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Abstrakt  

 
Autism är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som har blivit väldigt aktuellt inom dagens 

forskning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personalen upplever att arbetet med 

autistiska personer fungerar, utifrån de hinder och möjligheter som finns för denna grupp. 

Tillvägagångssättet är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer 

där sammanlagt 6 respondenter har deltagit från olika verksamheter, varav 2 av dessa är från 

arbetsförmedlingen. De intervjuade arbetar alla inom samma område fast med olika uppdrag. 

Intervjuerna har analyserats via en manifest innehållsanalys. Vi har transkriberat materialen 

och eliminerat all överflödig information, för att sedan hitta gemensamma nämnare och 

skillnader i intervjusvaren. Resultatet visade att det finns fler hinder än möjligheter i arbetet 

med autistiska personer på grund av bristande kunskap i ämnet och otillräckliga 

samhällsinsatser. En annan viktig faktor som vi har belyst är svårigheterna som finns för 

personer med autism och att man är medveten om det hinder som finns. Möjligheterna som 

finns är att individen får en anpassad arbetsplan för att kunna få sina behov tillgodosedda och 

får då möjlighet att komma närmare arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Autism, stöd/insatser, lagar, möjligheter och hinder, personalens 
upplevelse, habilitering, arbetslivet 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter som deltog i vår studie, som delade mig sig av 

sina tankar och erfarenheter. Vi vill även tacka er för att ni ställde upp i vår c-uppsats och 

gjorde den möjlig för oss. Vi vill även tacka vår handledare Bengt Åkerström som gett oss bra 

med feedback under arbetets gång och varit ett stöd för oss. Tack även till våra familjer och 

nära vänner som stöttat oss i vår uppsatsskrivning.  

Roshin Azizi och Zainab Abdulkarim 
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Bakgrund 

 
Vi har i vår undersökning fokuserat på funktionshinder, med anledning av att vi båda varit 

intresserade av att fördjupa oss i detta ämne. Eftersom funktionshinder är ett så stort ämne har 

vi inriktat oss på autism. Diagnosen Autism är väldigt aktuell inom forskningen idag och som 

rehabvetare kan det vara av stor vikt att besitta denna kunskap om hur autistiska 

personligheter fungerar och hur situationen för dessa individer ser ut när det gäller 

rehabilitering och arbete. Autism är en undergrupp för neuropsykiatriska funktionshinder. De 

grupper som brukar inkluderas är exempelvis: ADHD, Asperger syndrom, Damp och Autism. 

(Cohen, 2000;25).  

 

Att ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder innefattar att hjärnan fungerar annorlunda jämfört 

med hur den normala hjärnan fungerar och påverkar kognitiva funktioner t.ex. 

uppmärksamhet, planeringsförmåga m.m. vilket kan orsaka problem i vardagen för den 

utsattindividen. Funktionshindret kan också leda till psykiska besvär såsom t.ex. depression, 

missbruk, ångest, ätstörningar. Det är viktigt att personen får gott om stöd från anhöriga och 

det berörda aktörerna inom rehabiliteringen.  Ett annat avgörande problem för personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder är att man har svårt att förstå andra och att göra sig 

förstådd.  (Neuropsykiatrisk funktionshinder 2012) 

 

Alla människor är sociala varelser och är i behov av goda relationer. Detta är något som inte 

skiljer personer med neuropsykiatriska funktionshinder från andra. Däremot så har denna 

grupp det betydligt mycket svårare att kunna skapa relationer med andra individer. Inom 

neuropsykiatriska diagnoser är det oftast medfött att en person har svårigheter att socialt 

interagera med sin omgivning.  Man är ofta i behov av hjälp från olika stödinsatser eftersom 

att inlärningsprocessen tar längre tid för denna grupp. Detta är något som kan ge upphov till 

att relationerna till andra fungerar annorlunda jämförelse med ”normala” människor.  Faktorer 

som leder till detta är att bl.a. personer med neuropsykiatriska funktionshinder har problem 

med impulsivitet och uthålligheten. (Cohen, 2000: 19,23) 

 

Orsaken att till att vi valt just neuropsykiatrisk funktionshinder är att när man oftast talar om 

funktionshinder så är det synliga funktionshindret man tänker på. Vi har valt att istället belysa 

att det även finns osynliga funktionshinder ute i samhället.  
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Vi har båda i våra 30 hp valbara kurser inriktat oss på liknande områden. Kurserna var väldigt 

givande och gav oss viktig kunskap. Detta har medfört att vårt intresse för neuropsykiatriska 

funktionshinder ökat. Utifrån litteraturen och tidigare erfarenheter har vi kommit fram till att 

begreppet rehabilitering inte passar så bra när det gäller personer med autism då 

funktionshindret är grundlagt i tidig ålder och det inte finns något tidigare ”normalt” tillstånd 

att återgå till. 

 

Med detta sagt så måste man istället ta hänsyn till habiliteringsperspektivet för denna grupp. 

Habilitering inriktar sig på personer med livslånga funktionshinder. Som begrepp betyder 

habilitering att det inte finns någon tidigare ”normal” förmåga att återgå till, utan fokus ligger 

i att man ska få stöd att utvecklas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar och 

individuella behov. När det gäller autism så har man svårt att uppfatta och förstå sin 

omgivning. I sådana fall kan habilitering vara en bra förstärkande insats för dessa typer av 

svårigheter. Målet med insatserna är att förbättra situationen för den drabbade och att minska 

svårigheterna som redan existerar. Habilitering kopplas oftast till rehabilitering, men dessa två 

har olika inriktningar. Rehabiliteringen innebär att man ska återfå en tidigare förmåga 

exempelvis efter en olycka (Lindqvist, 2011; 137). 

 

Som begrepp betyder habilitering att det inte finns någon tidigare ”normal” förmåga att återgå 

till, utan fokus ligger i att man ska få stöd att utvecklas så bra som möjligt utifrån sina 

förutsättningar och individuella behov. När det gäller autism så har man svårt att uppfatta och 

förstå sin omgivning. I sådana fall kan habilitering vara en bra förstärkande insats för dessa 

typer av svårigheter. Målet med insatserna är att förbättra situationen för den drabbade och att 

minska svårigheterna som redan existerar. Habilitering kopplas oftast till rehabilitering, men 

dessa två har olika inriktningar. Rehabiliteringen innebär att man ska återfå en tidigare 

förmåga exempelvis efter en olycka (Lindqvist, 2011; 137). 

 

I en amerikansk artikel Epidemiology of Pervasive Developmental Disorders; 2009 skriven av 

Erik Fombonne har man gjort två olika studier inom fyra olika neuropsykiatriska 

funktionshinder, som pågick under 2000-2008.  Dessa är autistisk störning, Asperger 

syndrom, PDD och Desintegrativ störning. Den sista är mycket ovanlig. Autism är den 

vanligaste diagnosen av alla de ovannämnda. I denna undersökning har 17 länder deltagit 

bland annat Sverige och USA.  
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Statistiken visar i allmänheten att 20 av 10000 personer får diagnosen Autism. Av alla det 

fyra diagnoserna är det 60-70 av 10000 som har någon form av autism störning.  

 
 

Historik kring autism 

 
Under 1940 talet började man upptäcka att det fanns vissa barn med kontakt, språk och 

beteendestörningar och att detta hade en stark koppling till autismspektrumet. Autism har 

alltid funnits men man har inte börjat forska kring detta begrepp förrän under 1940 talet. De 

mest framgångsrika forskningarna inom autism har gjorts i USA, England, Canada och 

Sverige. (Gillberg, 1995; 11) 

I början trodde man orsaken till tillståndet autism var kopplat till relationen mellan förälder 

och barn. Man har i alla tider överfört sina fantasier och rädslor på olika personer eller 

grupper. Dessa har varit olika forskare som inte funnit någon förklaring till barnets beteende, 

psykologer och läkaren som inte haft tillräckligt med kunskap kring ämnet autism. Man har 

valt att se orsaken i en störd mor-barn relation och att detta skulle vara en förklaring till 

tillståndet autism. Under 1980 talet började man inse att orsakerna till autism inte längre var 

kopplat till bara psykiska förklaringar, utan grundade sig även på biologiska faktorer. 

(Gillberg, 1995;13-14) 

 

Vad är autism? 

  
Autism är ett funktionshinder där orsaken beror på biologiska avvikelser i hjärnfunktionen. 

Man är i dag helt överens om att autism inte är en emotionell störning som beror på 

uppfostran. Autism är genetiskt bundet enligt aktuell forskning. Ungefär två barn per tusen 

lider av svår autism som kallas autistiskt syndrom.  

Personer med autism har ett osynligt funktionshinder som visar sig via beteendestörningar.  

På grund av svårigheten att bedöma autism som en diagnos, så blir det även svårt för anhöriga 

att se detta funktionshinder. Det är viktigt att man i tidig ålder uppmärksammar de problem 

som uppträder i beteendet. Autism är ett funktionshinder som inte kan botas, men vid tidig 

behandling av problemet kan barnet få en chans att utveckla sina kognitiva och sociala 

förmågor. (Autism, 2009) 
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Autism och dess kriterier 

 
Diagnoskriterierna som idag gäller för autistiskt syndrom, infantil autism är 3 specifika 

faktorer. Det finns bortsett från dessa flera andra symtom som påverkar individerna, men 

dessa tre kriterier är det som stämmer överens med den amerikanska diagnosförteckningen: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (Cohen, 2000;22). 

