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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Antalet unga vuxna med diagnos inom autismspektrum (ASD) ökar 

kontinuerligt. Många är arbetslösa och saknar meningsfull sysselsättning vilket är ett stort 

samhälls- och folkhälsoproblem. Då erfarenhet av vuxna med ASD är begränsad kan det 

vara svårt för både individ och samhälle att hitta ett lämpligt arbete som passar deras 

kompetens. För att göra det möjligt för en person med ASD att komma ut i arbetslivet ställs 

stora krav på professionell handläggning. Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll för 

samhällsutvecklingen i sitt arbete med att hjälpa unga vuxna med funktionshinder ut i 

arbetslivet. Syfte: Studiens syfte har varit att öka kunskapen om Arbetsförmedlingens 

möjligheter att ge stöd åt unga vuxna med diagnos inom autismspektrum genom att 

undersöka personalens upplevelser och erfarenheter. Metod: Kvalitativ intervjustudie. 

Handläggare och specialister från Arbetsförmedlingen har intervjuats utifrån en 

semistrukturerad frågeguide. En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004) användes för analys av materialet. Resultat: Studiens resultat visar att det 

finns ett behov av ökad kompetens och erfarenhet om diagnosen bland arbetsförmedlarna i 

takt med att unga vuxna med ASD på sikt kommer att öka. Studien visar även på att det 

inte finns några specifika insatser och program riktade till denna grupp. Av de insatser och 

program som är lämpliga finns bara ett fåtal platser och väntetiden kan vara lång. Slutsats: 

Studien visar att bättre kunskaper hos arbetsförmedlarna kring psykiska funktionshinder 

ger bättre förutsättningar för att även kunna bemöta, vägleda och stötta arbetssökande med 

ASD. Studien visar även att det finns ett stort behov av att öka samverkan mellan 

myndigheter för att kunna samordna stödet till den enskilda individen.   

 

 

Nyckelord: Arbete, Arbetsförmedlingen, autismspektrum (ASD), den sociala modellen för 

funktionshinder, insatser, rehabilitering 



   

ABSTRACT 
 

Background: The number of young adults diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) 

is increasing continiusly. Many are unemployed and are without meaningful activities, 

which is a major social and public health problem. As the experience of adults with ASD is 

limited, it can be difficult for both individuals and society to find a suitable job or 

meaningful activity that compatible with their skills. To enable a person with ASD to get 

employed, great demands are placed on competent employment services. The employment 

services have an important role for social development on their work to help young adults 

with disabilities into the labour market. Aim: The aim of this study was to increase the 

knowledge of the Public Employment Services ability to support young adults diagnosed on 

the autism spectrum by examining the experience and knowledge among the personnel. 

Method: A qualitative interview study. Caseworkers and specialists from the Swedish Public 

Employment Services were interviewed using a semi-structured interview guide. A 

qualitative content analysis inspired by Graneheim and Lundman (2004) was used for 

analysis of the data. Results: The findings of the study show that there is a need for an 

enhancing skill and experience of the diagnosis among the caseworkers as the number of 

young adults with ASD eventually will increase. The study also reveals that there are no 

specific interventions or programs directed to this group. Of those interventions or programs 

that are suitable, there are only just a few places and the waiting time can be long. 

Conclusion: The study shows that a better understanding of the diagnosis among 

caseworkers gives better opportunities to response, guide and support job seekers with ASD. 

The study also shows that there is a great developmental potential by increasing the 

cooperation between authorities to co-ordinate the support to the individual.    

 

 

Keywords: Autism spectrum (ASD), employment, employment services, interventions, 

rehabilitation, the social model of disability 
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Introduktion 

Möjligheten att erhålla ett arbete utgör en viktig del i ett övergripande folkhälsoarbete och 

i Sverige har Arbetsförmedlingen en viktig roll som stöd för grupper som har svårigheter 

att ta sig in på arbetsmarknaden, däribland personer med funktionshinder. Ett uttalat 

samhällspolitiskt mål är att ”funktionshindrade1  personer skall ha samma möjligheter 

som icke funktionshindrade att delta i arbetslivet” (Riksrevisionen, 2007). 

Enligt statistik från Riksrevisionen (2007) uppger närmare en miljon människor mellan 

16–64 år att de har någon typ av funktionshinder, vilket kan jämföras med data från 

World Health Organization´s "World Report on Disability" (2011) som anger att andelen 

med funktionshinder globalt i världen är cirka 15 procent. Detta innebär att det är mycket 

stora grupper som tvingas konkurrera om samhällets stödresurser. 

Funktionshinder i förhållande till en arbetsplats kan utgöras av både fysiska och psykiska 

begränsningar, där behovet av åtgärder för att eliminera de fysiska begränsningarna i 

regel löses med arbetsplatsanpassningar där så är möjligt. Att utforma stöd vid psykiska 

funktionshinder kräver dock oftast en viss förförståelse kring hur de psykiska 

begränsningarna vid en viss diagnos påverkar individens förmåga att samverka inom en 

arbetsplats, vilket i hög grad gäller personer med diagnos inom autismspektrum. 

I data från U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2017a) konstateras 

att drygt en procent av världens befolkning har en diagnos inom Autism Spectrum 

Disorder, ASD, en siffra som uppskattas att även gälla för Sverige (Idring, Rai, Dal, 

Dalman, Sturm, Zander & Magnusson, 2012). Jämfört med det totala antalet 

funktionshindrade innebär detta att gruppen med ASD utgör nära en tiondel, vilket 

sammantaget utgör en stor men relativt okänd grupp av funktionshindrade. 

Många unga vuxna (19–29 år) med diagnos inom ASD är arbetslösa och i denna studie 

redovisas aktuell forskning kring deras arbetslivssituation samt vilka förutsättningar 

Arbetsförmedlingen har för att ge individerna stöd för att erhålla ett arbete.   

                                                 

1  Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2017a)  
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Bakgrund 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) föreskriver 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet åt personer med autism eller 

autismliknande tillstånd där målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra (51 

kap, § 5). Ur ett globalt perspektiv går det inte längre att bortse från de hundratals 

miljoner människor med funktionshinder som nekas tillgång till hälso- och sjukvård, 

rehabilitering, stöd, utbildning och sysselsättning, och som aldrig får chansen att använda 

sina kunskaper och delta i arbetslivet (WHO, 2011). Att skapa medvetenhet om att arbete 

och meningsfull sysselsättning är lika viktigt hos personer med diagnos inom 

autismspektrum (ASD) som för personer med andra funktionshinder, samt att förstå de 

indirekta och osynliga hinder denna grupp möter, utgör en grund för studien.  

Diagnos inom autismspektrum (ASD) 

Sett ur ett globalt perspektiv har antalet personer med diagnos inom ASD ökat 

kontinuerligt de senaste åren (Murphy, Wilson, Robertson, Ecker, Daly, Hammond & 

McAlonan, 2016). Prevalensstudier avseende ASD visar på en markant 

överrepresentation av män (Werling & Geschwind, 2014) och diagnosen är ungefär 4.5 

gånger vanligare hos män än hos kvinnor (CDC, 2017b). Det finns dock ännu inte 

någon tillfredställande förklaring till denna ojämna fördelning (Werling & Geschwind, 

2014). 

Tidigare forskning har i huvudsak varit inriktad på barn med ASD, men under senare år 

har forskarnas blick vänts mot vuxna då antalet diagnoser bland dem har ökat avsevärt 

under det senaste decenniet (Lake et al., 2014; Ohl et al., 2017; Lundqvist & Lindner, 

2017; Wehman et al., 2016). En epidemiologisk studie utförd i England beskriver att ASD 

numera är lika vanligt bland vuxna som bland barn (Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing 

& Anderson, 2014). Även i Sverige konstateras en ökning av diagnoser hos vuxna, främst 

personer med högfungerande ASD (Nylander & Thernlund, 2014). Det finns många 

möjliga förklaringar till denna uppenbara ökning, bland annat förbättrad medvetenhet av 

diagnosen, utvidgning av diagnostiska kriterier, bättre diagnostiska verktyg och 

förbättrad rapportering (WHO, 2017).  
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Den svenska studien av Nylander, Holmqvist, Gustafson och Gillberg (2012) menar att 

man för 20 år sedan, ytterst sällan, eller nästan aldrig, diagnostiserade vuxna med ASD. 

Liknande belägg framgår i en norsk studie av Berge-Helverschou1, Søndenaa, Steindal, 

Rasmussen, Nilsson och Aage-Nøttestad (2014) som konstaterar att många personer med 

djupa och omfattande svårigheter inte diagnostiserats tidigare eftersom diagnosen är 

relativt ny och kunskapen knapp. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att de 

autismdiagnoser som finns idag verkligen är olika tillstånd eller diagnoser (Keith-Bodros 

& Walleborn, 2017). Diagnos inom autismspektrum (ASD) har blivit ett gemensamt 

samlingsnamn för de olika autismdiagnoserna. Avseende begreppsförklaringar hänvisas 

vidare till bilaga 3, Diagnosmanualer. 

