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Arbetskamrat med en Aspergian
- en studie kring upplevelser av Asperger syndrom i arbetslivet.

Susanne Håkansson

Sammanfattning: Funktionshindrade med Asperger syndrom/AS har i dagens
komplexa arbetsliv svårt att få eller bibehålla en anställning trots att det finns
stöd att tillgå. Uppsatsen belyser vilka upplevelser och erfarenheter anställda
har som arbetskamrater till personer med Asperger syndrom? Vad upplevs
som positivt respektive negativt. Vilket stöd finns och hur upplever
arbetskamraterna stödet? Metodologiskt har uppsatsen inspirerats av
grounded theory. Sex intervjuer med arbetskamrater till personer med
Asperger syndrom samt tre intervjuer med personal från AMS har legat som
grund för resultatet som visar att bemötandet påverkar anställningen för
personer med AS i positiv respektive negativ riktning. Stödet till
arbetskamraterna påverkar bemötandet som i sin tur påverkar förståelsen,
sociala situationer samt arbetssituationerna på arbetsplatserna. Stödet från
AMS når inte företagen, mer kunskaper och information kring AS skulle
vara att föredra samt fokusering på vad personer med AS har att ge
arbetslivet. Respondenterna upplever personer med AS som pålitliga,
arbetsvilliga och en outnyttjad resurs.

I och med arbetslivets nya komplexitet, samhällsförändringar och arbetslivets flexi-
bilisering har detta medfört att idag kan det tydligt skönjas en segregering och
differentieringstendens inom arbetskraften. De grupper i samhället som inte klarar av att
hantera arbetslivets komplexitet, vilken ställer höga krav på flexibilitet, riskerar att
hamna utanför. Den ökade segregeringen vad gäller sociala samt ekonomiska
ojämnlikheter och utanförskap har inneburit att integreringen av ”svaga grupper” i
samhället har kommit att prioriteras och då inte bara i Sverige utan inom hela EU-
området. Mångfald i arbetslivet har blivit en het fråga, vars syfte är att förbättra
förutsättningar för alla individer i samhället och att alla skall ges möjlighet att deltaga i
arbetslivet på lika villkor (De los Reyes, 2001). Alm (1999) hänvisar till
Näringsdepartementet vilka har undertecknat ett manifest där de menar att det är en
utmaning för arbetsgivare i Sverige att skapa ett öppnare klimat för att ta tillvara på
olikheter. Om detta möjliggörs menar Näringsdepartementet att då kommer både
arbetslivet och samhället stärkas i sin kreativitets- och utvecklingsförmåga.

Alm (1999) påpekar vidare att mångfald är ett omfattande begrepp med en mängd
olika definitioner där kön, sexuell läggning, ålder, livserfarenhet, utbildning, etnicitet,
funktionshinder innefattas av begreppet. Vissa grupper har fått större genomslagskraft
och bättre möjligheter på arbetsmarknaden och där arbetet med att prioritera dessa
grupper är självklara i många organisationer. Personer i olika åldrar och med olika
livserfarenheter tas tillvara, att anställa både kvinnor och män till olika befattningar med
samma lön är inte en självklarhet inom alla organisationer men frågan diskuteras öppet
idag samt medvetenheten kring vikten av att öka etnisk mångfald. För andra grupper
som innefattas av mångfaldsbegreppet är det svårare att få till stånd förändringar, detta
gäller exempelvis funktionshindrade (Alm, 1999).
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Arbete och funktionshinder

”Demokratins  mål är att medborgarna på lika villkor skall kunna delta i formandet av
framtiden och att de själva skall kunna forma sin tillvaro. (direktiv till Maktutredningen
1985)” (Bengtsson, 1998 s 2).

Handikappsutredningen konstaterade år 1989 att det fanns brister i stödet till personer
med funktionshinder. Bristerna gällde inte bara insatsernas omfattning utan även
innehållet och den enskildes möjlighet att bestämma och planera sitt eget liv.
Handikappsutredningen föreslog därför mer individinriktade insatser till de
funktionshindrade som hade omfattande stöd och service, vilket senare ledde fram till
handikappsutredningens huvudbetänkande ”ett samhälle för alla”. Huvudbetänkandet
låg till grund för ett regeringsförslag om en rättighetslag, LSS-lagen om stöd och
service, som trädde i kraft 1 januari år 1994. LSS-lagen ålägger samhället ansvar att via
stöd och insatser tillgodose de funktionshindrades behov och önskemål och där lagen
påpekar att personer med omfattande funktionshinder skall ges möjlighet att leva som
andra. Den trycker på jämnlikhet och delaktighet och för valfrihet för individen samt för
personlig integritet (Bengtsson, 1998).

Enligt WHO i Bengtsson (1998) delas funktionshinder in i tre kategorier: skador,
funktionsnedsättning och handikapp. Begreppen relateras till varandra och WHO menar
att sjukdomar kan leda till skador som i sin tur kan leda till funktionshinder som vidare
kan resultera i handikapp. Skador handlar om exempelvis förlossningsskador,
hjärnskador eller ärftlighet. Funktionsnedsättning menar WHO är när någon förmåga
helt eller delvis saknas hos den enskilde, för att denne på ett normalt sätt, relaterat till
ålder kopplat till utförandet av en uppgift (Bengtsson, 1998). Trots LSS-lagen anser
Brusén (2002) att personer med funktionshinder har begränsade möjlighet att få en
vettig syselsättning eller arbete och att det är en av de största hindren till att uppnå
målsättningen av full delaktighet i samhället. Brusén (2002) pekar vidare på att arbete
eller daglig sysselsättning är arenor som har stor betydelse för den enskildes sociala liv
och understryker att det måste vara den funktionshindrades förmågor och inte
oförmågor som skall stå i fokus när det gäller arbete. Framtida sysselsättningar för de
funktionshindrade måste istället för terapiformer handla om att ge meningsfullt arbete
efter den enskildes förmåga.