1. ”Svåra störningar i den sociala interaktionen”:  

Denna störning har sin grund i att man har svårigheter till interaktion i den sociala kontakten 

med sin omgivning. Man kan inte se på olika individer som säregna och annorlunda. Därför 

blir det svårt under förskoleåren att skapa normala relationer till sina skolkamrater, vilket 

oftast även fortsätter i ungdomen och i vuxen ålder (Cohen, 2000;22). 

Enligt Leo Kanner uppvisar vissa en autistisk ensamhet och håller sig för sig själva. Medan 

andra kan vara lättare att handskas med bara de får vara ifred. Andra kan få utbrott och vara 

skrikiga. Barnet med autism har inte behov av närhet och hjälp från sina föräldrar utan håller 

sig hellre på avstånd. Däremot gäller inte detta alla, utan många autistiska barn som under 

barndomsåren varit avvikande kan i senare år gå framåt i en förbättring i sitt beteende. 

(Gillberg, 1999;20-22) 

 

Den sociala störningen brukar benämnas som kontakt/känslostörning. Barn med autism skiljer 

sig inte åt när det gäller dem grundläggande känslorna som glädje, sorg, ilska. Man har en viss 

önskan till kontakt med andra, men på grund av att man inte förstår reglerna för social kontakt 

så blir det svårt att mötas (Gillberg, 1999;20-22) 

 

2. ”Störningar i kommunikation och språk”: 

Det som oftast brukar vara svårt är att förstå miner, kroppspråk och språket. Detta leder till att 

språkförståelsen begränsas. Man nämner två viktiga störningar, där den ena handlar om en 

oförmåga att tolka talat språk och den andra om mera subtila störningar. Många barn förstår 

inte vissa språkliga formuleringar. Detta leder istället till att man missuppfattar situationen. 

Ex: Formuleringen: ge mig ditt ben! kan för den autistiska tolkas som att personen vill att man 

skär av sitt eget ben. Det gäller att istället tala om något bokstavligt och inte använda sig av 

ironi/sarkasm/ starka uttryck som kan verka skadligt för den autistiska personen. En del av 

autistiska personer har lätt för att lära sig texter/saker utantill, vilket bidrar till att man ser 

personerna som högt begåvade.  
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Problemet med detta är att man istället inte förstår innehållet i språket. En annan begränsad 

språklig faktor är att autistiska inte kan förstå att ändringar i betoning av talet kan få ett annat 

budskap i språket (Gillberg, 1995;23-24). 

 

3. ”Störningar i beteende och ritualbeteenden”: 

Många autistiska personer har ett starkt behov av att ens dagliga rutiner följs korrekt utan 

några ändringar. Dessutom så finns det olika ritualer som man även måste ta hänsyn till, 

annars kan det få konsekvenser i form av aggressiva utbrott och panikångest. Ett exempel är 

en pojke som varje morgon tvingar sin mamma att koka upp ägg innan han kan tänka sig att 

äta sina cornflakes med mjölk. Man tror att verkligheten är oföränderlig, och minsta lilla 

förändring i vardagen kan skapa kaos för den autistiska personen. Det faktum att man lever på 

detta sätt har en koppling till den nedsatta språkliga utvecklingen, eftersom att man inte kan 

tillåta sig själv att se verkligheten som utvecklande. 

En annan störning i beteendet ligger i att många har sina ritualer som måste fullföljas, vilket 

leder till att man upprepar en aktivitet hela tiden. Orsaken till denna störning beror på att 

autistiska personer känner sig trygga i sina egna förmågor. Man väljer att fokusera på det som 

man är bra på. Vissa aktiviteter kan brytas om det övergår i en annan aktivitet som är 

stärkande. (Gillberg, 1999;24-26).  
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Behandlingsformer 
 

Som vi nämnde ovan så är autism ett livslångt funktionshinder. Det finns flera olika åtgärder 

som kan underlätta situationen för den autistiska personen. När det gäller behandlingen så är 

det viktigt att man börjar med tidiga insatser. Forskningen visar att en förbättring sker kring 

barnens prognos vid tidiga insatser. Faktorer som då har förbättrats är språket, sociala 

beteendet, förmåga att klara sig själv och de motoriska och intellektuella förmågorna 

(Trillingsgaard, Dalby, JR Qstergaard, 2011;110-111). 

Det finns många olika behandlingsaspekter när det gäller autism. Nedan följer några 

väsentliga punkter för både barn och vuxna: 

• Det är viktigt att man lägger fokus på barnens svårigheter i sociala livet och 

oföränderliga beteenden. 

• Man ser utvecklingsmöjligheterna hos individen och arbetar med detta istället 

för att se begränsningarna hos individen. 

• Man ska fokusera på att förbättra kommunikativa färdigheter hos den autistiska 

personen genom att ta bort beteendestörningar och förbättra sociala samspelet 

med andra.  

• Omgivningen har stor betydelse för personens behandling. Man ska anpassa 

efter personens behov och situation. Både den fysiska omgivningen och 

föräldrarna/pedagogernas agerande ska ta hänsyn till detta. Detta för att minska 

stressen hos den autistiska personen. 

• Behandlingstiden ska vara mellan 15-20 timmar i veckan. Behandlingen ska inte 

pågå under en kort period utan den ska utgå efter personens individuella behov 

och anpassas därefter. 

• Det ska finnas insatser som både föräldrarna kan vara delaktiga i och dessa ska 

även användas i hemmet. Eftersom att det måste finnas ett samband mellan vad 

som händer i barnets olika miljöer. 

• När det gäller behandling för unga och vuxna så måste man följa en strukturerad 

plan för att hantera problematiken hos personer med autism. Det är viktigt att 

man får möjlighet till stöd och råd.  

• Det är viktigt att man fokuserar på de starka sidorna hos personen, för att 

svårigheterna ska minimeras. 
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• Att anpassa den yttre miljön till individens situation för att denne ska få 

möjlighet till utveckling. Man måste alltid individanpassa insatserna efter 

behov, styrkor och svagheter.  

• Man måste även ta hänsyn till individens självständighet i sina vardagliga 

sysslor och försöka motivera dessa till att ta mer ansvar. (Trillingsgaard, 

Dalby, JR Qstergaard, 2011;110-111). 

 

Kön och autism 
 
Man har konstaterat att pojkar insjuknar i autism i större utsträckning än flickor. Orsaken till 

detta beror på att man inte upptäcker problemen hos flickor lika tidigt som pojkar. Man har 

inte kunnat hitta någon bra förklaring till skillnaden mellan könen. Det enda man har belyst är 

att flickors deltagande i studier kring autism är låg. Därför har man inte fått så mycket 

kunskap kring detta. Flickor drabbas av autism på grund av att det har ett 

begåvningshandikapp och en språkstörning. Däremot får de flickor som har en hög begåvning 

mer sällan en diagnos. Eftersom att man fortfarande har för låg kunskap kring autism. (Kön 

och Autism, 2011) 
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Arbetsliv och funktionshinder 
 
När man har ett arbete i dagens samhälle så är man delaktig i vuxenlivet. Genom att arbeta 

utvecklas man och kommer närmare samhället. Arbete är ett av de viktigaste verktygen i ens 

liv, inte enbart på grund av lönen utan för att man ska kunna medverka i det sociala livet och 

bidra med arbetskraft. För att personer med funktionshinder ska känna sig delaktiga i 

arbetslivet så bör samhället vara tillgängliga för dessa grupper. 

 

När det gäller arbete för funktionshindrade så finns det två olika perspektiv. Den ena handlar 

om arbetsmarknad och socialpolitik som innebär att det ska finnas möjligheter till betalt 

arbete för funktionshindrade. Man använder sig av anställningsstöd som är olika lönebidrag 

eller insatser från Samhall. Det andra perspektivet handlar om stress, arbetsbelastning och en 

dålig fungerande arbetsmiljö, som kan ge upphov till arbetsskador (Sjöberg, 2002; 36-37). 

Personer med autism/Asperger syndrom har svårare att komma in i arbetsmarkanden. För 

dessa grupper handlar det inte om bristande kunskap eller färdigheter utan hindret ligger i den 

sociala interaktionen med sin omgivning som behövs på en arbetsplats. Detta leder till att 

dessa personer får det svårt att delta i olika aktiviteter, vilket kan tolkas som besvärligt av 

arbetskamraterna. Denna faktor ger upphov till att autistiska personer hamnar i utanförskap. 

Autistiska personer besitter inte heller förmågan att klara av vissa arbetsuppgifter som en 

normal fungerande person, vilket kan leda till arbetslöshet. En anledning till att det slutar på 

detta vis för många är okunskapen som arbetsgivarna har kring deras funktionshinder.  

Personer med autism har sämre livsvillkor och förutsättningar än andra. Orsaken till detta är 

att personer med funktionshinder oftast har större svårigheter med sin ekonomi på grund av 

man har mer avgifter än en normal person. Kostnaderna går exempelvis till medicin, sjukvård, 

bostad och annat. Samtidigt har det kortare utbildningar, sämre arbetsförmåga och högre 

arbetslöshet och sämre inkomst för att man ofta lever på aktivitetsersättning, vilket blir ett 

hinder för dessa personer (Sjöberg, 2002;235) 

I dagens samhälle finns det möjlighet till utbildning som erbjuds till personer med autism och 

andra med ett visst funktionshinder. Utbildningen är inriktad mot arbetslivet och det ingår 

även en praktik i detta. Denna faktor kan vara väldigt betydelsefull för dessa grupper eftersom 

att man möts med kunskap och förståelse kring ens funktionshinder. En annan potentiell väg 

att komma in på arbetsmarkanden är via en AMU-anställning. Man får då ett så kallat 

lönebidrag.  
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Samtidigt så finns det i dag många som har ett reguljärt arbete och som det trivs med väldigt 

bra. Man har då fått en tydlig och strukturerad introduktion på arbetsplatsen samt att ens 

arbetsgivare visat hög förståelse för ens hinder. För att personer med autism ska kunna hitta 

en bra arbetsplats som är anpassad till deras behov krävs det två viktiga tillvägagångssätt. 1. 