Arbetslöshet bland unga vuxna med ASD 

Arbetslösheten bland unga vuxna med ASD utgör ett globalt växande problem. Enligt 

Autism – Society (2018) har 35 procent av unga vuxna med ASD i USA i åldern 19–23 år 

aldrig haft något arbete. I Storbritannien är endast 16 procent heltidsanställda och bara 32 

procent har ett betalt arbete (The National Autistic Society, 2017). Även den 

internationella organisationen Autism-Europe (2018) visar på alarmerande siffror, att 

mellan 76 och 90 procent av vuxna med ASD saknar arbete. I Sverige uppskattas 

arbetslösheten bland personer med ASD vara högre än 50 procent (Autism & Asperger-

förbundet, 2018). Trots att nästan hälften av alla personer som diagnostiserats med ASD 

har en intelligenskvot som lika med eller över genomsnittet, är endast en liten andel 

anställda, oavsett deras utbildningsnivå eller individuella kvalifikationer (Fritzel-Hensel, 

2017). Dessa fakta bekräftas av ett flertal andra studier från USA, Kanada, Storbritannien 

och Taiwan, vilka samtliga fastslår att ungefär 50–75 procent av vuxna med ASD 

uppskattas vara arbetslösa (Hendricks, 2010; Smith, Fleming, Wright, Losh, Boteler-

Humm, Olsen & Bell, 2015; Shattuck, Carter-Narendorf, Cooper, Sterzing, Wagner & 

Lounds-Taylor, 2012; Nicholas, Zwaigenbaum, Zwicker, Clarke, Lamsal, Stoddart & 

Lowe, 2017; Mavranezouli, Megnin-Viggars, Cheema, Howlin, Baron-Cohen & Pilling, 

2013; Lin, Yu & Yu, 2012; Lerman, White, Grob & Laudont, 2017; Gotham, Marvin, 

Lounds-Taylor, Warren, Anderson, Law & Lipkin, 2015).  
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Den höga arbetslösheten bland personer med ASD beror enligt Klasén-McGrath (2016) på 

brister i de sociala färdigheter som krävs på en arbetsplats. De har ofta svårighet med 

kommunikation och social interaktion vilket gör det svårt för dem att söka nya kontakter, 

vilket exempelvis krävs för att ringa en arbetsgivare eller gå på en anställningsintervju 

(Ohl, Grice-Sheff, Little, Nguyen, Paskor & Zanjirian, 2017; Morgan, Leatzow, Clark & 

Siller, 2014; Strickland, Coles & Southern, 2013). Bland de som arbetar förekommer ofta 

svårigheter i att anpassa sig inom arbetsplatsen och till det sociala samspelet (Ohl et al., 

2017; Scott, Jacob, Hendrie, Parsons, Girdler, Falkmer & Falkmer, 2017). Det kan även 

förekomma att missförstånd uppstår kring arbetssätt samt hur instruktioner tas emot, då 

personer med ASD har en bristande förmåga att tolka sociala signaler samt att sätta sig in 

i andra människors bakomliggande tankar och känslor (Fritzel-Hensel, 2017).  

Enligt Fritzel-Hensel (2017) förutspår experter att antalet unga vuxna med ASD kommer 

att öka med 230 procent under de närmaste åtta åren och menar att denna dramatiska 

ökning kommer att tvinga fram insatser för att möta detta växande samhällsproblem och 

för att på sikt öka sysselsättningsmöjligheterna för denna grupp. På motsvarande sätt 

stöder Scott et al. (2017) tanken på social rättvisa för gruppen med ASD och menar att alla 

människor har rätt till ett arbete och att fritt få välja arbete, samt vidare har rätt till rättvisa 

och goda arbetsvillkor.  

Behov av stöd och anpassning för unga vuxna med ASD i arbetslivet 

Unga vuxna med ASD har i de flesta fall både förmågan och viljan att arbeta, men kämpar 

ofta med de olika hinder som gör det svårt för dem att komma in på den reguljära 

arbetsmarknaden (Hendricks, 2010). Svårighet med att söka, erhålla och behålla ett 

arbete eller en sysselsättning är vanliga hinder hos vuxna med ASD (Lerman et al., 

2017; Frank, Jablotschkin, Arthen, Riedel, Fangmeier, Hölsel & Tebartz, 2018).  

Att ha ett arbete och även kunna bibehålla arbetet har visat sig förbättra 

livskvaliteten bland vuxna med ASD (Smith et al., 2015; Hendricks, 2010). Få studier 

har tidigare undersökt orsakerna till hög arbetslöshet bland vuxna med ASD eller 

utvärderat insatser för att förbättra deras yrkesmöjligheter (Lerman et al., 2017; Ohl et al., 

2017).  
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För att förbättra möjligheten till ett arbete inom denna grupp är det viktigt att 

beakta deras svårigheter avseende sociala färdigheter samt uppmärksamma deras 

behov av extra stöd (Lerman et al., 2017). För att verkligen förstå de utmaningar en 

arbetsplats kan medföra för personer med ASD är det också viktigt med förståelse för 

diagnosen, då detta skapar en möjlighet att bestämma vilka stödresurser som varje 

enskild individ behöver (Kałużna-Czaplińska, Żurawicz & Jóźwik-Pruska, 2018; Fritzel-

Hensel, 2017). Att beskriva ASD kan dock vara problematiskt, då diagnosen förekommer i 

olika grader, från svår till lindrig, vilket gör det svårt att definiera en entydig bild över 

vad ASD innebär som funktionsnedsättning (Fritzel-Hensel, 2017). För att unga vuxna 

med ASD ska lyckas komma in på arbetsmarknaden krävs ett bättre stöd med fler 

sysselsättningsinriktade insatser och program (Frank et al., 2018). Hendricks (2010) menar 

vidare att stödinsatser som utformas utifrån en noggrann kartläggning, både av 

individens positiva egenskaper och specifika intressen samt de hinder aktuell 

funktionsnedsättning medför, har större möjlighet att leda till en framgångsrik 

tillsvidareanställning. För att kunna göra en sådan kartläggning krävs en bred kompetens 

vilket stöds av Dahl och Arici (2008) som beskriver behovet av ett kontinuerligt stöd från 

flera samverkande aktörer inom ett sysselsättningsteam.  

Flera studier konstaterar att den arbetslivsinriktade metoden ”Supported employment” 

(SE) varit framgångsrik med att hjälpa unga vuxna med ASD till ett förvärvsarbete. 

Genom socialt stöd och utbildningsstrategier från erfarna sysselsättningsspecialister har 

många lyckats få ett arbete och även lyckats behålla sin anställning med hjälp av 

kontinuerligt stöd (Wehman, Molinelli, Brooke, Thompson, Moore & West, 2012; 

Wehman, Brooke, Molinelli-Brooke, Ham, Schall, McDonough & Seward, 2016; Lake, 

Perry & Lunsky, 2014; Mavranezouli et al., 2013). 
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Olika typer av stödinsatser  

I Sverige sker en kraftig ökning av unga vuxna som ”förtidspensioneras” och får 

aktivitetsersättning2. År 2016 fick mer än 30 000 personer aktivitetsersättning på grund av 

nedsatt arbetsförmåga. Majoriteten av dessa fall avser psykiatriska diagnoser vilka utgör 

82 procent av alla nybeviljande ärenden, där autism är en av de enskilt största 

diagnoserna (Försäkringskassan, 2017). Riksdagens förordning (SFS 2017:462) om 

särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga innehåller bestämmelser avser åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska 

programmet. Dessa åtgärder omfattar till exempel bidrag till hjälpmedel på arbetsplats, 

särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS), lönebidrag och skyddat 

arbete. Programmet riktar sig till personer som har behov av stöd för att stärka sina 

möjligheter att få eller behålla ett arbete (SFS 2017:462). Att unga vuxna med ASD har 

tillgång till tidiga och aktiva insatser utifrån sitt behov har stor betydelse för att de ska få 

ordning på sin praktiska vardag och möjlighet att komma ut i arbetslivet eller få en 

meningsfull sysselsättning (Arbetsförmedlingen, 2014a). Arbetsförmedlingen följer Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) vilken också innehåller 

bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med autism 

eller autismliknande tillstånd. SFS (1993:387) föreskriver att jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §, att målet ska vara att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra. Arbetsförmedlingen kan utifrån olika villkor ge 

anställningsstöd vid anställning av personer som har en svag position på 

arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2011). En viktig del av detta uppdrag är att utvärdera 

individens förutsättningar för arbete och utifrån denna analys identifiera lämpliga 

områden där personen kan tänkas arbeta och där typen av stöd ska väljs beroende på 

individens behov (Socialstyrelsen, 2011). Det kan exempelvis vara vägledning, 

specialiststöd eller anpassning av personens egen arbetsplats (Arbetsförmedlingen, 

2014a). För unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan det ofta vara aktuellt med 

                                                 

2 Aktivitetsersättning är en ersättning för vuxna mellan 19–29 år med nedsatt arbetsförmåga 

(Försäkringskassan, 2017) 
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stödinsatser vid etablering av kontakt med arbetsgivare och i samband med introduktion 

på praktikplats eller arbetsplats (Arbetsförmedlingen, 2014a). Nedan beskrivs några av de 

viktigaste aktiviteterna i pågående program. 