Renström (1998) menar att arbete handlar inte bara om att tjäna pengar utan arbete
är också betydelsefullt för att det ger individen en möjlighet till personlig utveckling
och gemenskap med andra. Det är heller inte försvarbart att ett samhälle inte tar tillvara
en resurs med tanke på att flera funktionshindrade har tillräcklig yrkeskompetens att
fungera i arbetslivet. De los Reyes (2001) skiljer mellan funktionshinder och funktions-
handikapp och där funktionshinder anses vara ett relativt begrepp som måste definieras
till ett specifikt sammanhang. Med andra ord, ett funktionshinder behöver inte innebära
att individen inte kan inkluderas i arbetslivet utan det beror på arbetet och dess
utformning. Är det utformat så att det passar individen är det inget arbetshandikapp. Det
som avgör om en individ är arbetshandikappad handlar mer om arbetets likformighet
och de normer och föreställningar kring funktionshinder som finns i organisationerna
och på arbetsplatser vilket kan ha en  avgörande roll om en individs funktionshinder är
ett handikapp eller inte. Konkret handlar det om att skapa specifika förutsättningar på
arbetsplatserna för att öka möjligheterna för de funktionshindrade att skaffa eller
bibehålla ett arbete. De los Reyes (2001) hänvisar till studier vilka visar hur attityder
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och föreställningar om personer med funktionshinder påverkar bemötandet i arbetslivet
och betonar den omgivande miljöns delaktighet i segregering- eller integrerings-
processen på arbetsplatser. Chefen och arbetsledaren har en avgörande roll och även
organisationskulturen, dvs. informella och formella värderingar, normer och regler på
arbetsplatsen vilka sätter upp ramar för hur olikheter uppfattas och värderas. Alla dessa
funktioner har stor betydelse för integrationen av funktionshindrade på arbetsplatserna
och i linje med detta för de los Reyes (2001) resonemang kring arbetslöshet och dess
negativa påverkan vad gäller tex. självbild, förändrad tidsuppfattning, minskade sociala
kontakter och därmed isolering. Bartilsson, Gillberg, Hermansson, och Olofsson (2000)
belyser hur arbetslöshet ur flera aspekter leder till nedbrytande av personligheten,
förändrad tidsuppfattning, minskade sociala kontakter med mera och hänvisar till
arbetsmarknadspolitiken där målet är att så många som möjligt skall kunna försörja sig
genom ett eget arbete. Ett av många spännande exempel de tar upp är "Beatebergs
hunddagis" i Göteborg som är ett socialt arbetskooperativ vilket drivs som en
ekonomisk förening. Målgrupp är personer med funktionshinder där det exempelvis kan
handla om Asperger syndrom/AS och verksamheten tar sin utgångspunkt i LSS-lagen.
Den huvudsakliga finansieringen äger rum på så sätt att de olika kommundelarna köper
dagverksamhetsplatser samt viss finansiering från avgifter som tas ut i samband med
skötsel av hundarna.

" det är viktigt att så många som möjligt kan försörja sig genom eget arbete oavsett
funktionshinder. Arbetet fyller viktiga sociala funktioner för alla i samhället, det ger oss
struktur i livet och delar upp vår tid mellan arbete och fritid. För de flesta av oss skapar
detta mening och innebörd något som dessa grupper saknar" (Zandén, 2000).

Historik kring Asperger syndrom/AS

Asperger publicerade år 1944 en artikel kring vad han kallade autistisk personlighets-
störning hos barn. Asperger var barnläkare i Wien och visade tidigt stort intresse för
barn med avvikande utveckling. På Aspergers klinik behandlades framför allt pojkar
med sociala interaktionssvårigheter och beteendeavvikelser med hjälp av pedagogiska
metoder. Patienterna hade oftast begåvning inom normal området men ibland även med
hög begåvning. Redan 20 år tidigare hade en rysk neurolog Ssucharewa publicerat ett
arbete kring schizoid personlighetsstörning  hos barn och det fanns uppenbara likheter
med Aspergers verk. Trots det refererade inte Asperger i sin forskning till Ssucharewa
och hennes observationer och upptäckter. Troligtvis berodde detta på att Ssucharewas
artiklar endast publicerats på tyska och blev inte översatta och publicerade på engelska
förrän år 1996 (Attwood, 2000: Frith,1998: Gillberg, 1997: Wing, 1996).

Samtida med Asperger var den amerikanske barnpsykiatern Kanner vilken blev
mannen bakom klassisk autism- eller Kanner syndrom. År 1943 publicerade Kanner en
artikel om “autismstörning i den känslomässiga kontakten” där han beskrev barn som
tidigt debuterade extrema svårigheter i fråga om ömsesidig social interaktion. Han kom
att kalla detta tillstånd för “Tidig Infantil autism” eller bara “infantil autism”. Det
tillstånd som Kanner beskrev liknade Aspergers men där Kanners patienter oftast visade
på en normal eller låg begåvning till skillnad från Aspergers patienter med en normal
eller hög begåvning (Gillberg, 1997).

En holländsk läkare vid namn van Krevelen försökte i början på 1970-talet att
blåsa liv i Aspergers verk kring autistisk personlighetsstörning, vilket kan jämnföras
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med klassisk autism, men lyckades inte och det var inte förrän  år 1981 då Wing (1996)
myntade i en artikel begreppet Asperger syndrom/AS som det blev känt. Wing (1996)
menar att AS utgör en av många enheter inom vad hon benämner autismspektrum där
förövrigt DAMP, AD/HD m.fl. ingår. AS är en undergrupp inom ett brett spektrum av
störningar som främst påverkar social interaktion och kommunikation samt förmåga att
utveckla fantasi, föreställningsförmåga. De syndrom som finns inom spektrumet kan
förekomma på alla intelligensnivåer och ibland hänga ihop med olika fysiska tillstånd
eller utvecklingstörningar. Wing (1996) har med hjälp av sina studier skapat en
symptomtriad vilken beskrivs i modifierad form i Figur 1. Symptomtriaden innefattar en
obefintlig eller nedsatt social interaktionsförmåga vilket innebär nedsatt förmåga att
utveckla sociala kontakter, nedsatt kommunikationsförmåga vad gäller verbal och icke
verbal kommunikation samt oförmåga till utveckling av fantasi, föreställningsförmåga
som exempelvis svårt med låtsaslek.