Att arbetsuppgifterna passar ens individuella behov och förutsättningar. 2. Att 

arbetskamraterna visar förståelse för individens funktionshinder. Det finns även en annan 

möjlighet för funktionshindrade att kunna delta i det nya arbetslivet, vilket är att arbetsgivaren 

utvecklas så att de funktionshindrades kunskaper och potentialer tas till hänsyn. (Arbete och 

bostad, 2011) 

 

Politikernas främsta uppgift i samhället är att belysa funktionshindrades rättigheter och 

möjligheter i arbetsmarknaden som ska gälla nu och i framtiden. Förutsättningen för sådana 

insatser kan vara: 

•Att funktionshindrade är en viktig grupp i vårt samhälle som inte ska bli glömda i yrkeslivet. 

•Det krävs nya förbättringar och resurser på arbetsplatsen som måste utvecklas för denna 

grupp. 

•Specifika grupper som man måste lägga mer tid på och insatser är kvinnor, invandrare och 

ungdomar med funktionshinder. 

•Sociala interaktionen måste vara lika viktig som tekniska metoder och ergonomi. 

•Att nya mer anpassbara kombinationer mellan förvärvsinkomst och samhällstöd strävas efter. 

•Det ska finnas ett bra samarbete mellan staten och arbetsmarknadens involverade parter 

(Sjöberg, 2002; 54) 
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Rehabilitering och arbete 
Rehabilitering är ett begrepp som innebär återanpassning i samhället och till 

arbetsmarkanden. Rehabilitering innefattar medicinska, psykologiska, sociala och 

arbetsinriktade former som ska bidra till att öka funktionsförmågan för den funktionshindrade 

personen att kunna få ett liv med god livskvalitet. Detta är ett omfattande mål med 

rehabiliteringen.  

Utgångspunkten för rehabiliteringen är att ge möjligheter till funktionshindrade genom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta innebär att hjälpa den funktionshindrade att få tillbaka 

sin funktionsförmåga och färdigheter för att kunna leva ett normalt liv. Enligt lagen 22 kap 2 

par, Lagen om allmän försäkring (LAF) ska rehabiliteringen ges till personer som har ett 

funktionshinder att få en möjlighet att klara sig själv genom fast arbete (Westerhäll, 2010, 

s.21). 

 

Habilitering vid autism 
Det finns en hel del forskning som beskriver hur man kan förbättra behandlingsinsatserna när 

det gäller autistiska personer. Målet med habiliteringen är att barnet med autism ska få 

möjlighet till utveckling och att anhöriga ska bli stärkta i sig själva så att barnet ska kunna 

leva i en fungerande vardag. Eftersom att autism är ett obotligt och svårt funktionshinder så 

finns det flera olika metoder för behandling. 

 

Behandlingen vid autism utgår ifrån särskilda psykologiska insatser. Habiliteringen ska 

anpassas till den individuella personens behov. Dessa kan gälla språket, sociala förmågor och 

vardagslivet. Ett annat syfte med behandlingen är att förebygga destruktiva beteenden hos 

personer med autism samt att främja utveckling. Man måste även ta hänsyn till att personer 

med autism ska få möjlighet att delta i samhället precis som en vanlig person. 

En viktig faktor i habiliteringen är att man ska utgå ifrån individens ålder och vilket steg i 

utvecklingen personen befinner sig i. Habiliteringens fokus ligger vid att stötta individen i sin 

utveckling och anpassningsförmåga. Därför fokuserar man på inlärningen speciellt den sociala 

biten. Specialpedagoger blir i detta faktum en främjande aktör i processen. De ska se till så att 

autistiska personer utvecklar sina färdigheter och talanger. Det ska även förebygga att det 

uppstår hinder i processen.  
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Verksamheterna inom habilitering måste enligt lag följa vetenskap och tillförlitliga 

erfarenheter i sitt arbete. När man besitter ett vetenskapligt synsätt så blir metoderna som man 

använder bättre. I dagsläger forskar man kring medicinska faktorer som påverkar autism och 

på metoder som ska minska de negativa följderna för funktionshindret (Habilitering vid 

autism, 2011). 

ICF 
 
Vi har valt att ta med klassifikationssystemet ICF. (Internationell klassifikation av 

funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa) i vår uppsats. ICF består av två delar. Del 1 är: 

Funktionstillstånd och funktionshinder, (Kroppsfunktioner och avvikelser i struktur samt 

aktiviteter och delaktigheter) Del 2 är: Kontextuella faktorer. (Omgivningsfaktorer och 

personliga faktorer). ICF är en modell som kan användas vid bedömningar av behov och vid 

utvärdering. ICF satsar på att vara ett standardiserat språk. Genom att man använder sig av ett 

gemensamt språk kan man se skillnader mellan olika hälso- och sjukvård i olika länder. Den 

här klassifikationen är utarbetad av WHO:s första version av en struktur som förändrats och 

förbättrats.  (Westerhäll, 2009;86-88) 

Orsaken till att vi valt detta verktyg är för att ICF kan vara en bra bedömning när det gäller 

hinder och möjligheter hos personer med funktionshinder. När det gäller personer med autism 

finns det stora begränsningar i genomförandet av förändrade arbetsuppgifter eller handlingar. 

Man har en begränsad aktivitetsförmåga. Personen med autism har även svårt att delta i olika 

livssituationer. Det kan exempelvis handla om arbetslivet som kan bli ett problem på grund av 

personen med autism har nedsatta sociala förmågor och inte kan förstå andras verklighet. 

Personer med autism fungerar bra i den fysiska miljön. Däremot har man stora svårigheter i 

den sociala interaktionen med andra. Många har inte tillräckligt med kunskap kring 

funktionshindret, vilket leder till att man inte kan hantera situationen med den autistiska 

personen. (Westerhäll, 2009;86-88) 
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Lagen om särskilt stöd och service (LSS) 
 
Lagen om särskilt stöd och service åt vissa funktionshindrade innehåller tre specifika 

personkretsar.  

1. Utvecklingsstörda/autismliknande tillstånd 

2. Personer som drabbats av bestående hjärnskada i vuxen ålder genom våld eller sjukdom. 

3. Personer som fysiskt/psykiskt drabbas av ett funktionshinder utan att det beror på normalt 

åldrande och som orsakar svårigheter i det dagliga livet. 

Enligt lagen (LSS) är personkretsarna 1 och 2 berättigade att få daglig verksamhet som en 

insats. Detta innebär att personer med autism har rättigheten att få möjlighet till sysselsättning 

genom daglig verksamhet. Personer med autism har andra möjligheter enligt lagen om LSS, 

vilket totalt innefattar tio olika insatser inklusive insatsen daglig verksamhet. Det 

ovannämnda personkretsar som tillhör (LSS) har även rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen 

och hälso-sjukvårdslagen (Berit Davidsson, 2007;41). Vi har valt att beskriva de paragrafer 

som är mest aktuella idag för vårt ämne.  

1. Råd och stöd: Specialister inom området ska ge råd och stöd till personer med varaktiga 

funktionshinder. Habiliteringen ska se till att det medicinska, psykologiska, fysiska, 

pedagogiska och sociala färdigheterna ska tas till hänsyn för att dessa ska kunna uppnå en god 

insats. 

2. Personlig assistent: Enligt 9 $ ges personlig assistans till personer med varaktiga 

funktionshinder som behöver hjälp med att klara sin vardag eller med sitt sociala handikapp.  

10. Daglig verksamhet: Denna insats innebär att även personer med funktionshinder ska ha en 

sysselsättning i sin vardag och vara delaktiga i samhället med någon form av arbete. (Berit 

Davidsson, 2007;kap:5) 
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Syfte 
 
Vårt syfte var att undersöka hur personalen upplevde att habiliteringen fungerade för 

autistiska personer när det gäller hinder och möjligheter i ett arbete.  

Vi har följande delfrågeställningar: 

• Hur upplever man att arbetet med autistiska personer fungerar? 

• Vilka hinder och möjligheter upplever man att det finns hos personer 

med autism? 

• Tycker man att samhället är tillgänglig för denna grupp? 

• Vilka rehabiliteringsinsatser använder man för denna grupp? 

• Hur fungerar arbetet med stödinsatserna som ges?  

• Tycker man att lagen (LSS: lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) är tillräcklig för att personer med Autism ska få rätt 

stöd som krävs? 

• Kan man beskriva ett tillfälle när rehabiliteringen fungerat bra och ett 

tillfälle när den fungera dåligt? 

• Vilka stödinsatser har stått till deras förfogande när det gäller återgång 

till arbete? 