Arbetsinriktad rehabilitering avser individer med nedsatt arbetsförmåga på grund av 

psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2011) och bedrivs av Arbetsförmedlingen 

som i samverkan med Försäkringskassan upphandlar rehabilitering och andra 

stödinsatser för dessa personer (Socialstyrelsen, 2011). Studie av Försäkringskassan (2017) 

visar att arbetslivsinriktad rehabilitering riktad mot unga med aktivitetsersättning ger 

resultat. Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering 

där målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån 

arbetsmarknaden (SKL, 2017). Den inriktar sig mot tidig arbetsplatsplanering med stöd 

och är den metod som lyckats bäst med att få deltagare i arbete (Försäkringskassan, 2017). 

Enligt Socialstyrelsen (2011) krävs en utveckling av formerna för en samordnad och 

arbetsinriktad rehabilitering för att enskilda individer ska få tillgång till det sammansatta 

stöd de behöver. Arbetsförmedlingen har tillsammans med Försäkringskassan, 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett gemensamt mål att 

målgruppens anknytning till arbetslivet ska förstärkas. SIUS (Särskilt introduktions- och 

uppföljningsprogram) är ett nationellt arbetsmarknadspolitiskt program som bygger på 

SE (SKL, 2017). SIUS innebär att en särskild utbildad arbetsförmedlare, så kallad SIUS-

konsulent, hjälper personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga att 

hitta ett arbete. Arbetet anpassas då efter personen som även får stöd från arbetsplatsen 

(Arbetsförmedlingen, 2014b). SIUS-konsulenter stöttar både arbetstagare och 

arbetsgivaren (SKL, 2017). I deras uppdrag ingår att ge uppföljningsstöd under pågående 

anställning i syfte att säkra en hållbarhet i den aktuella anställningen och ett för individen 

långsiktigt deltagande i arbetslivet (Försäkringskassan, 2017). Programmet SIUS där 

Supported Employment tillämpats har i synnerhet en stor betydelse för målgruppen med 

psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2011). Metoden har visat sig 

vara särskilt verksam för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning med en önskan 

att arbeta (Socialstyrelsen, 2017b). Se Kompetensen är en pågående insats på 

Arbetsförmedlingen som syftar till att hjälpa funktionsnedsatta i arbetslivet. Insatsen 
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handlar om att utveckla stödet till arbetsgivare så att fler öppnar upp sina arbetsplatser 

för personer med funktionsnedsättning. Dels genom att utveckla interna metoder och 

verktyg för att hitta en effektivare matchning genom att exempelvis fokusera på 

individens förmågor och kompetenser istället för på funktionsnedsättningen. Målet är 

också att förbättra de digitala systemen så att det blir enklare att matcha personer som 

behöver någon typ av stöd i ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2018).  

Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från The social model of disability, på svenska benämnt ”Den sociala 

modellen för funktionshinder” (i löpande text fortsatt betecknad ”den sociala modellen”). 

Denna modell förutsätter att individer med funktionshinder ska ha samma möjligheter 

som andra gällande arbete, skola, boende, fritid etcetera. (Oliver, 2004, s. 21) och beskriver 

funktionshinder (både fysiska, sensoriska och intellektuella) utifrån en social kontext och 

utgår från hur individer med funktionshinder upplever svårigheter att delta i samhällets 

gemenskap och att kunna leva som andra (Beresford, 2004, s. 214). Modellens syn på 

funktionshinder fokuserar på miljöfaktorers påverkan på funktionshinder och har 

förändrat synen på vart en behandling ska riktas, där fokus flyttas från hur omgivningen 

ser på individens funktionsnedsättning till möjligheten att påverka miljön där individen 

befinner sig. Delaktighet kräver social förändring och enligt den sociala modellen är det 

samhällets gemensamma ansvar att göra nödvändiga förändringar i omgivningen för att 

individer med funktionshinder ska bli delaktiga inom alla områden av det sociala livet. På 

politisk nivå blir delaktighet här en fråga om mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2016) 

där funktionshindrade utgör en åsidosatt social grupp och det är uppenbart att 

funktionshindrade särbehandlas i fråga om alla aspekter som berör dem (Watson, 2004, s. 

102). Det personer med funktionshinder söker är att få ett slut på socialt utanförskap och 

diskriminering (Oliver, 2004, s. 29).  Denna diskriminering sträcker sig över både på den 

offentliga och den privata sfären och modellen utmanar därför de teorier som föreslår att 

funktionshinder ska ses som en individuell upplevelse som uppstår till följd av personliga 

omständigheter (Watson, 2004, s. 102–103).  
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Den sociala modellen ser i huvudsak funktionshinder som ett socialt skapat problem och 

funktionshindret anses ligga helt utanför kroppen. 

” In our view it is society which disables physically impaired people. Disability is something 

imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from 

full participation in society” (Oliver, 2004, s. 19).  

Man skiljer på ”impairment” (funktionsnedsättning) och ”disability” (funktionshinder) 

där disability är funktionshinder som uppstår till följd av fysiska, sociala och ekonomiska 

barriärer. Istället för att leta efter kroppsliga oförmågor ska funktionshindrade barriärer 

identifieras (Lindberg, 2016, s. 36–37).  

Sett utifrån ett övergripande perspektiv är således tillämpningen av den sociala modellen 

i grunden okomplicerad då den så tydlig fokuserar på de ekonomiska, miljömässiga och 

kulturella hinder som uppstått då människor tillåtits betrakta andra som avvikande – vare 

sig det handlar om fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionshinder. Enligt den 

sociala modellen blir människor således funktionshindrade först vid mötet med samhället 

och inte på grund av sitt funktionshinder.  

Den sociala modellen är tillämplig som utgångspunkt i föreliggande studie då den skapar 

förståelse för hur strukturer i samhället hindrar olika individer från att delta i 

samhällslivet på lika villkor och är vidare vald då författaren utgår från frågan vad man 

inom Arbetsförmedling (och indirekt arbetssökande företag) kan göra för att personer 

med psykiska funktionshinder ska kunna bli delaktig i ett inkluderande arbetsliv, inte att 

det är ett funktionshinder hos individen som måste avhjälpas för att bli ”anställningsbar”. 

Modellens sociala rättviseperspektiv går slutligen att koppla till Arbetsförmedlingens 

uppdrag att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ingå i 

arbetslivet, samt allas lika rätt att delta och bidra i samhället (Arbetsförmedlingen, 2018).  

Problemformulering  

Forskningsproblemet i föreliggande studie är att majoriteten inom den växande gruppen 

unga vuxna med ASD är arbetslösa trots att flertalet av dessa personer är högfungerande. 

Ämnet unga vuxna med ASD är valt eftersom det är en sårbar grupp som ofta har 

svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Studien utgår ifrån ett 
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folkhälsoperspektiv för att skapa en bredare allmän förståelse och utforska vad som kan 

göras för unga vuxna med ASD för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller 

få en meningsfull sysselsättning inom ramen för ett arbetsmarknadsprogram, vilket sker 

genom intervjuer med personal på Arbetsförmedlingen som arbetar med denna 

målgrupp.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om Arbetsförmedlingens möjligheter 

att ge stöd åt unga vuxna med diagnos inom autismspektrum genom att undersöka 

personalens upplevelser och erfarenheter. 

Studiens specifika frågeställningar är:  

- Hur bemöter Arbetsförmedlingen personer med psykiska funktionshinder? 

- Vilka insatser erbjuder Arbetsförmedlingen personer med psykiska 

funktionshinder? 

- Hur sker uppföljning av insatser hos personer med psykiska funktionshinder? 

Studien har genomförts genom personliga intervjuer med handläggare, arbetsterapeuter 

och arbetspsykologer från Arbetsförmedlingen. 

Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ forskningsansats och är designad för att fånga personernas 

erfarenheter och upplevelser av det fenomen som studien vill belysa. ”Ett fenomen i detta 

sammanhang kan vara subjektiva erfarenheter, sociala situationer, delade föreställningar, 

utsagor, interaktioner och sociala praktiker” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 35). Kvalitativ 

forskning ställer krav på att forskaren hela tiden har ett reflexivt förhållningssätt, vilket i 

föreliggande studie innebär att författaren aktivt reflekterat över sina tillvägagångssätt 

och metodval, sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter, sin förförståelse och sina 

värderingar samt över hur hen influerar och influeras av de informanter som ingått i 

studien (Fejes & Thornberg, 2015, s. 261). Forskningens objekt utgörs av verkligheten, det 

vill säga, empiriska vetenskaper. Med termen empirisk innebär att utsagorna i stort sett är 

testbara och bygger på någon form av kontakt med verkligheten (Backman, 2008, s. 26).  
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Urval av deltagare 

Urvalet av informanter har skett genom ett målinriktat urval utifrån en önskan om att 

intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). Till viss 

del har författaren även använt sig av ett snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 196). Vid denna 

typ av urvalsprocess ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal personer 

som är relevanta för studien och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

informanter (Bryman, 2011, s. 196). Det rörde sig om personer som hänvisat vidare till 

andra som hade mer expertkompetens inom området avseende stöd till 

funktionshindrade.  