Figur 1  Wings symptomtriad i modifierad form.

Social interaktion

                 Kommunikation                              Fantasi/Föreställningsförmåga

Det har genom åren funnits olika teorier kring vad som förorsakar autism, och där
AS ingår i autismspektrumet. Kanner var kluven i sin syn på orsakerna till autism och
växlade mellan ett psykologiskt och ett biologiskt perspektiv (Gerland, 1998). Asperger
menade däremot att autism var en biologiskt betingade störning och var övertygad att
AS var ärftligt (Frith, 1998). Psykologiska teorier kring avvikande beteenden hos
föräldrarna har funnits som exempelvis Mahlers i Gerland (1998) som hade en teori om
att autism var ett försvar mot det egna självet, mot en hotande symbios eller mot de
egna känslorna, autism sågs som en försvarsmekanism hos barnet.

Under 1980-talet avlöstes de psykologiska teorierna av de mer biologiskt
grundade hypoteserna. Gillberg (1992) menade att forskare inom området nu blev
överens om att autism och AS hade biologiska och inte psykologiska orsaker och att det
kunde handla om en hjärnskada från födseln och där även ärftligheten hade betydelse.
Parareellt med kunskapsutvecklingen kring AS löpte det snabbt en ökad förståelse kring
hjärnans funktioner och idag är AS ett omtalat syndrom inom psykiatrin. Vuxna som
tidigare haft svårt att hitta en diagnos och som genomgått år av terapi och utredningar
har fått diagnosen AS. Personer som har haft svåra sociala samspelsproblem men som
inte fått diagnos och som läser om AS känner igen sig, likaså makar eller föräldrar ser
hur AS stämmer in på deras anhörigas livssituation. Under de sista 15 åren har en lång
rad artiklar publicerats och forskning bedrivits kring AS och då främst i Sverige,
England, Canada och USA men under senare år har även intresset kring syndromet ökat
i Australien (Gillberg, 1992: Gillberg, 1997).
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Diagnos Asperger syndrom/AS

Det råder enighet inom forskarkretsar att AS är  ett tillstånd inom autismspektrumet
vilket innebär en autistisk störning hos personer men med i övrigt en i det närmast
normal utveckling (Gillberg, 1989: Howlin, 1998: Schopler & Mesibov, 1998). AS
uttrycker sig som en genomgripande störning av utveckling där i synnerhet personernas
sociala förmågor är avvikande. I detta sammanhang talas det främst om att personer
med AS inte har kunnat eller inte kan utveckla empati, eller har svårt med mentalisering
dvs. använda mentala modeller, eller har en bristande theory of mind, vilket i korthet
innebär förmåga att förstå att andra människor har ett inre liv (Happé, 1994). Hjelle och
Ziegler (1992) refererar till Kelly som menar att människor är som vetenskapsmän, de
strävar efter att lära sig saker, tolka, förutse och kontrollera den egna världen för att lära
sig att hantera den. Människan är en tänkande och intelligent varelse som ser händelser
på olika sätt och genom att pröva sig fram skapar egna föreställningar kring händelser
som kan på olika sätt hjälpa till att göra framtiden förutsägbar. Genom olika mentala
modeller skapar människan mening åt olika saker i livet och kan därigenom bland annat
förklara erfarenheter och upplevelser. Hur en händelse upplevs beror på hur de mentala
modellerna används vilket påverkar hur en händelse kommer att upplevas (Ibid.).

Frith (1998) menar att det bästa sättet att förstå AS är att använda sig av det
kognitiva perspektivet där svårigheterna i AS handlar om mentala modeller och
mekanismer som påverkar förmåga att tänka, känna, lära in och sortera information och
om det brister i någon av dessa förmågor påverkas utvecklingsförloppet. De kognitiva
funktionerna som är drabbade vid AS är 1) theory of mind vilket kan beskrivas som:
förmåga att förstå andra människor utifrån egna föreställningar. 2) exekutiva funktioner
vilket innebär förmåga att planera ett mål och upprätthålla en strategi för att nå målet 3)
Central koherens vilket kortfattat kan beskrivas: förmåga att se sammanhang, att förbise
detaljerna till förmån för helheten.  4) Automatisering, att automatiskt utföra vissa
handlingar (Frith, 1998). Normalt blir enligt Gillberg (1997) inlärda förmågor mer eller
mindre automatiserade hos människor. Hos personer med AS är oftast inte det fallet
utan att exempelvis äta och prata samtidigt kan vara jättesvårt, fokus ligger på det som
utförs för tillfället och det kan handla om svårigheter i att titta i ögonen på en person
och samtidigt lyssna .

Diagnosen Asperger syndrom/AS ställs genom att fastställa olika
beteendemönster och det finns fyra olika diagnosmanualer, DSM-IV, ICD-10, Gillberg
& Gillberg och Szatmari som i det stora hela är ganska lika men där det finns delar som
skiljer dem åt. Exempelvis redovisas, kortfattat, kriterierna i diagnosmanualen Gillberg
& Gillberg enligt följande: (Gillberg, 1997)

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation.
2. Monotona, snäva intressen
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen
4. Tal- och språkproblem
5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation
6. Motorisk klumpighet
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Asperger syndrom/AS och vuxenlivet

