koda och kategoriserat denna. 

Författarna upplever att den senare metoden fungerat väl, för att hålla fokus på studiens syfte 

och tidsram.  

 

Samtliga biografier som analyserats finns tillgängliga för allmänheten, och redovisas i bilaga 

1. Utifrån urvalet av biografier framkom ingen signifikant skillnad i beskrivning av 

arbetsrelaterade upplevelser. Berättelserna är likartade i sin beskrivning av de problem de stött 

på, trots skillnader i kön, ålder, utbildningsnivå och geografisk hemvist. Det skiljer 15 år 

mellan den tidigaste och den senaste publicerade biografin, men det framkommer dock inget 

bevis på att detta påverkar samstämmigheten. Av biografiförfattarna är fem kvinnor och en 

man, medan prevalens för diagnosen anger den motsatta relationen (Gillberg, 1999; 2011). 

Detta är en omständighet som kan påverka överförbarheten av resultatet på hela populationen 

av personer med AS. När det gäller resultatets överförbarhet i stort kan det ses som begränsat, 

utifrån antalet personer i studien. Studien skildrar sex personers erfarenheter av arbete, det är 

dock rimligt att anta att deras erfarenheter delas av andra personer med AS, eftersom det finns 

en god samstämmighet i deras berättelser, där författarna kunde se mönster och likheter som 

återkom. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det dock upp till läsaren att göra 

bedömningen om resultatet från den här studien är överförbart. Till termen trovärdighet lägger 

Holloway och Wheeler (2002) även begreppet relevans för att utvärdera kvalitativ forskning. 
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Med det avser Holloway och Wheeler (2002) att förklaringar ska ha betydelse relaterat till 

syftet för studien, och ska lösa problemen för praktiker. Forskningen ska inte bara vara 

meningsfull utan även användbar för de som utför den. Holloway och Wheeler (2002) 

framhåller att det är viktigt att sätta sin egen förförståelse åt sidan, och låta - som i den här 

studien – biografiförfattarna komma till tals. Författarna har försökt vara noggranna med 

detta, och även försökt vara uppmärksamma på alternativ eller motsägande information, för 

att skapa ”ett trovärdigt stycke forskning”.  

 

SLUTSATS 

Studien bidrar med kunskap om hur personer med AS skildrar sina erfarenheter av arbete. Den 

begränsade forskning som finns inom området AS och arbete visar på att personer med AS har 

svårt att få och upprätthålla arbete. Denna studie styrker dessa tidigare rön. Det som tydligt 

framkommer i denna studie är individens behov av kontroll, för att må bra och för att kunna 

fungera väl på arbetsplatsen. Kontrollen kan uppnås genom att rutiner, arbetsuppgifter och 

kommunikation är väl strukturerade. De olika faktorerna viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet påverkar starkt varandra. Om det uppstår problem med en faktor så får det 

en följdverkan. Det som framkommer är att all kommunikationen måste vara tydlig, och väl 

anpassad efter mottagarens behov och begränsningar. Information och instruktioner bör 

företrädelsevis lämnas på mer än ett sätt, för att säkerställa att mottagaren verkligen har 

uppfattat. Det är viktigt att stor hänsyn tas till individens unika behov och förutsättningar. För 

att bli en bra medarbetare på arbetet behöver de här personerna få stöd i vardagen, både på 

och utanför arbetsplatsen. Det är här författarna anser att arbetsterapeuten kommer in. Genom 

arbetsterapeutens klintcentrerade förhållningssätt och unika fokus på aktiviteter, alla 

aktiviteter, kan personer med AS få den hjälp och det stöd de behöver för att klara av att 

arbeta. Författarna inser att sådana insatser kommer att kosta pengar för samhället, men ju fler 

personer som kan klara av att försörja sig själva, desto bättre. De kostnader som uppstår för 

stödinsatser betalar sig i ökad produktivitet, ökade skatteintäkter och minskade kostnader för 

underhållsstöd och sjukersättning. Eftersom forskningen på området AS och arbete är 

begränsad, ser författarna ett behov av ytterligare forskning. Ett problem som författarna har 

uppmärksammat är att det är vanligt att personer får diagnos först som vuxen. Forskare som 

Gillberg (1999, 2011) och Attwood (2011) hävdar att det finns ett stort mörkertal när det 

gäller antalet individer med AS, och det finns ett stort antal arbetslösa ungdomar i det svenska 

samhället. Författarna tror att det kan finnas ett samband mellan dessa faktorer.   
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Bilaga 1 

Förteckning över biografier 
Författare Titel År Sammanfattning 

Brattberg,  

Gunilla 

 

 

Guide i helvetet, personlig 

ordbok om livet med AS. 

2000 Gunilla B skriver om att leva ett vuxet liv 

med AS och ADHD. Hon beskriver 

livskampen, ångesten, åskådarlivet, 

sociala strategier och hur man tar sig fram 

i livet. Den handlar också om hur man tar 

sig upp ur helvetet och kan därmed hjälpa 

andra människor.  

Ekman,  

Terese 

 

 

Med andra ögon – att få 

diagnosen högfungerande 

autism i vuxen ålder 

2010 Det här är en berättelse om att bli 

missförstådd, om många års kamp och 

motgångar. Terese berättar om hur hon 

tidigt betraktar sin omvärld med andra 

ögon och ser detaljer andra inte ens lägger 

märke till. 

Gerland,  

Gunilla 

 

 

En riktig människa 1996 Gunilla Gs berättelse handlar om att växa 

upp och leva med AS. Den öppnar dörrar 

till förståelse då den beskriver utsatthet, att 

vara annorlunda och att vara människa. 

Nilsson,  

Tobias 

 

 

Konsten att vara jag 2011 Tobias skriver om hur det är att ha AS, och 

förklarar hur man kan använda detta i sitt 

liv. Han skildrar både motgångar och 

framgångar på ett positivt sätt. 

Norrö,  

Gunnel 

 

 

Aspergers syndrom: har jag 

verkligen det? 

2006 Gunnel förklarar vad diagnosen AS är och 

inte är, samt att den på inget vis upphäver 

ens kompetens eller människovärde. Hon 

beskriver de svårigheter och styrkor 

personer med AS har.  

Sternefält,  

Ann-Charlotte 

 

 

Asperger och jag 2010 Ann-Charlotte beskriver på ett 

lättillgängligt och tydligt sätt hur det är att 

leva med AS. Att ofta missförstås av 

omgivningen och själv missförstå skapar 

frustration och osäkerhet. Att bli ifrågasatt 

leder till dåligt självförtroende och känslor 

av otillräcklighet.  

 

 