Avgränsning för studien har varit handläggare som arbetar på Arbetsförmedlingens 

avdelning Rehabilitering till arbete samt andra specialister inom området. Kontakten med 

informanterna togs via en enhetschef som i sin tur frågade sina medarbetare om de var 

intresserade av att delta i studien. Enhetschefen vidaresände informationsbrevet och 

tillhörande intervjuguide till intressenter. Sammanlagt intervjuades sex personer, varav 

tre män och tre kvinnor; handläggare, arbetsterapeuter och arbetspsykologer, (alla tre 

kategorier betecknas för enkelhets skull fortsatt ”arbetsförmedlare” i löpande text) från 

två olika Arbetsförmedlingar i en sydsvensk kommun. Två av informanterna hade arbetat 

på Arbetsförmedlingen två-tre år och övriga fem år eller längre.  

Datainsamling och procedur 

Datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer av informanter. När 

forskaren utgår från semistrukturerade intervjuer förekommer det en lista över specifika 

kategorier, så kallad intervjuguide (bilaga 2) som ska beröras (Bryman, 2011, s. 419). 

Informanterna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte 

heller besvaras i samma ordning som i intervjuguiden (Bryman, 2011, s. 419). Ett 

informationsbrev delades ut till samtliga informanter före intervjun (bilaga 1). I brevet 

framkom undersökningens syfte, upplägget av frågor, samt förklarades att deltagandet är 

frivilligt, konfidentiellt och att intervjun när som helst kunde avslutas.  

Intervjuerna utgick från informanternas upplevelser och erfarenheter om bemötande, 

arbetsmöjligheter och olika insatser för unga vuxna med ASD. Direkt intervjuer (ansikte-
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mot-ansikte) genomfördes individuellt med varje informant (Bryman, 2011, s. 208). 

Intervjuerna varade i mellan 40–50 minuter och informanterna fick själva välja tid och 

plats då intervjun skulle äga rum. Samtliga intervjuer genomfördes på 

Arbetsförmedlingens besökskontor och spelades in med hjälp av ljudinspelning på 

mobiltelefon. Efter varje intervju blev informanten erbjuden, att efter transkribering av 

den inspelade intervjun, läsa igenom den, dock avböjde samtliga erbjudandet. Däremot 

ville tre informanter gärna ta del av den färdiga studien. 

Bearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Graneheim (2004) har använts 

för att analysera och bearbeta intervjuerna. Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 106) 

kan den kvalitativa innehållsanalysen vara antingen manifest eller latent. Den manifesta 

innehållsanalysen fokuserar på vad texten säger och beskriver tydligt det som framgår i 

texten medan den latenta innehållsanalysen inriktar sig på tolkning av texten och 

fokuserar på textens underliggande mening. I föreliggande studie har data analyserats 

med en manifest kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att författaren fokuserat på det 

som texten säger (det uppenbara) och därefter utförligt beskrivit det som framgår i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 106).  

Författaren påbörjade analysen genom att lyssna igenom de inspelade intervjuerna 

noggrant för att sedan skriva ned varje intervju ordagrant. Den transkriberade texten 

lästes igenom upprepande gånger för att författaren skulle få en klar bild av helheten 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 108).  

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar delades därefter texten in i 

meningsbärande enheter, vilka utgjordes av ord, meningar och stycken av texten. 

Tillhörande ämnesområden identifierades genom sitt sammanhang och sin innebörd. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan vilket innebär en förminskning av text 

men att ändå behålla hela innehållet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106) vilket utfördes 

för att texten skulle bli mer lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna kodades 

och grupperades därefter i olika kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 107) 
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utgör en kategori en grupp innehåll med gemensam betydelse som återspeglar det 

centrala delarna i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107).  

Vidare beskrivs hur skapandet av kategorier är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). För att identifiera skillnader och likheter i 

materialet jämfördes sedan de kondenserade meningsbärande enheterna och sorterades i 

åtta subkategorier och tre kategorier, som utgör det manifesta innehållet (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 108–109). De kategorier som framkom genom analysen var; Det 

personliga mötet, Stöd och vägledning och Återkoppling till individen.  

För att tydliggöra hur kodning har gått till presenteras exempel på beskrivning av 

analysprocess, se tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod Sub 

kategori 

Kategori 

Bemötandet är något svajigt 

skulle jag säga. Om du 

tänker dig att en person med 

ASD kommer ner i 

direktservice, våra 

kundmottagningar eller 

ringer till 

Arbetsförmedlingen… är det 

inte nödvändigtvis så att det 

finns den förståelsen som 

behövs. Det finns en god 

beredskap att ta hand om 

dem, men vid första mötet är 

det inte helt givet att de får 

den förståelsen som de 

behöver. 

Det är inte alltid att 

en person med ASD 

får den förståelsen 

som hen behöver, 

särskilt svårt kan 

det vara på första 

mötet då 

arbetsförmedlaren i 

direktservice inte 

vet något om 

personen.  

 

 

Missförstånd 

 

 

Otillräcklig 

förståelse 

 

Utbildningsbehov 

 

Veta om diagnos 

föreligger 

 

Digital inskrivning 

 

 

 

Det personliga 

mötet 

Det beror på vilken insats... 

och hur mycket tid vi har. 

Det är väl det som brister 

mest. Men generellt dem 

anställningar som vi går in 

med, med stöd, lönebidrag 

osv, dem anställningarna har 

vi uppföljningsansvar på. 

Vi har ett 

uppföljningsansvar 

på de anställningar 

vi erbjuder, men det 

är inte alltid tiden 

räcker till. 

Tidsbrist Arbetsbelastning 

 

Ökad samverkan 

 

Återkoppling 

till individen 
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Etiska överväganden 

De fyra etiska grundkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131–132). Kraven omfattar 

förhållandet mellan forskningens inriktning och de etiska krav som forskaren har 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna kontaktades via e-post före intervjutillfället för att 

bestämma tidpunkt för intervjun.  

Informationskravet kan ses som uppfyllt då författaren till föreliggande studie både 

muntligt och skriftligt informerat informanterna om studiens syfte och vilka moment som 

ingår i undersökningen. De informerades om att deras medverkan ingår som en del av en 

magisteruppsats och att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst intervjun 

kunde avbryta (Bryman, 2011, s. 131).  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick ta del av informationsbrevet före 

det att intervjun bestämdes, där författaren även angav att de har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan och kunde när som helst avbryta intervjun.  

Konfidentialitetskravet nyttjades då författaren inför varje intervju upprepade att det 

material som studien erhåller behandlas konfidentiellt, vilket betyder att inga namn 

återfinns i studien. Personuppgifter har således förvarats på ett sätt så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Även att det inspelade materialet och transkriberingen kommer att 

raderas efter avslutad studie.  

Nyttjandekravet innebär att studien inte kommer att utnyttjas för kommersiella ändamål, 

och uppfylldes då materialet endast kommer att användas i föreliggande studie. Även 

tidigare forskning kom att omfattas av etiska aspekter då artiklar som använts i studien 

var ”peer-reviewed”, vilket innebär att bedömning av vetenskaplig kvalitet av artiklarna 

gjorts av forskare som är kunniga inom forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 2015). 
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Resultat 

I studien framkom tre kategorier; Det personliga mötet, Stöd och vägledning och Återkoppling 

till individen med åtta subkategorier, dessa redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över erhållna kategorier (n=3) och subkategorier (n=8) 

Kategorier Subkategorier 

 

Det personliga mötet 

 

Vetskapen om diagnos föreligger 

Digital inskrivning 

Utbildningsbehov  

 

Stöd och vägledning 

Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd  

Supported Employment  

Arbetsmarknadsutbildningar 

 

Återkoppling till individen 

Hög arbetsbelastning 

Ökad samverkan 

Det personliga mötet 

Den första kategorin som skapades var vikten av det personliga mötet. Denna kategori 

har delats upp i tre subkategorier; Vetskapen om diagnos föreligger, Digital inskrivning och 

Utbildningsbehov. 

Vetskapen om diagnos föreligger 

Informanterna medger att det är viktigt att den arbetssökande berättar att hen har en 

diagnos (vilket vissa inte gör) så att arbetsförmedlaren i direktservice, där första mötet 

sker, förstår och kan bemöta personen på rätt sätt. Att veta om diagnos föreligger är också 

viktigt för att den arbetssökande ska skickas till en arbetsförmedlare inom avdelningen 

”Rehabilitering till arbete” som specialiserar sig på personer med olika funktionshinder. 

Om den arbetssökande inte berättar om sin diagnos kan det försvåra arbetet för 

arbetsförmedlaren och processen kan då dra ut på tiden. Om det blir missförstånd redan 

från början och den arbetssökande hänvisas till fel avdelning eller blir tilldelad fel 
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arbetsrelaterad insats, så uppger flera av informanterna att risken ökar för att den 

arbetssökande uteblir från inbokade möten eller att planeringen inte fullföljs.  

”Jag upplever att bemötandet är väldigt olika. Det är lite att du ska tur att träffa rätt 

handläggare. Det är inte alla handläggare som har kunskap om olika diagnoser. Jag tror att om 

man får reda på att personen har något funktionshinder så tror jag att personalen är hyffsat bra 

på att i alla fall stötta och vägleda dem rätt.”  