I vuxenålder har personer med AS särskilda svårigheter med nära vänskapsrelationer
där de trots önskan att vilja ingå i ett socialt umgänge misslyckas. Oftast är det samtal
av typen ”småprat” som är svårast, särskilt när ironi och skämt förekommer (Steindal,
1997). Ett annat exempel är en person som i princip talar öppet om precis vad som helst
och känner inte av gränsen att inte tala om personliga saker med vem som helst. Även
om personer med AS har ett rikt språk och förmåga och önskan att kommunicera verbalt
tolkar de allting  bokstavligt (Nordgren, 2000). I Nordgren (2000) säger Nils att han har
svårt för ironi och tvetydigheter och att han ofta inte vet om han skall ta det folk säger
som kritik eller komplimanger samt att det är svårt att förstå om folk ljuger. Det handlar
om hur personer med AS använder verbal kommunikation. Verbal kommunikation
menar Mitchell (1993) utgår ifrån att människor har förmåga att förstå vad andra menar
eller vad som försiggår i deras medvetande och inte bara av det uttalade orden.
Miranda-Linné (2001) menar att kommunikation bygger på förvärvandet av flera
nödvändiga förutsättningar och kunskaper, vilket inkluderar förmåga att delta och
interagera med den fysiska miljön samt att aktivt delta i social interaktion med andra
individer och att förstå och använda olika uttrycksformer. Kommunikation handlar inte
bara om vad som sägs utan hur och var det sägs. Wing (1996) menar att personer med
AS kan ha svårt att i en diskussion veta turordningen. Det är vanligt att personer med
AS tar över en diskussion och leder in diskussionen på ämnen som intresserar dem.
Vuxna och barn med AS har enligt Wing (1996) problem med kommunikation eftersom
de har svårt med att förstå personers avsikter. I Nordgren (2000) säger David att han
klarar inte av kallprat och sociala regler han nämner följande situation:

”En typisk grej hände när jag, Sara och hennes syster var ute med en amerikan. Plötsligt
började Saras syster berätta något på svenska för Sara. Jag tyckte synd om amerikanen
som inte fattade och började översätta…. Med det var ju så att de börjat tala svenska just
för att han inte skulle förstå” (Nordgren 2000 s47).

Vissa personer med AS gör aktiva närmande till andra människor men på ett underligt
och ensidigt sätt för att ställa krav eller tjata om sina egna behov. De upplevs av andra
som om de inte bryr sig om känslor eller behov hos de människor de talar med. Deras
närmande kan inkludera att fysiskt hålla om eller krama en person men alltför för hårt.
De kan bli besvärliga och aggressiva om de inte får den uppmärksamheten som de
kräver, de saknar kort och gott förmåga att interagera med andra människor socialt
(Wing, 1996). De kan också uppfattas som högtravande och formella och detta gäller
framför allt de som  ligger på en språklig hög nivå. De anstränger sig mycket för att
uppföra sig väl och smälta in genom att strikt hålla sig till regler för socialt samspel. De
förstår egentligen inte dessa regler och har särskilt svårt att anpassa sig till förändringar
och subtila skiftningar i beteende som förväntas i olika situationer (Wing, 1996).
Personer med AS kan ha svårt för minsta förändring i deras omgivning och kan då få
raseriutbrott eftersom många är i behov an tydliga dagliga rutiner och har svårt att skapa
sammanhang i tillvaron (Steindal 1997). Brattberg (1999) ger exempel på hur hon
upplevt oförmåga att skapa sammanhang när hon varit på teater,

”Jag hänger helt enkelt inte med. Det blir bara rörigt med alla människor när jag inte
förstår vad det egentligen handlar om. Böcker, som många andra tycker är helt
fantastiska, förstår jag inte heller något av” (Brattberg 1999 s161)
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Brattberg (1999) refererar även till Antonovskys KASAM - "Känsla av sammanhang"
och menar att eftersom personer med AS har svårt att se sammanhang är de extra
känsliga och utsatta för att hamna i en stressituation eller utmattningsfas därför är det
viktigt menar Brattberg (1999) att personer med AS inte fastnar i en arbetssituation där
arbetet blir en del av deras fritid. Det finns risker med att personer med AS skapa
specialintressen kring en uppgift och om denna uppgift är kopplat till arbete finns risk
att detta tar överhand. Antonovsky (1991) finner att de som klarar påfrestningar och
krav bäst har en hög ”känsla av sammanhang”/KASAM. KASAM står för ett
förhållningssätt där det finns en balans mellan begriplighet, hanterbarhet och mening.
Antonovsky (1991) menar vidare att en hög känsla av sammanhang är grundläggande
för att klara påfrestningar, men att det också handlar om tillgång till GMR /generella
motståndsresurser. GMR utgör ytterligare en pusselbit i Antonovskys teori och innebär
resurser som en god anpassningsförmåga, ett positivt socialt nätverk och ett fungerande
samspel mellan individ och omgivning. Att resurserna är generella betyder att tillgången
till dessa har ett värde i stort och inte kopplat till en specifik situation. Brattberg (1999)
menar vidare eftersom många personer med AS just saknar ett socialt nätverk och där
hon under sitt yrkesliv förstått vikten av ett socialt nätverk och ett fungerade samspel
med omgivningen för att orka med och för att lyckas.

Personer med AS har brister i förmåga vad gäller empati vilket kan upplevas som
provocerande och underligt för omgivningen (Brattberg, 1999). Holm (1987) anser att
termen empati har ett brett användnings område och att det finns en mängd olika
uppfattningar och definitioner av termens betydelse. Enligt Holm (1987) är en allmän
betydelse av ordet empati i psykologisk litteratur en upplevelse- eller känslomässigt
"vetande" om vad andra människor känner i ett givet ögonblick i sin privata värld.
Empati innebär en förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och
psykiska situation. Det utmärkande för empati beskrivs ofta vara att få en plötslig insikt
om den andres känsloläge. Empati grundar sig både på erfarenheter av andra och på
självkännedom och förutsätter vissa grundläggande funktioner hos utövaren, insikten
antas ske på ett plan som inte omedelbart är medvetet för individen själv. Holm (1987)
menar vidare att ordet empati har sammanblandats med sympati vilket innebär att ha
positiva känslor för någon annan. Empati kan även ligga på olika plan, på ett
intellektuellt plan där det finns en förmåga att förstå att andra har ett djupare känsloläge
och tankemönster. Sanna i Nordgren (2000) menar att hon bryr sig om när andra är
ledsna, även om hon inte alltid känslomässigt berörs. Hon menar att hon kan vara helt
nollställd känslomässigt, även om hon med hjärnan tycker det är fruktansvärt. Liknande
resonemang för Brattberg (1999) där hon menar att hon förstår i sin kontakt med
patienter att människor mår bättre av att få prata och om hon som professionell tar sig
tid att lyssna. Detta är något som hon inte alltid uppfattar att alla av hennes kollegor gör
och ifrågasätter vad som egentligen är empati och vem som i detta läget kan anses vara
empatisk.