•  Vilka krav ställer man på den autistiska personen? och hur skiljer sig 

dessa krav från den normala personen när det gäller arbete? 
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Metod 
 
Vi har utgått ifrån en kvalitativ metodform och intervjuer för att det skapar en mera nära 

kontakt med intervjupersonerna som vi intervjuat. Vi har fått ta del av deras erfarenheter och 

kunskaper kring deras problematik gällande vår frågeställning.  Genom kvalitativa interjuver 

får man oftast direkta svar från deltagarna/personalen. Samtidigt kan man även göra en 

intervju med öppna frågor för att få en djupare insikt och förståelse i ämnet. Därför har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer på grund av att den ger oss både stor flexibilitet i 

konversationen med deltagaren/personalen samt gett möjlighet att diskutera utanför dem valda 

frågorna (Bryman, 2009;206).   

 
Vi har använt oss av en iphone för att få bästa ljudkvalité vid intervjuerna. Därefter har vi 

transkriberat intervjusvaren. I en kvalitativ intervju kan det finnas brister när det gäller 

inspelning och transkribering. (Bryman, 2009; 311) Detta beror oftast på att det tar längre tid 

att sammanställa intervjusvaren till en flytande text. Tiden för varje intervju tog inte mer än 

40 minuter. En del av respondenterna svarade mer utförligt än andra, just för att dem fann en 

fråga mer intressant, medan andra inte hade mycket att tillägga på vissa frågor. Orsaken till att 

vi inte valt en kvantitativ metodform är att det ibland kan finnas nackdelar med att skicka 

enkät till försökspersonerna. Risken för bortfall kan då bli stor (Ejlertsson, 2005;12)   

Risken med detta är att man kan få tillbaka enkäter som delvis är besvarade. Detta kan leda 

till att man inte kan övervaka eller hjälpa personen som deltar i undersökningen på ett sätt 

som är möjligt vid en vanlig intervju (Bryman, 2009;148). Samtidigt så finns det ingen större 

möjlighet till svårare frågor vid enkätundersökningar som kan innebära fördjupning och egen 

tolkning. Denna möjlighet ville vi kunna ha när vi konstruerade våra egna frågor till 

intervjuerna (Ejlertsson, 2005;13). 

Urval  
 
Vi har gjort urvalet genom att kontakta olika stödcenter för människor med neuropsykiatriska 

funktionshinder.  Vi har beskrivit rent allmänt om autism och tagit upp både låg och hög 

begåvning för att få en helhetsbild av personer med autism.  Vi har använt oss av 

snöbollsmetoden som innebär att vi kontaktat olika personer som är väsentlig för vår 

undersökning.  Vi har gått in med inställningen att göra intervjun med personer som vi antar 

kan fylla en plats i vår ökade förståelse. (Bryman, 2011;196)  
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Urvalet i vårt fall handlade om att vi delvis utgår ifrån kunskapen och erfarenheterna hos 

respondenterna som vi ville ha med i vår intervju. Dessutom har vi från tidigare relationer viss 

kontakt med några av de personer som har deltagit i vår undersökning. Detta har skapat en 

trygghet i intervjuerna eftersom att det är personer som attraherar en som man helst vill 

intervjua (Thomsson, 2011;64) 

 

Vårt undersökningsurval består av 6 respondenter från olika enheter/verksamheter. Skillnaden 

i arbetena är att respondenterna har varierande arbetsuppgifter och uppdrag samt 

utbildningsbakgrund. Arbetsförmedlingen är en myndighet medan de andra är vanliga 

verksamheter. Alla arbetar med neuropsykiatriska diagnoser men på olika sätt.  

 

Den första enheten som vi var i kontakt med var en enhet som sysslar med daglig verksamhet, 

där vi intervjuade enhetschefen. Målgruppen är bland annat personer med Asperger syndrom 

och Autism. Den andra respondenten var ordförande för en Autismförening. Den tredje var 

arbetsförmedlingen där vi fick intervjua två handläggaren inom avdelningen för 

funktionshinder. Den fjärde respondenten var en förskolelärare som är specialpedagog inom 

autismspektra. Den sista intervjuade var huvudansvarig för praktik/jobb inom ett Resursteam. 

 

Instrument  
 
När det gäller våra intervjufrågor så har vi använt oss av två olika intervjuguider för våra 

respondenter. Eftersom att dessa valda urval har skilda uppgifter när det gäller upplevelsen av 

arbetet med autism. Den första intervjuguiden var riktad till de valda verksamheterna som 

bestod av 7 olika frågor (bilaga 1a) Den andra intervjuguiden var riktad till 

arbetsförmedlingen som innehöll 6 frågor (bilaga 1b.) Alla arbetar utifrån olika perspektiv. 

Därför ville vi ta del av hur de enskilda personalerna upplevde arbetet med 

habiliteringen/rehabiliteringen inom autism problematiken.  

 

Den första intervjuguiden utgår ifrån personalens upplevelse av autism. Vi har även en fråga 

som handlar om vilka möjligheter och hinder som finns för den specifika gruppen. Denna 

fråga har vi även ställt till arbetsförmedlingen.  

Vi har också ställt frågor kring LSS, eftersom att den är avsedd för denna typ av 

funktionshinder. I de båda intervjuguiderna har vi även nämnt stödinsatserna som en viktig 
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del i intervjun. (Hänvisat till intervju bilaga som medföljer i rapporten) Den enda 

verksamheten där intervjun varit annorlunda är arbetsförmedlingen.  Vi har där använt oss av 

frågor som är inriktade på arbetsåtergång.  

 

Analysmetod 
 
Vi har använt oss av en manifest innehållsanalys när vi analyserat våra intervjusvar. En 

innehållsanalys handlar om att man läser igenom intervju materialen ett flertal gånger för att 

hitta olika gemensamma nämnaren i svaren med koppling till det citat som finns. (Bryman 

2011;183). Vi har efter att vi läst de transkriberande materialen tagit bort information som vi 

funnit onödigt i vårt arbete. Vi har även jämfört respondenternas svar och hittat både likheter 

och skillnader samt analyserar svaren som vi fått fram. 

 

Förförståelse 
 
När vi påbörjade vår uppsatsskrivning så hade vi båda en del kunskaper och personliga 

erfarenheter i ämnet autism. Vi har båda erfarenheter av personer med autism, genom våra 

tidigare arbeten inom vården. Det finnas alltid en risk att forskarens förförståelse påverkar 

materialet. Fördomar och förförståelse kan leda till att forskaren riskerar att felaktigt bedöma 

sitt resultat (Thomsson, 2011;46). Vi är fullt medvetna om detta och vi har haft andra 

föreställningar kring ämnet som inte längre överensstämmer med sanningen. Vi trodde att alla 

autistiska personer beter sig likadant, men det stämmer inte.  

I verkligheten har autistiska personer olika personlighetsdrag beroende på vem individen är. 

Det finns olika nivåer på beteendestörningen. En viktig faktor som vi tidigt bestämde oss för 

att ta hänsyn till var kunskapen från de olika verksamheterna som vi varit i kontakt med. Vi 

utgick ifrån deras erfarenheter och kunskaper. Vi ville inte att vår förförståelse skulle påverka 

resultatet, utan vi försökte göra allt i vår makt för att hitta en sanning bakom vår kunskap. Den 

sanningen har vi fått från olika kurslitteratur och genom våra respondenter. 
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Etiska aspekter 
Ett etiskt dilemma som kan uppstå i uppsatsskrivningen är ifall deltagarna (personalen) vägrar 

att besvara vissa intervjufrågor. Detta kan ge upphov till att ens arbete får en helt annan 

utformning och att det kan brista i innehållet, på grund av att värdefulla frågor inte blir 

besvarade.  Problemet kan vara att vissa personer kan känna sig kränkta på grund av att vissa 

frågor känns personliga eller påträngande (Ejlertsson, 2005;30).  

 

Vi bedömer dock att personal som arbetar med personer som har denna typ av 

funktionshinder är angelägna att besvara frågor som kan bidra till utökad kunskap inom detta 

område. Vi har upptäckt att detta stämmer överens med våra respondenters bemötande. 

Det är också viktigt att man är medveten om att konstruera frågor som inte ska uppfattas som 

kränkande. Ett annat problem som kan uppstå i samband med intervjupersonen är att denne 

blir orolig för att avslöja för mycket detaljer om de personer som är funktionshindrade. Detta 

har inte påverkat oss eller respondenterna i någon utsträckning. 

 

Vi har utgått ifrån dessa etiska principer som står nedan, från (Bodil Landstad, föreläsning, 

2012) Dessa etiska principer är: 

1. Autonomiprincipen handlar om att vi måste ta hänsyn till att personen har sitt eget 

självbestämmande under undersökningen. 

2. Godhetsprincipen utgår ifrån att alla ska sträva efter att förebygga och förhindra skada 

under och efter undersökning.  

3. Principen om att inte skada vilket handlar om att vi alltid ska respektera intervjupersonens 

integritet och värderingar. 

4. Rättviseprincipen alla personer skall hanteras likadant, speciellt när det gäller urvalet, dvs. 

att det ska göras på ett vetenskapligt sätt. 