Digital inskrivning 

Samtliga informanter var överens om att personer med ASD kan uppleva besöket på 

Arbetsförmedlingen som mycket påfrestande. En del personer med diagnosen kanske har 

tagit mod till sig att ta steget att gå till Arbetsförmedlingen och så möts de av en öppen 

och högljudd miljö vilket kan skapa stor oro hos en personer med den här typen av 

diagnos, menar informanterna. Att Arbetsförmedlingen för närvarande håller på att 

bygga ut sin digitala service skulle kunna utgöra bra alternativ, då detta kan gynna 

personer med ASD eftersom de då inte behöver komma till direktservice, utan kan skriva 

in sig på egen hand via ett webb-gränssnitt. Då undviks en personlig kontakt som ofta 

upplevs som svår, och den arbetssökande kan istället skriva in sig på egen hand och 

hantera sina ärenden digitalt, enligt informanterna. 

”Det kan nog vara svårt att ta sig till det första bokade besöket och sitta i väntrummet med 

många andra. Nu håller vi på att införa inskrivning digitalt, och det tror jag kan underlätta för 

väldigt många unga vuxna över huvud taget. Sedan tror jag också det finns en viss risk, att 

många av dem som kanske har mycket ångest som gärna inte tar sig hemifrån, som redan har 

svårt att komma hit på våra bokade möten, kanske inte kommer att komma hit alls.”  

Användandet av digitala tjänster kommer även att gynna arbetsförmedlarna då den 

initiala administrationen minskar. Då kan arbetsförmedlarna planera och förbereda sina 

möten på ett bättre sätt, jämfört med tidigare ”drop-in” möten, enligt informanterna. För 

mer ingående planering och utökat stöd kommer de personliga kontakterna dock att vara 

nödvändiga.  

”Vi håller just nu på med en pågående förändring på Arbetsförmedlingen och mycket ska bli 

digitalt. Tanken är att man ska rikta arbetet på Arbetsförmedlingen så att dem som inte 

behöver så mycket stöd, dem ska kunna hålla det ganska digitalt och man ska kunna göra 

mycket på egen hand. Medan de som har ett större behov av stöd ska kunna få det. Vi kan nu 

rikta insatserna mot dem som faktiskt är i behov av stöd.”  
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Det är redan idag möjligt att boka träff med handläggare digitalt vilket förenklar 

processen för båda parter, och den arbetssökande hamnar förhoppningsvis ”rätt” från 

början, menar informanterna. 

Utbildningsbehov 

Samtliga informanter konstaterar att den arbetssökandes upplevelse av besöket på 

Arbetsförmedlingen beror på vilken handläggare hen träffar och att det personliga 

bemötandet kan variera. Ett professionellt bemötande är viktigt men det kan vara 

otillräckligt på grund av brist på kunskap av psykiatriska diagnoser hos 

arbetsförmedlarna, medger flera av informanterna.  

Överlag uttrycker de att bemötandet är bra när den arbetssökande väl fått en egen 

arbetsförmedlare som är utbildad att möta en arbetssökande med funktionshinder. Flera 

upplever samtidigt att personer med ASD inte vill bli annorlunda bemötta. 

”De blir bemötta som alla andra. Dem vill ofta inte bli särbehandlade.” 

Flera informanter återkommer till att det ofta är i det första mötet som sker i direktservice 

som det finns brister som kan upplevas negativt av den arbetssökande. Detta beror dels 

på den öppna och högljudda miljön med mycket folk, men också på att arbetsförmedlarna 

i direktservice i denna första kontakt kanske saknar uppgifter och oftast inte har någon 

beredskap eller specialkompetens för att möta personer med psykiska funktionshinder. 

Vissa informanter anger själva att de upplever sig ha otillräcklig erfarenhet och kunskap 

om ASD.  

”Bemötandet är lite ostadigt skulle jag säga och det finns inte den förståelsen som behövs. 

Däremot finns det specialistkompetens och förmedlare med utökat rehab kompetens som både 

har vissa utbildningar och lång erfarenhet. Det finns en väldigt god beredskap att ta hand om 

dem, men vid första mötet är det inte helt givet att dem får den förståelse som dem behöver.”  

Samtliga informanter förmedlar att de gärna hade velat ha mer utbildning om olika 

diagnoser då de märker att antalet arbetssökande med ”bokstavsdiagnoser” ökar och det 

är således viktigt att dem har tillräcklig kunskap om olika diagnoser, däribland ASD. 
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Kurser och utbildningar om diagnoser för arbetsförmedlare har efterfrågats men än inte 

erbjudits, enligt informanterna. 

”Det hade nog inte skadat om man ökar förförståelsen hos alla medarbetare på 

Arbetsförmedlingen, om olika diagnoser. Att fokusera på utbildning tror jag på.” 

Sammanfattningsvis lyfter informanterna upp vikten av att veta om en diagnos föreligger 

då det underlättar om den arbetssökande har en tydlig utredning från hälso-och sjukvård 

där personens svårigheter framgår och ju tydligare den arbetssökande är att hen har en 

diagnos, desto snabbare kan arbetsförmedlaren hjälpa till. Det är oftast brist på 

information och oklarheter som skapar långa ledtider vid handläggningen av ett ärende. 

Behovet av information måste dock alltid ställas i förhållande till hantering av 

sekretessbelagda uppgifter samt individens rätt att själv få bestämma vad som ska delges.  

Stöd och vägledning 

Den andra kategorin som skapades var vikten av stöd och vägledning. Informanterna 

berättade att det finns olika insatser tillgängliga för personer med funktionshinder, men 

att man inte har särskilda insatser riktade till personer med ASD. Det ges dock flera 

exempel på insatser som kan vara framgångsrik bland personer med ASD.  Denna 

kategori har delats upp i tre subkategorier; Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd, 

Supported Employment och Arbetsmarknadsutbildningar. 

Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd 

”SIUS tror jag är en bra insats för personer med ASD, för att få den här hjälpen med att kontakta 

arbetsgivare, för det kan finnas en viss svårighet med att göra det, att ta telefonen, ringa, boka en tid eller att 

presentera sig överhuvudtaget. Så det stödet tror jag kan vara mest framgångsrikt.” 

För att kunna påbörja en insats såsom SIUS, Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd, 

är dock väntetiden väldigt lång då det bara finns ett fåtal platser, enligt informanterna. 

Supported Employment  

Supported Employment (SE) har också visat sig fungera för personer med 

funktionshinder och särskilt för personer med ASD då de kan behöva hjälp med att ta 

kontakt med arbetsgivare eller behövas stöttas i att hitta, få eller behålla ett arbete. 
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”Supported Employment är framgångsrik, den kan jag nog tänka mig fungerar ganska bra för 

personer inom autismspektrum.” 

Vidare framkom att vilken insats som erbjuds beror på vilken fas den sökande befinner 

sig i och vilka anpassningar som personen behöver. Vilken insats som väljs anpassas 

utifrån personens behov och bedöms därefter. Har den arbetssökande en diagnos och 

arbetsförmedlaren vet vad hen klarar av att göra, är det framförallt insatser såsom SIUS 

och SE det rör sig om. 

Trots att Arbetsförmedlingen kan erbjuda en mängd olika insatser och stöd för personer 

med psykiska funktionshinder, är det först viktigt att veta personens kapacitet och 

förutsättningar, det vill säga, vad den arbetssökande kan eller klarar av för typ av arbete. 

Har personen ingen diagnos eller om arbetsförmedlaren inte vet vad personen har för 

svårigheter, finns det ”aktivitetsbaserade utredning” att tillgå, vilket är en insats som 

syftar till att i en fiktiv miljö, låta den arbetssökande testa på olika arbetsuppgifter för att 

se vilken insats eller stöd som hen behöver, enligt informanterna. Målet med denna typ av 

utredning är således att arbetsförmedlaren ska få en klarare bild av vad för typ av arbete 

och arbetsmiljö som lämpar sig bäst för personen.  

”Först måste vi konstatera vilket stöd, personen behöver i förhållande till arbete, utbildning 

eller praktik. Dels kan vi ju hjälpa till med att utreda stödbehov. Hur man bedömer vilka 

insatser och stöd som är nödvändigt gör ju förhoppningsvis arbetsförmedlaren genom att 

komma till oss och fråga. Vi samarbetar även med kommunen, de har utredningsplatser. På 

våra egna utredningsplatser får man tillsammans med arbetsterapeuterna då får prova på 

arbetsliknande uppgifter för att se vad personen klarar av.” 

Samtliga informanter är överens om att de insatser som generellt passar bäst för unga 

vuxna med ASD är SIUS och Supported Employment, då personer med denna typ av 

diagnos ofta är i särskilt behov av att få hjälp med att kontakta arbetsgivare eller behöver 

stöttas i att hitta, få eller behålla ett arbete. Även introduktion på arbetsplats och få hjälp 

med hur introduktionen ska läggas upp är något som erbjuds och ofta leder till att 

personen på sikt kan klara av att utföra uppgifterna självständigt och få en anställning, 

enligt informanterna.  
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Arbetsmarknadsutbildningar 

Samtliga informanter förmedlar att Arbetsförmedlingen bör erbjuda fler 

arbetsmarknadsutbildningar för personer med funktionsnedsättningar och att det även 

bör finnas möjlighet att studera på högskolan med bibehållet aktivitetsstöd. För personer 

med funktionsnedsättning som går en marknadsutbildning, så finns särskilda 

anpassningar för dem som är i behov av stöd och hjälp under utbildningens gång. Att 

erbjuda fler utbildningar kan stärka den arbetssökandes möjlighet att få ett arbete, men 

också underlätta för arbetsgivare att få arbetskraft med lämplig erfarenhet, enligt flera 

informanter.  