Specialintressen hos personer med AS kan vara mycket ovanliga och handla om
att samla på saker eller kunskap inom olika specifika områden, som matematik,
astronomi, serietidningar m.m. och intressena har sällan någon anknytning till det
praktiska livet (Steindal, 1997). Ibland kan också vanliga intressen vara intressanta på
ett ovanligt sätt som exempelvis en person som samlade på gamla tvättmedel paket av
märket "Velo". Tvättmedelpaketen var intressanta pågrund av bokstaven "V" som
uppfattades som en vacker form av personen med AS (SVT 2, 2002).
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En del personer med AS tycker bäst om att vara ensamma med sina intressen och
är skygga och inåtvända, medan andra påtvingar sina intressen på ett för omgivningen
tjatigt eller långtråkigt sätt. (Steindal, 1997). Attwood (2002) definierar specialintressen
som något som påverkar personen med AS och dessa liv i stor utsträckning och där det
består av två huvudkomponenter, samlandet av information eller saker kopplade till
specialintresset. Många med AS talar även väldigt mycket om sitt specialintresse utan
att ta hänsyn till andras intressen eller andras samtalsämne. Attwood (2002) ser detta
som en slags trygghet för personer med AS eftersom det ofta föreligger problem med att
kunna läsa av oskrivna regler eller sociala normer. Specialintresset blir till något positivt
och att kunna prata om något obehindrat och genom att tala om sitt specialintresse med
hjälp av tillhörande termer visar på kunskap och intelligens. Gillberg (1997) menar
också att specialintressen kan ta mycket tid och att andra saker i livet blir sekundära
vilket kan upplevas tröttsamt eller rent av plågsamt för anhöriga. Gillberg (1997) samt
Duvner (1994) menar att specialintressen kan vara lätta för personer med AS att lära sig
men svårare att använda i sitt dagliga liv. Många gånger handlar det om mycket smala
intressen som exempelvis att läsa tågtabeller, lösa svåra matematisk tal, lära sig alla
världens flaggor etc. Van Bourgondien (2002) menar att specialintressen kan användas
som motivationsfaktor för arbete istället för lön. Motivation är viktigt för att lyckas i ett
arbete. Vanligtvis motiveras människor genom lön och statur och av att betyda något för
andra men för personer med AS är det annorlunda. För personer med AS kan enstaka
intressanta faktorer i arbetslivet vara viktigare, för många är själva arbetet det viktigaste
i livet. Men Van Bourgondien  (2002) berättade under heldagseminariet att en del
personer med AS kan motiveras på de mest udda sätt:

"- en person motiverades att arbeta genom att med sin lön kunna köpa bensin och få
chansen att åka runt i bil och titta på olika trafikmärken vilket var hans specialintresse".

Personer med AS kan uppvisa beteenden som kan upplevas som udda för vissa
människor och där beteendet beror på att personer med AS har svårt att läsa av eller
förstå sammanhanget i vad som händer runt omkring dem. Gerland (2003) menar att det
är farligt att bara fokusera på beteendet utan att titta på bakomliggande orsak. Om
aktivitet och livsutrymme är begränsat leder detta till allt mindre livsutrymme. Därför är
vikten av stöd och information kring AS betydelsefullt för att ge personer med AS
möjligheter i livet. Negativ feedback föder negativa känslor vilket minskar personen
med AS och dennes självförtroende och känsla av kompetens. Detta kan leda till
frustration och förekomst av utagerande som blir till ett självskadande beteende.
Gerland (2003) förtydligar att arbetet med självförtroende och självkänsla skall inte
utföras på ett barnsligt sätt , beröm inte personen med AS utan bekräfta "- jag såg att du
klarade arbetsuppgiften" Personer med AS har inte något inre belöningssystem vilket
kan uppfattas främmande därför är det vikigt att hitta alternativa sätt att belöna eller att
träna upp ett inre belöningssystem genom att personen med AS uppmuntras att lösa
egna problem. En viktigt sak vad gäller arbete med självförtroende är omgivningens
förståelse kring vad AS innebär vilket ökar förståelsen för det som kan upplevas
konstigt. Gerland (2003) trycker även på vikten av att plocka fram de goda sidorna och
ta tillvara på dessa annars är risken att personen med AS blir passiv och riskerar att bli
institutionaliserad och kommer att i framtiden kosta pengar för samhället. Gerland
(2003) menar vidare att det gäller att välja om man vill bli hjälpare eller fiende. För att
bli hjälpare måste man vara medveten om sitt eget beteende och hur man kommunicerar
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med personen med AS för att skapa tillit . Detta kan ske genom att inte döma utan att
förtydliga att "- jag förstår att det inte är din avsikt att… men det kanske inte var så
bra…Nästa gång gör vi …" tjata inte utan var tydlig och försök ligga ett steg före. Som
hjälpare kan man tillsammans med personen med AS hitta strategier och lösningar när
frustration eller stress uppstår hos personen med AS. Vad som är vikigt är att vara
konkret och tydlig vilket gör det mycket lättare för personen med AS att använda dessa
strategier. Gerland (2003) förtydligar vikten av att se helheten, hur ser kraven ut, finns
det utrymme för vila och aktiviteter i hela livssituationen. Faran är att fokus ligger på
den egna verksamheten och därför är det vikigt med samarbete och dialog för att skapa
en helhetsbild. För mycket aktivitet och för lite vila kan leda till trötthet och att
personen med AS tappar fokus. För lite aktivitet och för mycket vila kan leda till att
personen blir uttråkad och passiv. Gerland (2003) tipsade om att det kan vara värdefullt
att tänka på att i kontakten med personer med AS ha teoretisk kunskap, vara villig att
samarbeta och anpassa sitt sätt att vara, att gilla olikheter och inte vara rädd för det
annorlunda, inte ta saker personligt eftersom personer med AS kan uppfattas som
väldigt direkta, tåla att känna sig avvisad, kunna växla perspektiv, stödet från andra
arbetskamrater samt att aldrig bli nöjd utan söka ny kunskap kring AS och vara nyfiken
(Gerland, 2003).