Vi förhåller oss också till en annan etisk princip som heter samtycke och detta innebär att vi 

informerat om vårt syfte för personalen så att de blir medvetna om varför vi gör denna 

undersökning. Vi har även berättat om vilka metoder som vi använder oss av. Vi upplevde 

inga som helst problem med att vi spelade in intervjuerna. Ingen av våra respondenter verkade 

särskild berörd av detta. Vi har ändå valt att försäkra våra respondenter om att det endast är 

intervjuarna och handledaren som kommer att få ta del av detta material, samt att det förstörs 

direkt efter att rapporten är färdigställd.  
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Resultat  

Sammanställning av verksamheternas intervju 
 
Vi har bearbetat och tolkat svaren av de berörda verksamheterna och funnit en del 

gemensamma nämnare. I alla frågor från 1-7 finns det likheter mellan respondenternas 

kunskaper och erfarenheter i svaren. Vi har även behandlat intervjusvaren som vi fick fram 

hos arbetsförmedlingen och upptäckt att det finns stora skillnader i jämförelse med de andra 

verksamheterna. Vi har valt att sammanställa resultatet i två olika delar. I den första utgår vi 

ifrån respondenterna i alla det valda verksamheterna. I den andra delen har vi sammanställt 

arbetsförmedlingens intervjusvar. Vi har valt att strukturera respektive avsnitt utifrån våra 

intervjufrågor och ha en sammanfattande analys efter varje fråga.  

 

Hur upplever ni att arbetet med autistiska personer fungerar? 

 

Daglig verksamhet: Personalen på denna enhet har inte någon speciell upplevelse för just 

den autistiska gruppen utan på grund av att verksamheten har hand om lika diagnoser så kan 

man inte generalisera den autistiska gruppen från resten. Däremot så kräver personer med 

autism extra hänsyn på grund av högre grad av störning i beteendet.  

”Man har svårt att förstå sig på olika situationer och personer” 

 

Autismföreningen: Personalen på autismföreningen upplevde arbetet med autistiska personer 

som en krävande grupp, jämfört med andra grupper. Detta beror enligt föreningen på att man 

har fokuserat på dem mindre svårare grupperna som Asperger, vilket har lett till att man 

tappat de specifika kunskaperna på vägen.  

 

”Riksföreningens synpunkt på autism är att kunskapen om 

ämnet blivit sämre de sista åren, både i samhället, skolor, 

på boenden och daglig verksamhet.”   

 

Ett Resursteam: Personalen på Resursteamet upplevde att arbetet med autistiska personer är 

mycket krävande på grund av att det finns olika delar i tillståndet som måste tas till hänsyn. 

En del av det svåra arbetet handlar om att främja individens utveckling. 
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Specialpedagog inom autism: Specialpedagogen tycker att arbetet med de autistiska barnen 

går i en positiv riktning. Man satsar på att eleverna ska nå sina mål genom att anpassa 

undervisningen till elevernas individuella förmåga. Det flesta elever uppnår målen och går ut 

med bra betyg.  

 

Analys: Den gemensamma nämnaren när det gäller upplevelsen är att alla våra respondenter 

upplever arbetet med autistiska personer som ett svårt jobb, där man måste ta stor hänsyn till 

individens beteendestörningar.  Detta innebär även att alla respondenter har ett stort ansvar 

gentemot deltagarna.  

 

Vilka hinder upplever ni att det finns hos personer med autism? 

 

Daglig verksamhet: Ett stort hinder som personalen beskriver är att personer med autism har 

en nedsatt social interaktion med sin omgivning. Många har även svårt att förstå olika uttryck 

eller signaler, vilket kan leda till missförstånd. Exempelvis uttrycket ”Ta med dig dörren”, 

vilket personer med autism kan uppfatta som att man måste haka av dörren. 

 

Autismföreningen: Personalen anser att den sociala biten är ett hinder på grund av att man 

har svårigheter med att ta kontakt med sin omgivning eller att förstå sin omgivning. Man lever 

utifrån sin egen verklighet.   

 

Ett Resursteam: Teampersonalen tar upp att ett stort hinder är när lagarna inte är tillräckligt 

anpassade efter det funktionshindrades behov, utan man följer istället ett kommunalt 

regelverk.  

”Många människor i dagens samhälle har för lite insikt i 

autism och drar sina egna slutsatser kring den autistiska 

människan”  

Specialpedagog inom autism:  

Den stora problematiken ligger i att man har svårt att interagera med sin omgivning och skapa 

sin egen plats i sociala miljöer.  
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”Ett autistiskt barn tänker enbart på sina egna intressen och 

ser bara andras felsteg och inte sina egna.”  

 

 

Analys: Den gemensamma nämnaren när det gäller upplevda hinder är att alla det involverade 

respondenterna var överens om att det största hindret för personer med autism är den sociala 

interaktionen. En annan viktig del som togs upp är omgivningens bristande kunskap kring 

ämnet. Många personer har förutfattade meningar om autistiska personer. Resursteamet har 

tagit upp lagarna som ett hinder för denna grupp, vilket är en skillnad jämfört med de valda 

verksamheterna. 

 

Vilka möjligheter upplever ni att det finns hos personer med autism? 

Daglig verksamhet: En möjlighet för personer med autism kan vara när individen hittar en 

arbetsplats som är anpassad efter personens arbetsförmåga. En förutsättning som bidrar till ett 

bra arbete för den autistiska, är när personalen har fått insikt i det svårigheter som tillståndet 

medför.  

”En person med autism kan inte delta i olika 

personalmöten eller lunchraster, vilket omgivningen måste 

ta hänsyn till och inte ifrågasätta.” 

 

Autismförening: Möjligheterna som ges enligt autismföreningen är för normalbegåvade 

personer, eftersom dessa personer har större potentialer att utvecklas i sina talanger, 

exempelvis i ämnen som konst eller matte.  

 

Resursteamet: Möjligheterna som finns är när individen hamnar på rätt arbetsplats eller 

daglig verksamhet och känner sig nöjd med det insatser som getts. För att uppnå detta är det 

viktigt att man följer ett individuellt schema för individen.  

 

”En person som vill komma ut i arbetslivet blir möjligheten att 

kunna ta tillvara på en förmåga som överträffar den 

normala förmågan inom ett smalt spektrum.” 
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Specialpedagog inom autism: När det gäller möjligheterna så handlar det om att hitta ett 

specifikt intresse exempelvis konst eller språk, och utveckla sina kunskaper kring detta. 

Många blir duktiga i ett visst område och i några fall har elever kommit in på KTH: s 

universitet, just för att man haft en hög begåvning i ett visst ämne.  

 

Analys: Den gemensamma nämnaren när det gäller möjligheter är att individen får ett arbete 

som är kopplat till ens intresse och förmågor. Många autistiska personer är duktiga i ett visst 

ämne, vilket kan bidra till att man vidareutvecklar sina starka förmågor. En annan viktig del i 

arbetet som tas upp är att utgå ifrån individens förutsättningar och behov. 

 

Tycker ni att samhället är tillgängligt för denna grupp? 

Daglig verksamhet: Ett problem i dagens samhälle enligt verksamheten är att alla ska vara så 

lika varandra som möjligt. Detta innebär att alla ska klä sig och bete sig likadant, vilket 

medför att funktionshindrade grupper hamnar i utanförskap.  

”Genom den nya skollagen som trädde i kraft 1 juli, 2011 har 

normalbegåvade autistiska personer rätt till vanlig skola.” 

 

Specialpedagogen finner detta extremt plågsamt på grund av att autistiska personer behöver 

särskilda insatser och kräver läraren med kunskap kring ämnet. I vanliga skolor finns inte 

alltid möjligheten till detta.  

 

Autismföreningen: Personalen på föreningen beskriver att samhället inte är tillräckligt 

utformad för denna grupp. Eftersom att samhället kräver att alla har en stark social förmåga. 

Personer med autism har svårt för förändringar i arbetslivet, vilket gör att personen inte kan 

hantera sin arbetssituation, när en förändring uppstår.  

 

”Samhället är inte strukturerat, allt kan ju hända när som helst, 

på en arbetsplats, ute i samhället” 

 

Resursteamet: Enligt Personalen på Resursteamet är tillgängligheten beroende på hur 

individen ser sin verklighet. Många personer med autism utgår ifrån att det befinner sig 

utanför samhället, fastän det aldrig gett sig själva en chans att stå innanför samhället. 

Samtidigt krävs det samhälleliga insatser som mer flexibilitet vid anställningar.   
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”Det är konstigt att man inte låter det personer som vill jobba på 

natten, får möjligheten till detta.”  

 

Specialpedagog inom autism: Samhället är till viss del tillgänglig för autistiska personer, 

däremot kan personen med autism hindra sina egna möjligheter i samhället, just för att man 

har olika beteendestörningar såsom den sociala kommunikationen.  

 

”Många i dagens samhälle kan uppfatta denna grupp som väldigt 

våldsamma, särskilt inom skolans värld.”  

 

Personalen förklarade detta med att många i dagens samhälle inte besitter någon kunskap om 

hur personer med autism fungerar vilket bidrar till att det flesta personer med autism blir 

frustrerade och kan avreagera sig.  

 

Analys: Den gemensamma nämnaren när det gäller tillgängligheten är att samhället inte är 

tillräckligt strukturerad för denna grupp. Enligt respondenterna upplever många autistiska 

personer ett starkt utanförskap, för att det brister i den sociala kommunikationen såsom 

möjligheten till arbete på grund av att arbetsmarkanden inte är flexibel nog vid anställningar.  

 

Vilka habiliteringsinsatser använder ni för denna grupp? 

 

Daglig verksamhet: När det gäller insats hos denna enhet är Supported Employment metoden 

grundläggande. Det är en metod som ger stöd av arbetsrehabiliteringsinsatser till personer 

med funktionshinder. Arbetssättet Supported Employment i Sverige växte fram i början av 

1990-talet och nu används metoden inom flera verksamheter. Syftet med dessa insatser är att 

personen ska kunna få och behålla ett reguljärt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Man 

arbetar även med OCN (Open College Network) för att individerna ska få kunskap på olika 

praktikplatser. Efter denna period får man ett intyg där det man lärt sig redovisas. (OCN 

2012) 
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Autismföreningen: Man använder sig av kognitiv beteende terapi som en insats. Detta 

betyder att man försöker lösa ett visst problem genom att ta reda på vilka delar som behöver 

förändras hos individen.  