”Att vi kan erbjuda fler utbildningar. Då blir det lättare för oss att hitta ett arbete eftersom 

dem då är kvalificerade. Det är ju svårare om man har mindre utbildning. Många klarar ju av 

att gå en utbildning även om det kanske kan vara anpassat.” 

Personer med ASD är ofta högpresterande och för dem skulle det vara passande 

med någon form av IT-utbildning, men Arbetsförmedlingen erbjuder generellt inte 

arbetsmarknadsutbildningar på avancerad nivå.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett behov av särskilt anpassade stödinsatser 

för vuxna med ASD. Av de insatser och stöd som redan finns och passar denna grupp 

som till exempel SIUS och SE, framgår tydligt att det behövs ytterligare platser så att 

vuxna med ASD inte ska behöva vänta på att bli tilldelad en insats eller få stöd. Att 

Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda personer med psykiska funktionshinder fler 

utbildningar och även mer avancerade arbetsmarknadsutbildningar förmedlar flera 

informanter vara viktigt.   

Återkoppling till individen 

Den tredje kategorin som skapades var vikten av återkoppling till individen. Denna 

kategori har delats upp i två subkategorier; Hög arbetsbelastning och Ökad samverkan.  

Hög arbetsbelastning 

Samtliga informanter medger att uppföljning av insatser inte är särskilt bra. De känner sig 

stressade på grund av hög arbetsbelastning och har då inte alltid tid att göra 

uppföljningar. Ju fler arbetssökande arbetsförmedlaren har desto färre uppföljningar sker, 
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enligt flera av informanterna. Tidigare hade varje arbetsförmedlare inom ”Rehabilitering 

till arbete” ansvaret för ungefär 100 arbetssökande vilket gav tid för att hitta en lämplig 

arbetsplats eller arbetsrelaterad insats inom en rimlig tid. Idag uppges det nästan vara en 

omöjlig uppgift eftersom detta antal ökat kraftigt och varje arbetsförmedlare ansvarar för 

uppemot 300 sökande. Prioriteringen blir då först och främst att hjälpa de arbetssökande 

som inte har något arbete eller blivit tilldelad någon insats, inte att följa upp dem som 

finns i pågående insatser.  

”Just nu sker det lite sporadiskt. För att man inte hinner med. Alltså rent för att 

arbetsbelastningen är för stor och då är uppföljningar ofta något som prioriteras bort…” 

Enligt informanterna är kontakten med de arbetssökande ganska bra. Den sker ofta 

genom fysiska möten och per telefon, men även möten digitalt via Skype har blivit allt 

vanligare. Med tanke på den höga arbetsbelastning är det främst de arbetssökande som 

hör av sig om uppföljande möten eller ber om ytterligare hjälp. Detta gör att en del 

personer som är i stort behov av hjälp riskerar att inte få den, medger flera informanter.  

”Det är väl lite så att dem som skriker högt, dem får stöd. Dem som vill sitta hemma framför 

datorn och inte göra någonting har väldigt lätt att slinka igenom nätet för att resurserna inte 

räcker till för att fånga dem.” 

Ökad samverkan 

Samtliga informanter anger att det behövs en förbättrad samverkan mellan olika 

myndigheter. Nuvarande samverkan med hälso- och sjukvård och Försäkringskassan 

fungerar inte optimalt vilket gör att personer med ASD lätt ”faller mellan stolarna” på 

grund av dålig samverkan, enligt informanterna. Till exempel kan Försäkringskassan anse 

att en person är frisk nog och kan arbeta, medan Arbetsförmedlingen gjort en utredning 

som visar på det motsatta. Ett förstärkt samarbete mellan de olika aktörerna ses som 

avgörande inför framtiden, då detta bidrar till en bättre helhetsbild av den arbetssökandes 

behov, samt leder till att rätt insatser kan sättas in tidigare och slutligen att personen 

snabbare kan få ett arbete, menar informanterna. 

”Det vill du inte prata om. Det är vi inte så nöjda med. Vi försöker, men, det har du nog sett 

att vi i media nu diskuterar det här. Det är ju en kärnfråga som vi har diskuterat i ganska 

länge, flera år… Försäkringskassan skickar folk till arbetsförmedlingen för att de har 
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arbetsförmåga för enklare arbeten och vi gör prövningar och konstaterar att den här individen 

saknar arbetsförmåga...” 

Sammanfattningsvis går att konstatera att det finns stora förbättringsmöjlighet vad gäller 

uppföljning av insatser för personer med psykiska funktionshinder. Vidare framgår att 

det är ofta de personer som gör sig uppmärksammade som syns och deras ärende som 

prioriteras. Att arbetsbelastningen på Arbetsförmedlingen är alldeles för hög framgår 

tydligt. Detta gör att det då kan ta lång tid innan de arbetssökande får den hjälp eller de 

stöd de behöver. Förbättringsmöjligheter genom bättre samverkan mellan olika 

myndigheter är avgörande för att kunna möta den allt växande gruppen unga vuxna med 

psykiska funktionshinder. 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

I resultatet av föreliggande studie framkom att arbetsförmedlarna upplever ett behov av 

ökad kompetens kring psykisk ohälsa för att kunna genomföra fler riktade insatser för 

gruppen unga vuxna med ASD. Genom intervjuer stärks att samtliga informanter 

bedömer att ett professionellt bemötande från arbetsförmedlaren är viktigt och att hen 

samtidigt har förmågan att motivera och vägleda sina arbetssökande. Dock har många 

arbetsförmedlare en begränsad utbildning avseende olika psykiska funktionshinder vilket 

kan påverka bemötandet. Att denna kunskap är nödvändig beskrivs av Hensel (2017) som 

menar att det är viktigt att veta vad diagnosen innebär för att kunna bemöta individen på 

rätt sätt. Detta stämmer överens med studiens resultat som också visar att det finns ett 

utbildningsbehov kring diagnoser bland arbetsförmedlarna eftersom att de fungerar som 

en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare.  Informanterna redovisar att det finns 

olika insatser för personer med funktionsnedsättning, men inga insatser specifikt riktade 

till personer med ASD. Inom de insatser som bedöms lämpliga för denna grupp är 

konkurrensen om platserna stor och väntetiden kan ofta vara lång. För de insatser som 

genomförs och som bedöms som framgångsrika är information på arbetsplatsen viktig. 

Detta belyses av Hendricks (2010) som rekommenderar att ge utbildning till arbetsgivare 

och medarbetare för att hjälpa till att skapa ömsesidig förståelse för vilka de är och varför 
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de agerar på ett visst sätt. Arbetsförmedlarna upplever dock att arbetsbelastningen oftast 

är så hög att detta gör det svårt att följa upp och utvärdera dessa insatser ute i företagen.  

Studiens resultat överensstämmer med den övergripande bilden över tidigare forskning 

som visar på att det finns ett stort behov av fler insatser och program för unga vuxna med 

ASD för att hjälpa dem att komma ut i arbetslivet eller få en meningsfull sysselsättning 

(Dahl & Arici, 2008; Ohl et al., 2017).  

Det personliga mötet 

Resultat från intervjuerna visar att bemötandet av den arbetssökande vid det första mötet 

i direktservice påverkas av vilken erfarenhet och kompetens respektive arbetsförmedlare 

har. Medvetenheten kring psykiatriska diagnoser kan skilja sig åt och arbetsförmedlarens 

grundkunskaper kan påverka hur bemötande sker. Om arbetsförmedlaren, medvetet eller 

omedvetet, gör en värdering som innebär en begränsning av den arbetssökandes 

alternativ till arbete trots en hög potential utifrån en felaktig bild av hens funktionshinder 

kan detta medföra att det sker en diskriminering redan här. Detta går att koppla till den 

sociala modellen som pekar på att det är vanligt att unga vuxna med funktionshinder inte 

känner sig väl bemötta av yrkesrådgivare och att personalen kan upplevas som 

fördomsfulla gällande deras möjlighet att få ett heltidsarbete. Vidare framgår att urvalet 

av arbeten ofta begränsas till yrkesområden utan utvecklingsmöjligheter och förmåner 

(Davis & Hogan, 2004, s. 181). Generellt sett är bemötandet bra när den sökande väl får en 

egen arbetsförmedlare. Informanterna identifierar ett behov av ökade kunskaper genom 

utbildning om olika psykiska funktionshinder, så att samtliga som arbetar på 

arbetsförmedlingen får grundläggande kunskap om olika diagnoser och vilka stödbehov 

dessa kan medföra.  