Vad gäller normalitet och avvikande beteende är gränserna otydliga när man talar
om AS, skillnader mellan olika individer är stora. Liksom personer med AS har
personer som inte uppfyller de aktuella kriterierna i vissa fall problem med sociala
färdigheter, tolkning av sociala situationer samt med empatiska färdigheter. Några av de
typiska AS dragen går att finna hos människor som inte fått diagnos, exempel om de är
ovanligt pedantiska, excentriska eller strikta personer. Många människor är också
fördjupade i sina intressen eller yrken, vilket i de flesta fall ses som något positivt
(Steindal, 1997). Attwood (2000) diskuterar ämnet normalitet och menar att det finns ett
brett spektrum av beteende, men att det för personer med AS skiljer sig åt. Attwood
(2000) menar att dragen vid AS går att skilja från de normala dragen eftersom det ligger
bortom det vanliga spännvidden och utgör ett distinkt mönster men att gränsdragningen
ibland kan skapa problem och där vissa hamnar i en gråzon. Wing (1996) tillägger att
det finns många drag som är utmärkande för AS som i lindrigare form kan hittas hos
personer som fungerar väl på alla områden. De flesta människor har en eller flera drag i
sin personlighet som är gemensamt med AS. Aylott (2000)  menar att många vuxna ser
sig själva som annorlunda och att detta ibland påverkar deras självbild negativt vilket
komplicerar   deras livssituation och deras yrkesroll. Aylott (2000) anser vidare att om
omgivningen är medveten om normaliseringsprocessen kan de hjälpa personer med AS
eftersom uppfattningen om ett udda beteende uppfattas i relation till omvärldens
reaktioner. Ökad information om problemet till de som fått diagnos och omgivningen
skulle förbättra självbilden. Brattberg (1999) menar att hon som person med AS har
behov av att kunna identifiera sig som "något". Hon har under sitt liv, innan diagnosen,
känt sig annorlunda och avvikande men inte förstått varför. Efter diagnosen vill hon inte
bli ett syndrom utan hänvisar till att vara Aspergian, alltså inte en person med AS
(Brattberg, 1999).

Personer med AS är unika människor men har en gemensam kärna av problem,
bristande flexibilitet och ofta förbluffande egocentricitet och har svårt att anpassa sig i
det vanliga livet. Samtidigt som många av dessa personer är nytänkande eller estetisk
begåvade. Personerna med AS är fascinerande och troligen specifikt värdefulla för
människosläktets utveckling. Efter analys av Einstein och Wittgensteins liv finns det
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många forskare som hävdar att dessa två framstående vetenskapsmän med all
sannolikhet, om de levde idag, fått diagnosen AS (Gillberg 1992).

Stödmodeller för personer med Asperger syndrom/AS

"Supported employment" utvecklades i USA på 70-talet och är en metod vars syfte är
att göra vanliga arbeten tillgängliga för alla oavsett funktionshinder. Metoden handlar
om delaktighet och där personen värderas utifrån vad denne kan utföra för slags arbete
om den får rätt stöd och modellen har visat sig framgångsrik över stora delar av världen
(Hernes, 1996).

Rydenstam och Zandén (2000) skriver att sedan mitten av 80-talet finns på
Universitetet i North Carolina ett "supported employment" program som drivs inom
ramen för Division TEACCH (treatment and education of autistic and related
communication handicapped children) och där de kombinerar kunskap kring Autism
och AS med pedagogiska stödmodeller. Division TEACCH har även byggt upp en
stödorganisation där varje person med funktionshinder får anpassat stöd utifrån sina
unika behov av stödformer. Stödet ges i form av en "jobcoach"  vilken ansvarar för
arbetssökandens väg mot ett arbete samt ger stöd och handledning till arbetskamrater
och arbetsledning så länge som detta behövs. Modellen bygger på att personen med AS
får ett avlönat arbete på den öppna arbetsmarknaden  och bygger på fem grundstenar, 1)
marknadsföring 2) matchning av arbetssökandet gentemot arbetstillfälle 3)
upplärningssystem i form av systematisk instruktion 4) Samordning av stödresurser 5)
uppföljning av stöd.

År 2000 gav Division TEACCH stöd till ca 150 personer med autism eller AS på
olika arbetsplatser runt om i delstaten och ett trettital "jobbcoacher" var anställda som
arbetar med fyra olika anpassningsmodeller (Rydenstam & Zandén, 2000).

"1. "The one to one model" som innebär att en jobbcoach anpassar arbetsplats och
arbetsuppgifterna för arbetstagaren. Jobbcoachen finns med och tränar in samtliga
arbetsmoment med arbetstagaren tills självständighet i arbetssituationen uppnås. Dessa
arbetsplatser finns på den öppna arbetsmarknaden och lönen är den samma som för
andra arbetstagare som utför samma arbetsuppgifter. Jobbcoachen finansieras av
statliga habiliteringsfonder men är anställda och utbildas av TEACCH. Denna stödform
är till de arbetstagare för som behöver ett mycket nära och omfattande stöd.
2. "The mobile crew" är sammansatt av upp till tre personer med en gemensam
jobbcoach som strukturerar, schemalägger och direkt stöder genom i skrift eller bild
tydliggör de olika arbetsmomenten. Dessa mobila arbetslag arbetar i huvudsak med
trädgårdsarbete, städuppdrag, bilrekonditionering med mera inom ramen för
hushållsnära  tjänster, ofta i privata bostäder.
3. "Shared support" består ofta av upp till 5 personer som alla arbetar i ett företag, men
på olika avdelningar eller i olika delar av en produktionskedja. Det rör sig alltså inte om
en gruppaktivitet utan ett antal arbetstagare delar på stödet från en jobbcoach.
Jobbcoachen är här en tydlig kontaktlänk mellan arbetsgivare och arbetstagare och
hjälper till med de anpassningar som behövs för att arbetstagaren med autism/Asperger
syndrom skall kunna sköta sitt arbete självständigt. Vidare lägger jobbcoachen stor möda
vid att anpassa och hitta strategier för de olika sociala situationerna som finns i företaget
vid raster etc.
4. "Individual or standard placement" där arbetstagaren med autism/Asperger syndrom
regelbundet möter och diskuterar eventuella svårigheter och problem med en jobbcoach.
Jobbcoachen stöder upp till 10-12 personer parallellt och finns som en länk mellan
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arbetsgivare och arbetstagare när det behövs anpassning av rutiner, förändringar i
arbetsuppgifter, scheman och checklistor" (Rydenstam & Zandén, 2000 s21).