 

Resursteamet: Man arbetar mycket för att främja den sociala förmågan hos individerna. 

Samtidigt som att man satsar på att personen känner att den har en egen roll i samhället och 

att man är accepterad precis som man är.  

Detta kan minska stressen hos personen och öka självkänslan. En öppen dialog mellan den 

autistiska personen och personalen leder till att möjligheten för att hitta rätt lösningar på ett 

visst problem ökar. 

”Autism är ingen sjukdom, utan en personlighets läggning som kan 

medföra vissa problem och vissa inte problem” 

Specialpedagog inom autism: 

Insatserna består av att man delar upp eleverna i mindre grupper för att individen ska kunna 

komma fram och få bästa möjliga stöd. Eleverna får tillgång till olika undervisningsformer 

med hänsyn till deras behov. Exempelvis: kan man få göra ett nationellt prov under två 

tillfällen, just på grund av att dem flesta blir stressade och inte orkar med den långa tiden.  

 

Analys: När det gäller habiliteringsinsatser använder sig alla de involverade verksamheterna 

av olika habiliteringsmetoder. Exempelvis (SE) eller (KBT). Vi ser en gemensam nämnare 

mellan alla svaren, vilket är att personalen följer med individen i sin process. Alla tar även 

hänsyn till de begränsningar som individen har via en strukturerad handlingsplan.   

Skillnaderna som finns är att vissa verksamheter satsar på att förbättra personens beteende 

medan andra fokuserar på att personen ska komma in i arbetslivet. Supported Employment 

metoden kommer vi att återkomma till i diskussionen. 

  

Hur fungerar arbetet med stödinsatserna som ges? 

Daglig verksamhet: Stödinsatserna fungerar efter individens förmåga att sköta sin närvaro i 

dagliga verksamheten. Om individen har en hög frånvaro så får man mindre ersättning från 

Försäkringskassan. För att kunna förbättra närvaron kan man ändra minska på arbetstimmarna 

i den dagliga verksamheten. Ett bra samarbete mellan de berörda aktörerna leder även till 

mindre frånvaro.  
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Autismförening: Det finns många som går på lönebidrag, aktivitetsersättning och 

utbildningar med handläggning. Lönebidrag får den som har funktionshinder som gör det 

svårt att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Då får arbetsgivaren 25-50-75 % betalt 

av Arbetsförmedlingen i 2 år och sedan omprövas det.  

 

Aktivitetsersättning får man under utbildning och i väntan på ett arbete t.ex. Praktik. 

Utbildningar förekommer för att personen ska komma in på arbetsmarknaden med rätt 

kvalifikationer. 

 

Resursteamet: Man utgår ifrån den starka sidan av människan samtidigt som man 

medvetandegör det begränsningar som existerar hos en individ. Arbetet med stödinsatserna 

går i en positiv riktning, eftersom man har en strukturerad uppföljning och ser till att ha 

kontroll på vad som är bra och vad som är mindre bra och man ser till att förändra det dåliga.  

 

Specialpedagog inom autism: 

En viktig del som gör att arbetet med stödinsatserna går bra är att pedagogerna får möjlighet 

till ständig fortbildning. Många elever klara målen och kommer in på högskolan eftersom de 

själv får välja de ämnen som det är bra på. När barnen kommer till en skola och möter barn 

som liknar en själva mår det bra ihop och kommer överens. Arbetet med sociala biten 

fungerar bra just för att man har ett fritidshem som bidrar till en stark gemenskap bland de 

autistiska eleverna. Assistenterna runt eleverna är en viktig insats eftersom det ser till att lösa 

problem som uppstår runt eleven och finns till hands för eleven. 

 

Analys: Den gemensamma nämnaren som vi ser hos respondenterna från den dagliga 

verksamheten, Resursteamet och Specialpedagogens svar är att individerna måste vara 

delaktiga i de stödinsatser som ges och att man tar tillvara på individens förmågor. Man anser 

även att via en god samverkan mellan det involverade aktörerna får man ett framgångsrikt 

arbete. Skillnaden är att Autismföreningen ger möjlighet till olika typer av ersättningar och 

utbildning som leder till arbete.  
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Tycker ni att lagen om LSS är tillräcklig för att personer med autism ska få 

rätt till stöd? 

Daglig verksamhet: LSS Lagen bör vara förenlig med skollagen, särskilt under de sista åren i 

skolan, för att kunna förbereda eleverna till arbete. Ett tidigt samarbete mellan daglig 

verksamhet och skolan kan underlätta för eleven att hitta en anpassad sysselsättning under 

skoltiden.  

 

Autismförening: Lagen LSS är tillräckligt så som den ser ut, däremot ligger problematiken i 

hur man följer dess syfte. Man tar inte hänsyn till den individuella bedömningen, utan man 

prioriterar först och främst ekonomin.  Detta medför att lagen LSS inte blir fullkomlig.  

”Tyvärr så har man idag ett sätt att tolka som styrs av plånboken” 

Resursteamet: Lagen anses vara väl utformad. Innehållet i LSS lagen är nästan felfri. Men 

tragiskt nog har man inte tillräckligt med resurser för att tillfredsställa allas behov. Faktorer 

som påverkar detta är det ansvariga som inte engagerar sig tillräckligt mycket i arbetet med 

LSS eller på grund av ekonomiska problem. Man uppfyller helt enkelt inte lagens syfte. 

 

Specialpedagog inom autism: Man borde helt enkelt inte säga ja till en massa insatser som 

man inte kan tillhandahålla.  Det finns ingen trygghet i LSS lagen. En individ kan aldrig vara 

säker på att beviljas en viss insats. Lagens innehåll är bra, men det borde finnas bättre 

samarbete med olika myndigheter, som exempelvis socialtjänsten. Många är i behov av en 

kontaktperson idag.  

 

Analys: En koppling som vi kan se mellan enheten daglig verksamhet och Specialpedagogens 

svar är att det borde finnas ett bättre samarbete mellan olika aktörer och LSS. En annan 

gemensam nämnare som vi ser är mellan Resursteamet, Autismföreningen och 

specialpedagogen. Det handlar om att man bör ge personer med ett visst behov rätten till LSS 

och följa innehållet i lagen. Man lägger för mycket vikt vid ekonomin.  

 

Kan ni beskriva ett tillfälle när habiliteringen fungerat bra? 

Daglig verksamhet: Ett tillfälle när habiliteringen blir positiv är när individen får möjlighet 

till ett arbete som uppfyller individens arbetsförmåga. Det är av stor vikt att man har en 

handledare vid sidan om som stöttar en i ens arbete.  
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Autismförening: Ett tillfälle då habiliteringen gått framåt var när en kille på ett boende hade 

svårigheter med att förstå sitt eget handlande. Varje gång han kom in i köket så frågade han 

alltid om han fick ta ett äpple. Personalen löste detta problem med att sätta upp en lapp där det 

förklarade att man får ta ett äpple. Man använde sig av beteendeinriktade metoder för att 

underlätta för omgivningen och personen i sig. 

 

Resursteamet: När individen tillsammans med personalen styr sin habilitering kan man få 

goda resultat. Detta fall handlar om en kille som andra betraktat som en aggressiv person. 

Genom Resursteamets insatser kom man fram till att han inte alls är en ilsken person, utan att 

det varit på grund av vissa omständigheter som han reagerat starkt. Man såg istället hans 

positiva egenskaper och vägledde honom till att ta sitt körkort och börja plugga upp ämnet 

mattematik. Till slut fick han en praktikplats som ledde till en anställning. 

 

Specialpedagog inom autism: Ett bra tillfälle i habiliteringen handlar om en autistisk tjej 

som slutat skolan och sedan sista året börjat i en specialinriktad skola och fått topp betyg. 

På en kort period har man lyckats ta sig tillbaka in i samhället och skapat sig en social 

interaktion med andra, samtidigt som man fått bra betyg. Genom att individanpassa så löser 

detta problemen som tidigare funnits i en vanlig skola.  Specialpedagogernas insatser bidrog 

till att tjejen fick möjlighet att gå ut grundskolan och börja på gymnasiet. 

 

Analys: Alla dessa olika exempel som getts på en välfungerande habilitering har en 

gemensam nämnare, vilket är att individanpassa resurserna för att personen ska uppnå sina 

mål. Det är i alla fyra svaren viktigt att individen får möjlighet till en stödinsats exempelvis: 

en handledare som följer med i ens arbete, för att bästa möjliga resultat ska nås.  

 

Kan ni beskriva ett tillfälle när habiliteringen fungerat dåligt? 

Daglig verksamhet: Ett tillfälle när den är dålig är när individen sätts i ett arbete som kräver 

sociala egenskaper. Därför underlättar det mer för autistiska personer att arbete med 

produktion än med serviceyrken. 
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Autismföreningen: Ett tillfälle som inte gav resultat i habiliteringen handlade om en man på 

ett gruppboende som hade problem med kontakten med andra. En av personalen råkade ta 

honom på axlarna och mannen reagerar så starkt att han börjar skrika.  

Personalen hade ingen insikt i att autistiska personer inte tål denna kontakt med andra, vilket 

medförde att mannen blev illa berörd av situationen. 