I den sociala modellen framgår även att det är vanligt med stereotyper och fördomar. Det 

är således viktigt att förändra synen på funktionshinder (Reeve, 2004, s. 88). Att istället 

fokusera på samhället och bortse från den kategorisering som en diagnos innebär skapar 

generellt en mer positiv samhällsdiskussion (Woods, 2017).  
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Att Arbetsförmedlingen genomgår en pågående förändring, att arbeta mer digitalt kan 

eventuellt gynna unga vuxna med ASD då de kommer att kunna skriva in sig och sköta 

mycket av processen digitalt. De viktigaste slutsatserna om bemötande av personer med 

funktionsnedsättning är att samtliga arbetsförmedlare, både de som sitter i direktservice3 

och de som arbetar på avdelningen ”Rehabilitering till arbete”, kan behöva vidareutbildas 

om olika psykiska funktionshinder. Det är viktigt att personal i verksamheter för personer 

med funktionsnedsättning har rätt kompetens (Socialstyrelsen, 2012). I direktservice där 

första mötet med den arbetssökande sker, är det viktigt att även den arbetsförmedlaren 

har erfarenhet om olika diagnoser, eftersom det är den arbetsförmedlaren som skickar 

vidare den arbetssökande till en egen arbetsförmedlare utefter personens behov. Vidare 

konstateras att vuxna med ASD inte vill bli bemötta annorlunda. Detta styrks i studie av 

Cage, Di Monaco och Newell (2018) som menar att många med ASD vill bli accepterade 

för ”vilka de är” och är stolta över sin kompetens och sina egenskaper.  Den sociala 

modellen pekar på att den negativa bilden av funktionshinder ofta orsakar skamkänslor 

hos individen och vill därmed inte bli betraktad som funktionshindrad (Reeve, 2004, s. 

91). 

Stöd och vägledning 

Resultat från intervjuerna visar att informanterna upplever att Arbetsförmedlingen kan 

erbjuda personer med funktionsnedsättningar olika insatser och program, men att dessa 

inte finns särskilt anpassade för unga vuxna med ASD. Detta påpekas även i studie av 

Shattuck, Roux, Hudson, Lounds-Taylor, Maenner och Trani (2013) som konstaterar att 

det finns ett behov av att utveckla och erbjuda nödvändiga stöd och program för vuxna 

med ASD, men att den faktabas som behövs för att utveckla insatsstrategier är begränsad. 

Även i studie av Hendricks (2010) framgår att forskningen kring de riktade insatser som 

sker till personer med ASD är begränsad, samtidigt som man även visar på att 

sannolikheten för att vuxna med ASD blir nekade insatser är större jämfört med andra 

vuna med funktionshinder. Brist på stöd leder till att personer med ASD ofta är 

                                                 

3 Direktservice är den öppna ”servicecentral” med handläggare och arbetsstationer som möter den 

arbetssökande direkt när han eller hon kommer in till förmedlingen (Statskontoret, 2004). 
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undersysselsatta och inte kan få den sysselsättningsgrad de önskar (Ohl et al., 2017; Frank 

et al., 2018). 

SIUS och SE två framgångsrika insatser som av informanterna bedöms som lämpliga för 

gruppen med ASD. Att arbeta med sysselsättningsteam kan ge flera fördelar. Dels ger det 

en större trygghet för individen om resurser med erfarenhet från en tidigare vårdsituation 

gör att hen ensam inte behöver beskriva den egna livssituationen. Samtidigt ger det 

arbetsförmedlaren den introduktion som krävs för att bättre kunna göra en matchning 

mot arbetsmarknaden. Denna form av sysselsättningsteam kräver dock ett samspel 

mellan flera olika myndigheter, där även Kommun och Landsting samt Försäkringskassa 

deltar för att förhindra att individen saknar ett skyddsnät vid motgångar under processen 

att erhålla, samt behålla, ett arbete. Detta möjliggör att nå det långsiktiga målet att unga 

arbetssökande inom 90 dagar ska ha erbjudits arbete, studier eller insats som leder till 

arbete (Arbetsförmedlingen 2017a). Av den sociala modellen framgår att unga vuxna med 

funktionshinder inte erbjuds samma möjligheter som andra unga vuxna (Davis & Hogan, 

2004, s. 181). 

Återkoppling till individen 

Resultat från intervjuerna visar att informanterna inte alltid har tid att göra uppföljningar 

på grund av överbelastning och underbemanning. Ju fler arbetssökande en 

arbetsförmedlare har, desto färre uppföljningar genomförs. Det finns även stora brister i 

samverkan mellan olika myndigheter och det finns ett behov av en stärkt samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvård. Utgångspunkten 

för samverkan mellan myndigheter är att personer har olika behov av stöd i sin 

rehabilitering till arbete (Arbetsförmedlingen, 2017b).  De viktigaste slutsatserna om 

uppföljning av insatser är att Arbetsförmedlingen behöver stärka och förbättra 

uppföljningar av insatser för att få svar på om insatsen fungerar. Enligt 

Arbetsförmedlingen (2017a) är syftet med uppföljningen att förbättra och utveckla 

verksamheten samt säkerställa att verksamhetens mål uppnåtts.  
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Sammanfattning av intervjuer 

Resultaten från intervjustudien kan sammanfattas med att det finns ett behov av ökad 

kompetens om diagnosen bland arbetsförmedlare i takt med att unga vuxna med ASD på 

sikt kommer att öka. Det konstateras även att gruppen unga vuxna idag inte kan särskiljas 

vid insatser. För att Arbetsförmedlingen ska kunna nå ut till gruppen unga vuxna med 

ASD finns ett ökat behov av mer information utåt, exempelvis genom massmedia och 

informationskampanjer. Trots att uppföljningar är en del av ärendeprocessen så är det 

inte rimligt för arbetsförmedlaren att kunna följa upp varje ärende eftersom de är 

överbelastade. För att på sikt kunna hjälpa den allt växande gruppen finns ett behov av 

fler insatser och program samt att utveckla och stärka samverkan mellan myndigheter så 

att dessa tillsammans kan ge individen ett bättre stöd. 

Metoddiskussion 

Uppsatsen har skrivits utifrån en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då 

fokus varit riktat mot en mindre urvalsgrupp där författaren sökt efter mönster och 

gemensamma drag hos informanterna Målsättningen var att ta reda på hur 

arbetsförmedlare bemöter personer med funktionshinder, vilka insatser som finns 

tillgängliga för personer med funktionshinder samt hur uppföljning av insatser sker, och 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Informanterna gavs chansen att diskutera fritt 

inom ramen för ett ämne och fick således möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. Att 

frågorna inte heller behövde komma i en kronologisk ordning bidrog därmed till en 

öppen och bekväm dialog med informanterna (Bryman, 2011, s.415). En intervjuguide 

framställdes där frågorna utgick från informanternas egna upplevelser och erfarenhet om 

bemötande och insatser kopplat till unga vuxna med diagnos inom autismspektrum 

(ASD). Några av frågorna påminde en aning om varandra vilket kan ha förvirrat 

informanterna. Detta fick dock informanterna att fundera extra över skillnader i nyanser 

mellan frågorna, vilket bidrog till mer detaljerade svar och bättre material för analys i 

studien. I föreliggande studie så har författaren använt sig av en kvalitativ manifest 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004, s. 105) vid utformandet av 

kodningsschema med rubrikerna meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

subkategori och kategori. Att välja en manifest kvalitativ innehållsanalys sågs som ett bra 
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val då författaren ville fokusera på det som texten säger, det vill säga, det uppenbara och 

beskriva det som framgår i texten. En nackdel med denna typ av analys är att det var 

något tidskrävande och emellanåt svårt att välja ut de meningsbärande enheterna utan att 

riskera att viktigt material i texten gick förlorad. 

Kvalitativ forskning är ofta svåra att generalisera eftersom forskaren genomför sina 

observationer och intervjuer med ett mindre antal informanter. I kvalitativ forskning 

strävar forskaren efter att förstå sig på beteenden, värderingar och åsikter (Bryman, 2011, 

s. 369). Utifrån föreliggande studie har Tillförlitlighet och dess fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera, lyfts 

fram för bedömning av en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011, s. 354). Studiens 

trovärdighet visas genom att författaren gjort en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla steg som forskningsprocessen innehåller, det vill säga problemformulering, val av 

undersökningspersoner, intervjuskrifter och beslut angående data (Bryman, 2011). Urval 

av deltagare, datainsamling av intervjuer och analysarbetets steg har tydligt beskrivits för 

att läsaren ska få en bra utgångspunkt och kunna bedöma studiens överförbarhet. För att 

styrka studien förekommer även angivna citat från de olika informanterna. Studiens 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera har i den aktuella studien visats 

genom att författaren i sitt arbete varit noggrann och följt forskningsprocessens olika 

moment. Genom att analysera tidigare forskning om arbetsmöjligheter för unga vuxna 

med ASD framgår att ämnet har en internationell relevans genom den gemensamma 

kunskapen om att allt fler vuxna idag diagnostiseras samtidigt som en stor del av denna 

grupp saknar arbete och meningsfull sysselsättning. En nackdel med studien var att 

informanterna var få till antalet vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. För att 

hitta informanter till studien användes först ett målinriktad urval vilket resulterade i 

endast tre intressenter. Genom dessa fick jag sedan kontakt med ytterligare tre 

informanter, vilket utgjorde snöbollsurvalet. Fler informanter hade dock medfört ett mer 

innehållsrikt material. Att göra en kvantitativ studie med enkätstudier skulle kunna ha 

gjorts, för att delvis besvara syftet, dock hade inte undersökningen blivit lika djup och 

innehållsrik, därför var en intervjustudie rätt val för föreliggande studie.  
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Slutsats 

Av studien framgår att insatser riktade mot unga vuxna med ASD inte prioriteras trots att 

antalet personer inom denna grupp kontinuerligt växer och att arbetslösheten inom 

gruppen i Sverige i dagsläget bedöms vara omkring 50 procent. Denna höga arbetslöshet 

visar på att samordningen mellan ansvariga myndigheter måste förbättras för att uppnå 

fastställda samhällspolitiska mål gällande funktionshindrades rätt till ett arbete. 