Hawhood och Howlin (1999) beskriver resultatet av ett tvåårigt "supported
employment" projekt för personer med AS i London. 30 personer med AS ingick i
studien och arbetade hos 13 olika arbetsgivare vilka de flesta var multinationella
företag. Flera av arbetsgivarna uttalade sig om att de var villig att anställa fler personer
med AS på grund av de positiva erfarenheter de haft. Trots tidigare befintliga resurser i
form av stödinsatser för denna grupp hade de personer som arbetar med att slussa ut
personer med AS ut i arbetslivet inte lyckats. Specialisters medverkan från supported
employment visar här på en succé och ett effektivt sätt att hitta arbete till personer med
AS. Supported employment hade gett specialisthjälp vad gäller förberedelser inför en
anställning. Stödpersonerna utvecklade ett arbetspreparationsprogram för att hjälpa
personerna med AS med sina meritförteckningar, identifiera realistiska karriärmål,
förbättra sina kommunikations färdigheter och att kunna klara av att förklara
funktionshindret för andra (Ibid.).

I Sverige har sedan 1993 en försvenskad variant av "supported employment"
utvecklats av arbetsmarknadsmyndigheterna/AMS, SIUS - Särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd, för personer med funktionshinder i arbetslivet. SIUS började som ett
utvecklingsprojekt men har under senare år utvecklats till en ordinarie arbets-
marknadspolitisk åtgärd som organiseras av AMS rehabilitering. Det finns SIUS
konsulter runt om i Sverige anställda av AMS Rehabilitering, de arbetar med stöd till
många olika typer av funktions och arbetshandikappade på väg till ett arbete samt med
uppföljningsansvar upp till ett år efter anställning (Zandén 2000).

SIUS arbetar utifrån sex olika arbetsmoment som utarbetats av AMS (2000) och
där det finns vissa kriterier som sökanden bör uppfylla: Sökanden bör vara
grundläggande utredd avseende bakgrund, förutsättningar och behov. De skall
företrädesvis vara i ålder 20-30 år. Sökanden måste acceptera och vara i behov av SIUS
stöd och klara ett arbete på öppna arbetsmarknaden samt även finnas förutsättningar att
efter stödperioden kunna klara en anställning. Arbetsmomenten är i sex steg: 1) SIUS
skall föregås av en grundläggande utredning och kartläggning där det görs en
bedömning av den sökandens förutsättningar och behov av SIUS. 2) Anskaffning av
arbete och arbetsplats, arbete söks i regel genom personligt besök på företagen.
Arbetsgivaren informeras om att det är anställning som avses och ifall inte
överenskommelse om anställning kommer tillstånd skall inte arbetsträning på börjas. 3)
SIUS konsulenten gör en arbetsplatskartläggning för att avgränsa arbetsuppgifter som är
lämpliga med hänsyn till sökandens förutsättningar. 4) Arbetsträning och introduktion
på arbetsplatsen sker i samverkan mellan SIUS konsulenten och arbetskamrater samt
arbetsledning. Konsulenten medverkar efter behov med färdighetsträning och annat stöd
under hela arbetsträningsperioden. 5) Övergång från arbetsträning till anställning bör
ske så snart som arbetsuppgifterna kan utföras självständigt. Stöd till den enskilde och
arbetsplatsen kan lämnas inom ramen för avtalad uppföljning. Om lönebidrag eller
andra åtgärder är aktuella vid anställning skall arbetsförmedlingen svara för
förhandlingarna med arbetsgivaren med bistånd från SIUS konsulenten. 6) I SIUS ingår
normalt även uppföljning efter anställning. Behov av individuellt stöd kan uppkomma
vid förändringar på arbetsplatsen samt uppföljning med stöd ges längst ett år efter
anställning. Omfattningen skall vara avtalad med arbetsgivaren (AMS, 2000).
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Problemområdet

”- många uttrycker att de tycker det är svårt att gå igenom livet utan ett arbete eller vettig
dagverksamhet. Det handlar inte i första hand om försörjning, utan mer om att skapa sig ett
meningsfullt liv, säger Håkan Zandén men vill förtydliga att det handlar inte om enhetlig grupp,
utan människor med väldigt olika nivåer i funktionshinder och möjlighet till arbete….. det handlar
om personer med kvalificerade högskoleutbildningar, som mycket väl kan klara ett arbete bara de
får rätt typ av stöd och anpassningar av miljön. – Därför känns detta projekt oerhört
angeläget….” (Zandén, 2000).

Arbetsprojektet är ett 3-årigt nationellt projekt som drivs av Riksföreningen Autism i
nära samarbete med kommunerna i Fyrstadsregionen, Västra Götalandsregionen,
Länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter. Projektet har som mål att förbättra
situationen för personer med autism eller autismlikande tillstånd samt att förbättra
möjligheterna för personer med Asperger syndrom eller Högfungerande autism att få
och lyckas bibehålla ett arbete. Projektet har även en internationell partner, University
of  North Carolina, där det finns en rad forskare och praktiker som har lång erfarenhet
av supported employment och vars syfte är att göra vanliga arbeten tillgängliga för alla
oavsett funktionshinder med hjälp av stödmodeller.

 År 2003 skall en slutrapport redovisas till socialdepartementet och tanken är att
innan dess skall projektet samla gemensamma erfarenheter  i en databas som skall
finnas tillgängliga för alla som arbetar med dessa frågor (Zandén, 2000).