 

Resursteamet: Ett dåligt tillfälle i habiliteringen handlar om en kille med dåligt kontakt med 

sin mamma. Hon hade inte tillräckligt med tålamod för att ta hand om sin son. Killen hade 

ingen koll på sig själv och hade jobbat tidigare men misslyckats.  Personalen på Resursteamet 

hittade ett jobb som telefonförsäljare, men killen tröttnade för att han vill tjäna mycket 

pengar. 

 

Specialpedagog inom autism: Ett fall när habiliteringen slutat dåligt är när individens 

funktionsnedsättningar varit för stora och att man dessutom drabbats av psykiska problem, 

som inte en vanlig pedagog kan hjälpa till med.  

Vid dessa fall krävs större insatser från psykologer från andra skolor. Därför blir det viktigt att 

man har ett samarbete med andra skolor. 

 

Analys: Den gemensamma nämnaren bland respondenternas svar när det gäller ett dåligt 

exempel på habiliteringen är när individen sätts i en olämplig arbetsuppgift eller situation på 

grund av att personalen saknar kunskap kring bemötandet med autistiska personer. Samtidigt 

ser vi att en avsaknad av rätt insatser kan ge upphov till en dålig habilitering. 
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Sammanställning av Arbetsförmedlingens intervju 
 
Hur upplever ni att arbetet med autistiska personer fungerar? 

Till skillnad från våra valda respondenter träffar personalen på arbetsförmedlingen sällan sina 

klienter, vilket ger upphov till att man inte får en nära relation till sin klient. Detta resulterar i 

att AF inte heller har någon särskild upplevelse av hur arbetet fungerar med just autistiska. 

Personalen på AF arbetar med flera klienter på en och samma gång, vilket kan leda till att 

man inte hinner träffa sina klienter så ofta.  

 

En problematik som personalen stöter på i sitt dagliga arbete med en autistisk person är att 

individen inte uppmärksammar sitt hinder, vilket gör att personalen inte har möjlighet att 

bilda sig en helhetsuppfattning om individens tillstånd. För att personalen ska ha rätt verktyg 

att arbeta med krävs det att funktionshindret synliggörs. Arbetsförmedlingen nämner 

ingenting om orsaken till varför dessa individer inte berättar om sina hinder, utan förklarar det 

med att säga att många är omedvetna om sina begräsningar. I de andra verksamheterna är det 

av stor betydelse att man får en nära relation till deltagarna, för att kunna få en helhetsbild av 

individen. 

”Det är viktigt att man tar sitt eget ansvar och informerar 

arbetsförmedlingen om sina hinder.” 

 

Kan ni beskriva ett tillfälle när habiliteringen fungerat bra? 

I den här frågan ser vi en gemensam nämnare till de andra verksamheterna. I de lyckade 

fallen handlade det om att deltagaren får möjlighet till anställning eller någon form av 

daglig verksamhet. Detta exempel handlar om en man som har autism, som fick kontakt 

med arbetsförmedlingen och lyckades hitta ett arbete på en fabrik med 

rutinarbetsuppgifter, vilket ledde till en anställning. 

 

Kan ni beskriva ett tillfälle när habiliteringen fungerat dåligt?  

Personalen menade att ansvaret inte bara ligger på personalen. Individen måste själv ta 

initiativ och berätta om sina begräsningar, så att AF ska kunna stötta personen till ett arbete 

via daglig verksamhet. Ett fall som AF beskriver handlar om en kille som inte tagit ansvar för 

sitt handlande och som misslyckats trots möjligheten till stöd verksamheter via AF.  
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Personalen tycker att en tidig insats från skolan skulle ha hjälpt killen i den dagliga 

verksamheten. Personalen fick aldrig någon kunskap kring hans funktionshinder på grund av 

att han vägrade prata om sitt hinder.   

”Den grupp som misslyckas är det som inte informerar 

arbetsförmedlingen om sina svårigheter och hamnar hos en vanlig 

handläggare som missköter sig” 

 

Vilka stödinsatser har stått till deras förfogande när det gäller återgång till 

arbete?  

Arbetsförmedlingen har olika specialister i ett visst område som kan ge stödinsatser till den 

enskilda personen. Dessa kan vara arbetsterapeuter, sjukgymnaster, socialkonsulter som kan 

ske genom enskilda samtal eller möjlighet till praktik. Både enheten Autismförening och AF 

använder sig av lönebidrag för personer med ett långvarigt hinder.  Arbetsförmedlingen 

använder sig även av Supported Employment metoden. Personalen förklarar att rätten till 

metoden bara ges till personer med en arbetsförmåga, och under en viss bedömning kan man 

upptäcka att en person inte besitter någon arbetsförmåga, vilket istället kan resultera i en 

daglig verksamhet. Metoden fungerar inte hos alla personer med autism. 

 

”Man kan få möjlighet till en specialutbildad arbetsförmedlare 

för att träna sig i arbetsuppgifter eller annat som krävs för 

arbetet.” 

 

Vilka krav ställer ni på den autistiska personen? Hur skiljer sig dessa krav 

från den normala personen när det gäller arbete? 

Arbetsförmedlingens menar att man ställer samma krav på en autistisk person och en normal 

person. Detta är en stor skillnad på AF:s svar, jämfört med de andra verksamheterna, där man 

istället väljer att individanpassa. Enligt AF måste alla klara av det krav som arbetsgivaren 

ställer på en. I andra fall när man inte kan uppfylla kraven så har man rätt till LSS.  

”Man har bara en arbetsmarknad, och den kan inte se olika ut!” 
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Vilka hinder finns det på arbetsmarknaden för denna grupp? 

Arbetsförmedlingen förklarade hur den sociala biten påverkar arbetsförmågan. Eftersom 

individerna har svårigheter med kommunikation med sin omgivning kan det leda till att man 

inte får en anställning. Av alla frågor som vi ställt till våra respondenter är detta den frågan 

där alla utgått från samma specifika ämne: den sociala interaktionens betydelse. 

”Det viktigaste är inte vilken utbildning man har, utan hur 

individen samspelar med andra” 

 

Tycker ni att lagen (LSS: lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) är tillräcklig för att personer med Autism ska få rätt 

stöd som krävs? 

Personalen på arbetsförmedlingen belyste problematiken med LSS; Att den bör innefatta 

personer med fysiska funktionshinder. Däremot har detta ingen koppling till autistiska 

personer eftersom att deras hinder oftast beror på en psykisk störning. 
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Diskussion 
 
Utifrån alla sammanställda intervjuer och analys av resultat har vi nu kommit fram till att det 

finns en hel del problematik kring personer med autism, men även vissa möjligheter. Genom 

att ha utgått ifrån respondenternas kunskaper och erfarenheter kan vi nu säga att vårt syfte är 

uppfyllt. Vi har fått svar på alla våra frågeställningar. Några av dessa mer besvarade än andra, 

men det har inte påverkat vårt resultat i någon större utsträckning 

 

Aktivitetsbegränsning 

Enligt klassifikationssystemet ICF så finns det olika områden som styr personen med autism. 

Aktivitetsbegränsning anser vi är en del i ICF som påverkar personerna med autism, när det 

särskilt gäller den sociala aktivitetsförmågan. Interaktionen med andra är den tyngsta 

problematiken hos personer med autism. Vi har kommit fram till att gemenskapen med andra 

fyller en väsentlig funktion i samhällslivet.  

För att kunna vara delaktig så krävs det vissa sociala förmågor. Det blir ett svårt arbete för 

denna grupp att uppfylla dessa kriterier. Många vill inte ha den nära kontakten med folk.  

 

Delaktighetsinskränkningar 

En annan del i ICF är delaktighetsinskränkningar. Vi har analyserat detta till att personer med 

autism inte kan acceptera förändringar i arbetslivet. När det gäller våra valda verksamheter 

förutom (AF) så har vi funnit en hel del gemensamma nämnaren i det flesta intervjusvaren. 

När det gäller hinder och möjligheter har vi kommit fram till att det finns mer hinder för 

denna grupp än möjligheter. Det kan finnas förutsättningar för individen om man utgår ifrån 

ens individuella behov. Vi är nu medvetna om att samhället inte är tillräckligt flexibelt i 

arbetsmarkanden för personer med autism. Denna grupp behöver mer lämpade uppgifter inom 

produktion, eftersom att det inte kräver så mycket sociala kontakter. Det viktigaste är att 

möjligheten till arbete ges och att man utgår ifrån individens förmågor och intresse.  

 

Ett förslag som vi har för att förbättra möjligheterna till arbete för personer med autism är 

genom att använda strategin empowerment. Med detta system kan man utveckla individens 

förmågor att hantera olika livssituationer och öka självständigheten via motivation. Processen 

fokuserar på individens egna önskningar. (Medin & Alexanderson; 2009;83)Vi anser att 

möjligheterna till arbete då ökar genom att individen får en ökad självkänsla. 
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Alla våra respondenter har ett uppdrag att tillgodose individens behov genom att aktivt 

individanpassa insatserna för att kunna lyfta fram den enskilde. Vi instämmer med detta, 

eftersom det blir en grundläggande faktor i arbetet med autistiska personer. Om man utgår 

ifrån ”individen i fokus” kan det bli lättare för denna grupp att uppnå sina delmål/mål.  