Av intervjuerna inom Arbetsförmedlingen framgår att man uppfattar att personer med 

ASD inte vill bli bemötta på annat sätt eller särbehandlas jämfört med andra 

arbetssökande och några riktade insatser föreligger inte. Risken med detta synsätt är att 

behovet av särskilt anpassade insatser som krävs för denna grupp, exempelvis gällande 

möjligheten att få särskilt stöd både vid introduktionen på en arbetsplats och en fortsatt 

uppföljning under anställningstiden, inte kan tillgodoses.  

För att en större andel av unga vuxna med psykiska funktionshinder ska kunna erhålla en 

anställning krävs att Arbetsförmedlingen erhåller medel för personal med utbildning som 

ger förutsättningar för att kunna bemöta, vägleda och stötta arbetssökande med ASD.  

Fortsatt forskning 

Denna studie visar på ett behov av vidare forskning kring Arbetsförmedlingens 

möjligheter att ge stöd åt unga vuxna med psykiska funktionshinder.  Det kan exempelvis 

gälla att introducera nya arbetssätt inom Arbetsförmedlingen i form alternativa metoder 

som förbereder både den arbetssökande och personal på arbetsplatsen vid en 

nyanställning, samt hur man vidare utvärderar och följer upp hur sådana riktade insatser 

kan bedömas fungera för att uppnå en långsiktigt hållbar anställning.  

Studien har även identifierat att det första mötet hos Arbetsförmedlingen kan utgöra ett 

stort problem om arbetsförmedlaren inte har rätt förutsättningar och den arbetssökande 

känner sig obekväm med att förklara sin situation och sina behov i en obekant och publik 

miljö. Forskning kring alternativa möjligheter till introduktion hos Arbetsförmedlingen 

för grupper med psykiska funktionshinder kan ge värdefull information kring hur 



   

29 

 

Arbetsförmedlings nya digitala arbetssätt, som initialt eliminerar det personliga mötet, 

upplevs av individen och jämföra detta med upplevelsen av en helt motsatt situation, där 

ett första möte med Arbetsförmedlingens arbetsförmedlare sker inom ett 

sysselsättningsteam med flera resurser som kan hjälpa till att skapa en komplett bild av 

individens situation.  

Slutligen kan vidare studier avseende tillämpning av den sociala modellen för 

funktionshinder användas som ett effektivt verktyg för att granska och synliggöra 

strukturer som skapats i tidigare norm utifrån exkluderande medicinska termer och på så 

sätt bryta rådande värderingar som direkt eller indirekt utgör begränsningar för 

funktionshindrades möjlighet att utvecklas inom hela samhället. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Mittuniversitetet 

Avdelningen för hälsovetenskap 

Magisteruppsats, 15hp 

Vårterminen 2018 

Hej, 

Jag heter Anna Donatella Hultin och studerar hälsovetenskap på Mittuniversitetet. Under 

vårterminen (2018) kommer jag att läsa magisterkursen där det ingår att skriva en uppsats. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om Arbetsförmedlingens möjligheter att ge stöd åt 

unga vuxna med diagnos inom autismspektrum genom att undersöka personalens 

upplevelser och erfarenheter. 

Jag kommer att genomföra intervjuer som handlar om era erfarenheter av personer med 

funktionshinder med inriktning mot personer med ASD (gick förut under diagnosen 

Aspergers). Det jag vill få en inblick i är ert bemötande av personer med psykiska 

funktionshinder, vilka insatser ni erbjuder och hur uppföljning av dessa sker. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande i studien är frivilligt och 

du har full möjlighet att när som helst avbryta ditt medverkande.  

Studien kommer att utföras genom personliga intervjuer som kommer att ta mellan 30–50 

minuter. Intervjun kommer under tiden att spelas in av mig med hjälp av ljudinspelning på 

mobiltelefon. Jag följer Vetenskapsrådets etiska principer som innebär att allt du säger är 

konfidentiellt och materialet kommer endast att avlyssnas av mig och efter studiens avslut 

raderas allt. Inga svar kan komma att härledas till berörda deltagare.  

Undersökningen och resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och 

kommer att finnas tillgänglig i sin helhet efter publicering under hösten 2018. 

Jag är mycket tacksam för din medverkan. 

Är det något du undrar över så kontakta mig gärna via e-post eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Donatella Hultin 

Student Mittuniversitetet 

Institutionen för hälsovetenskap 

E-post: anhu1600@student.miun.se 

Tel: xxx 

 

 

 



   

 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledning med presentation av deltagarna, presentation av studien och 

intervjun. Författaren till studien presenterar studiens syfte, hur intervjun kommer att ske. 

Även när i tid uppsatsen beräknas vara klar förklaras, så att informanterna kan få tillgång till 

studiens resultat om intresse finns. Presentationen innehåller även information om att 

samtalet spelas in, att det bara är författaren till studien som kommer att lyssna på materialet 

samt att allt raderas när studien är klar. Författaren informerar också om att den intervjuade 

kan avbryta intervjun när som helst under samtalet och att det som skrivs i studien inte 

kommer kopplas till individen utan är helt anonymt. Det som förklaras betyder att 

författaren till föreliggande studie följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Författaren till studien frågar om informanten undrar över något. 

 

Bemötande av personer med psykiska funktionshinder 

Specifik frågeställning: Hur bemöter Arbetsförmedlingen personer med psykiska 

funktionshinder? Den specifika frågeställningen är uppbyggd på följande frågor: 

• Hur upplever du att Arbetsförmedlingen bemöter arbetssökande med olika 

funktionshinder? 

• Har du någon erfarenhet av personer med diagnos inom autismspektrum (ASD)? 

• Hur tror du att en person med ASD upplever besöket hos Arbetsförmedlingen? 

•  Ser du att det kan finns några förbättringsmöjligheter för att underlätta för unga 

personer med ASD att komma till er och få hjälp? 

  

Insatser riktade till personer med psykiska funktionshinder 

Specifik frågeställning: Vilka insatser erbjuder Arbetsförmedlingen personer med psykiska 

funktionshinder? Den specifika frågeställningen är uppbyggd på följande frågor: 

• Vilka olika insatser erbjuder Arbetsförmedlingen personer med funktionshinder? 

• Hur bedömer du vilka insatser och stöd som är nödvändiga och lämpliga för olika 

funktionshinder? 

• Vilka insatser kan ni erbjuda unga vuxna med diagnos inom autismspektrum 

(högfungerande)? 

• Vilka ytterligare insatser ser du skulle kunna vara lämpliga för personer med ASD? 

  

Uppföljning av insatser 

Specifik frågeställning: Hur sker uppföljning av insatser hos personer med psykiska 

funktionshinder? Den specifika frågeställningen är uppbyggd på följande frågor: 

• Hur sker uppföljning av insatser för personer med psykiska funktionshinder? 

• Hur sker kontakten mellan arbetsförmedlaren och den funktionshindrade personen? 

• Hur fungerar samverkan med försäkringskassan och eventuellt sjukvården för unga 

vuxna med ASD? 

• Hur ser du att ert framtida arbete kan möta den allt större växande gruppen av unga 

vuxna med ASD? 



   

 

 

 

Bilaga 3 - Diagnosmanualer 

Det finns olika diagnoser inom autismspektrum såsom autism, Aspergers syndrom och 

atypisk autism. Diagnos ställs utifrån en av de två diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-5 

(Habilitering & Hälsa, 2016)4. I Sverige gäller officiellt ICD, Världshälsoorganisationens 

diagnosmanual vilken vanligen följer ändringar i DSM (Habilitering & Hälsa, 2015)5.  

Tidigare användes den svenska förkortningen AST, men är inte längre aktuellt utan man har 

valt att använda sig av förkortningen ASD då andra diagnoser vanligtvis har kvar sina 

engelska, internationella förkortningar. Dock blir den svenska benämningen ingen 

direktöversättning från engelskan, utan vi har i Sverige bestämt att använda begreppet 

”diagnos inom autismspektrum” eller ”autism” och det nya systemet kommer troligtvis att 

få samma utformning som i DSM (Habilitering & Hälsa, 2015) 

För att få diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder) ska enligt DSM-5 följande kriterier 

uppfyllas: 

• Beteendeavvikelser inom social kommunikation 

• Begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter 

ASD är av skiftande svårighetsgrad men för en diagnos krävs en märkbar 

funktionsnedsättning avseende social kommunikation (SBU, 2013)6. Diagnosen påverkar ofta 

individens pedagogiska och sociala förmågor vilket kan begränsa individers förmåga att 

inneha ett arbete, delta i daglig verksamhet och delta i samhällets gemenskap. Unga vuxna 

med ASD stöter på fler hinder i vardagen än andra, vilket gör dem extra sårbara för psykisk 

ohälsa. (Habilitering & Hälsa, 2013)7. 

 

 

                                                 

4 Habilitering & Hälsa. (2016). Om diagnoser inom autismspektrum. Stockholms läns landsting. 

5 Habilitering & Hälsa. (2015). ASD kommer att bli det nya samlingsbegreppet för de olika autismdiagnoserna. Stockholm 
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