 

Omgivningsfaktorer  

En tredje faktor i ICF delen som vi valt att belysa är kopplat till omgivningsfaktorerna. Vi har 

upptäckt att omgivningens bristande kunskap kring vissa funktionshinder gör det svårare att 

acceptera autistiska personer beteende och kan leda till attitydmässiga problem. Som 

exempelvis att omgivningen har förutfattade meningar om autistiska personer. (Westerhäll, 

2009;87) 

 

Ett förslag från oss som kan förbättra möjligheterna för personer med autism är att använda 

sig av rätt samhällsinsatser. Det kan vara att man redan i grundskolan presenterar olika typer 

av funktionshinder via föreläsningar eller genom att visa upp filmer inom autismspektrat för 

att informera människorna om denna grupp. 

 

Resultatet av detta kan då bli att man bemöter denna grupp med en större förståelse och 

fördomarna blir mindre. Den nationella handlingsplanen: Från patient till medborgare 

(Prop.1999/2000;79) förklarar delvis att samhället ska formas så att funktionshindrade 

personer får möjligheten att delta i olika samhällsaktiviteter i samma utsträckning som alla 

andra. (Lindqvist, 2011,92) 

 

Vi anser även att det krävs en bra samverkan mellan involverade myndigheter för att man ska 

kunna skapa möjligheter för individen att stärka sina förmågor. Det är viktigt att alla 

inblandade parter utgår ifrån ett och samma mål i arbetet med personer med autism (Medin & 

Alexanderson, 2009; 135). Vi tolkar detta som att en dålig samverkan kan resultera i att 

individen hamnar mellan stolarna och inte förstår vad som sker i sin rehabiliteringsprocess. 

 

Arbetsförmedlingen 

När det gäller arbetsförmedlingen verkar det som att personalen saknar den kunskap som 

krävs för att kunna få en helhetsbild av den autistiska personen.  
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Handläggarna på Arbetsförmedlingen förklarade sig mestadels med att lägga ansvaret på 

individen. Det verkar som att tidsbrist i arbetet är en annan faktor som påverkar relationen till 

klienterna. Personalen har oftast hand om ett flertal klienter, vilket kan vara en orsak till den 

bristande kontakten till dessa individer. Vi anser att det krävs mer insikt i 

autismproblematiken bland personalen på arbetsförmedlingen. Många personer med autism 

kan inte se sina hinder och andra har svårt att yttra sig om sina begränsningar.  

Hur kan personalen då förvänta sig att klienten ska informera om detta, när klientens 

svårigheter ligger i den sociala kommunikationen?  

 

Vår åsikt är att arbetsförmedlingen bör anställa fler handläggare inom området 

funktionshinder för att varje enskild klient ska få möjlighet till bästa möjliga stöd och tid. Vi 

föreslår att man kan erbjuda personalen på Arbetsförmedlingen fortbildning inom det 

specifika området, för att man senare i kontakt med klienten ska få en helhetsbedömning av 

individen och förstå vilka behov och förutsättningar individen besitter.  

 

Det är särskilt arbetsförmedlingens arbetssätt som vi reagerat på. Med hjälp av 

litteraturläsning och intervjuer med personalen har vi nu ändrat uppfattning om 

arbetsförmedlingens uppdrag.  

 

Vår samlade bedömning är att vi nu fått en större förståelse kring deras arbetsplan och att 

ansvaret inte bara ligger på handläggaren utan individen, med vägledning från de involverade 

aktörerna. Däremot måste personalen ta hänsyn till att personer med autism är en grupp som 

inte kan ta initiativ eller öppna upp sig för vem som helst samt har svårigheter att förstå sin 

omgivning. Därför krävs det utökad kunskap kring ämnet hos personalen.  

 

LSS 

Som vi har förstått från respondenterna brister det i LSS lagen när det gäller den enskilde 

individens rätt till en viss insats. Vi har tolkat det som att LSS är otillräcklig på grund av dålig 

samverkan mellan andra myndigheter, såsom skolan och socialtjänsten, arbetsförmedlingen. 

Detta kan bero på att kommunerna inte har tillräckliga resurser att tillhandahålla stöd och 

service till personkretsarna. Vi uppfattar detta som att kommunerna inte tar sitt fulla ansvar att 

hjälpa dessa individer, för att det blir ekonomiskt ogynnsamt.  
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Ett problem som vi fick fram i intervjusvaren är att personer med autism som gått i en 

särskola plötsligt kan bli omtestade och inte längre ha ett funktionshinder. 

Arbetsförmedlingen finner detta absurt och som ett stort problem eftersom dessa ungdomar då 

inte får rätt till LSS lagen längre. Hur detta kan ske, förstår vi inte. Detta påverkar inte bara 

individen, utan synen på autistiska personer. Vår tolkning av detta är att det idag har blivit 

svårare att få en diagnos. Många har tidigare fått diagnosen autism fastän det är 

normalbegåvade eller tvärtom, vilket är fruktansvärt. Som vi nämnt tidigare beror mycket på 

okunskap och även i detta fall måste man se till att utöka sin kunskap om autism och dess 

olika kriterier.  

 

Stödinsatser  

En annan viktig faktor som vi har tagit upp gäller en viss stödinsats som oftast gett resultat. 

Ett exempel är artikeln An 8 year follow-up of a specialist supported employment service for 

high-ability adults with autism or Asperger syndrome (2005) skriven av Howlin. I denna 

artikel har man undersökt att resultatet av en anställning för vuxna med en hög IQ för 

personer med autism eller asperger syndrom, lett till att 68 % fått arbete. Man har genom ett 

unikt supported employment program lyckats hitta arbete för klienterna under de senaste åtta 

åren. Detta har resulterat i mindre arbetslöshet och lett till arbetsökning från 63 % till 67 %. 

Resultatet från denna artikel visar att metoden varit givande för personer med autism. Vi 

kopplar detta till verksamheten daglig verksamhet och arbetsförmedlingen som anser att 

Supported Employment är en användbar metod för sina deltagare.  

 

Vi tolkar detta som att Supported Employment är en individuellt anpassad metod. Man ger det 

stöd som individen behöver och man utgår enbart ifrån personer med funktionshinder. Den 

enda problematiken som verkar finnas enligt oss är att rätten till metoden bara ges till 

personer med en arbetsförmåga, och genom en bedömning kan man plötsligt upptäcka att en 

person inte besitter någon arbetsförmåga längre. Detta är tragiskt, eftersom det innebär att de 

flesta personer med autism har en låg aktivitetsförmåga och inte får möjlighet till arbete, utan 

istället daglig verksamhet.  

 

 

 

 



 39 

Metoddiskussion 
När det gäller respondenterna så har vi lite kommentarer kring detta. En faktor som hade varit 

bättre för oss är ifall vi hade haft fler respondenter i vår uppsats. Detta hade bidragit till att vi 

hade fått mer kunskap i vårt ämne. Exempelvis om vi hade haft två olika respondenter inom 

samma verksamhet, kunde vi ha fått en större insikt i hur det upplever arbetet med autistiska 

personer.  

 

När det gäller datainsamlingen upplevde vi att denna del var väldigt krävande. Vi har lagt ner 

många timmar på att transkribera intervjuerna, vilket har påverkat vårt humör ibland. En 

positiv aspekt som vi funnit handlar om kontakten med våra respondenter. Vi fick möjligheten 

att återkomma till alla via e-post ifall vi fann att svaren inte var tillräckligt besvarade.   

 

Slutsats 
Vi har tolkat våra respondenters upplevelse av arbetet med autistiska personer som väldigt 

krävande och att det kräver stort ansvar i arbetet, för att personen ska kunna utveckla sina 

förmågor och få hjälp med sin nedsatta sociala funktion. Vi har även kommit fram till att 

förståelsen för autistiska personer är låg i samhället och att det krävs att man har större 

kunskap i ämnet för att förebygga fördomar och utanförskap för denna grupp. 

Ett förslag som vi har på fortsatt forskning är att använda sig av personer med autism som 

respondenter som ett komplement att få deras egna synpunkter på våra frågeställningar. 
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Zainab Abdulkarim & Roshin Azizi 

Bilaga 1a – Frågeguide: Intervju med verksamheterna 

1. Hur upplever ni att arbetet med autistiska personer fungerar? 

 

2. Vilka hinder och möjligheter upplever ni att det finns hos 
personer med autism? 

 

3. Tycker ni att samhället är tillgänglig för denna grupp? 

 

4. Vilka habiliterings/rehabiliteringsinsatser använder ni för denna 
grupp? 

 

5. Hur fungerar arbetet med stödinsatserna som ges?  

 

6. Tycker ni att lagen (LSS: lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)är tillräcklig för att personer med Autism ska få 
rätt stöd som krävs? 

 

7. Kan ni beskriva ett tillfälle när habiliteringen/rehabiliteringen 
fungerat bra och ett tillfälle när den fungera dåligt? 
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Bilaga 1b – Frågeguide med arbetsförmedlingen 

1. Kan ni beskriva ett tillfälle när rehabiliteringen fungerat bra och 
ett tillfälle när den fungera dåligt? 

 

2. Vilka stödinsatser har stått till deras förfogande när det gäller 
återgång till arbete? 

 

3. Vilka krav ställer ni på den autistiska personen? och hur skiljer 
sig dessa krav från den normala personen när det gäller arbete? 

 

4. Vilka hinder finns det på arbetsmarknaden för denna grupp 
personer? 

 

5. Hur upplever ni att arbetet med autistiska personer fungerar? 

 

6. Tycker ni att lagen (LSS: lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)är tillräcklig för att personer med Autism ska få 
rätt stöd som krävs? 

 
 
 
 
 