Med stöd av Arbetsprojektet har Brodén (2001) skrivit en uppsats där syftet var
att beskriva hur vuxna personer med AS uppfattade sina erfarenheter från arbetslivet.
Vilka möjligheter och hinder som fanns för såväl att erhålla som att behålla ett arbete på
den öppna arbetsmarkanden. Brodén fann bl. att diagnosen AS i sig själv uppfattades av
de personer som hade diagnosen som ett hinder för att förvärva och bibehålla en
anställning.

Det finns en mängd litteratur och artiklar kring AS men där de ofta handlar om
barn med AS, hur forskningen kring AS fortskrider, olika typer av praktisk pedagogiska
modeller  vilka är riktade mot personal och anhöriga. Det finns en mängd själv-
biografierna vilka beskriver personer med  AS  och hur deras liv sett, hur det är att leva
med diagnosen AS eller att leva med en person med AS. Det finns även litteratur och
artiklar hur personer med AS upplevt sin arbetssituation och vilka möjligheter det finns
att anpassa arbetssituationen. På grund av att diagnosen är relativt ny samt att många
vuxna ute i arbetslivet inte fått diagnos finns det inte mycket kunskap kring hur det är
att vara arbetskamrat med en person med AS Det finns inte i någon större utsträckning
litteratur, artiklar eller forskning kring hur företag och arbetskamrater upplevt arbetet
tillsammans med personer med AS.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka upplevelser och erfarenheter som finns kring
AS ute på företag. Vilka upplevelser och erfarenheter har anställda som arbetskamrater
till personer med AS? Vad upplevs som positivt respektive negativt? Vilket stöd ger
SIUS konsulenterna och hur upplever de sin situation samt hur upplevs stödet från SIUS
konsulenterna av arbetskamraterna till personer med AS?
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Metod

Glaser och Strauss gav år 1967 ut boken The discovery of grounded theory, där de
presenterade en ny vetenskaplig metod vilken blandade den kvantitativa terminologin
med kvalitativa sätt att bedriva forskning. Grundad teori handlar om att på empirisk väg,
utan för förståelse inom det område som skall studeras, generera en teori ur insamlad
data (Hartman, 2001). "All is data" menar Glaser i Hartman och kan utgöras av
observationer, intervjuer men även av skönlitteratur, brev, biografier, videoband och
tidningar. Däremot bör inte facklitteratur kopplade till forskningsområdet studeras
förrän i slutfasen av datainsamlingen, för att forskaren skall bevara "spårhunden" i sig
och inte influeras av andras forskning (Hartman, 2001).

Processen börjar med den Öppna fasen där data samlas in, kodas, kategoriseras
och ligger till grund för skapandet av kategorier och idéer, mer data samlas in vilken
kodas och kategoriseras till nya kategorier och nya idéer. Processen fortgår fram tills det
skett vad i grundad teori kallas för mättnad. Mättnad innebär att det inte skapas nya
kategorier och idéer eller att de kategorier och idéer som uppstått inte fylls med nya
typer av data. Minnesanteckningar skapas under hela processen vilka kommer att ligga
till grund för vad som senare i processen kommer att utgöra kärnkategorien (Hartman,
2001). Kodningen kan gå till på lite olika sätt antingen kan insamlad data kodas rad för
rad, eller kodas hela satser och meningar eller att kodas hela dokument. Litteraturen
varnar här för överkodningen, risken är att forskaren drunknar i data och att hela
processen drar ut på tiden (Starrin, 1996). När mättnad skett övergår processen i selektiv
kodning vilket innebär att forskaren börjar se konturen på den teori som växer fram i
den data som samlats in. Kategorierna sorteras efter begrepp och en kärnkategori börjar
skönjas. Forskaren väljer ut kategorier som står i relation till kärnkategorin och väljer
bort mindre relevanta kategorier. Selektiva fasen kan betecknas som en sorteringsfas där
forskaren genom att bestämma vilka kategorier som är viktiga och där forskaren även
bestämmer deras egenskaper. Sorteringen innebär en ständig omsortering och där nya
idéer uppstår vilket kan liknas av ett pussel där varje bit förhoppningsvis tillslut hittar
sin rätta plats. Villkoren för vad som kan betecknas som en kärnkategori är att den
framkommer ofta i datan och kan relateras till andra kategorier. Processen har i detta
stadiet gått över i den teoretiska fasen och utifrån vad som framkommit skapas en
kärnkategori, subkategori och deras relationer som utgör en teori som beskrivs i
tabeller, figurer och i text. (Hartman, 2001).

Efter den första publiceringen av grundad teori har en mängd litteratur och artiklar
publicerats vilket gjort att det kan vara svårt för forskaren att riktigt veta om denne
bedriver forskning enligt metoden eller inte. Även att Glaser och Strauss har, efter
publiceringar av egna texter, hamnat i en dispyt kring hur metoden skall och bör tolkas.
Detta har lett till att många forskare idag inte riktigt vågar hänvisa till att de använder
grundad teori i sin forskning utan allt som ofta hänvisar till att de inspirerats av metoden
och använt den som ett sätt att komma in i en skapelse process (Hartman 2001, Starrin
1996). Metoden styrs av ett regelverk som kan vara svårt för en nybörjare att ta till sig
därför hänvisar Hartman (2001) att det är viktigt för nybörjaren att få möjlighet att lära
sig metoden och ha tillgång till en erfaren handledare på området och vidare hänvisar
även till forskare som använt grundad teori i sin forskning under många år med som
trots det inte anser att de behärskar metoden fullt ut.
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Urval/Respondenter

Valet av respondenter har grundats i vad Glaser och Strauss menar i Starrin (1996) att
datainsamlingen skall styras av teoretiska urval vilket innebär att de idéer och kategorier
som växer fram i den insamlade, granskade och kodade datan styr det fortsatta urvalet.
Forskaren väljer respondenter eller annan typ av data efter vad som forskaren tror sig
finna den typ av data som denne söker. Exempelvis är det som i detta fall onödigt att
intervjua en person kring vilka upplevelser och erfarenheter denne hade som
arbetskamrat med en person med AS om respondenten aldrig hade arbetat tillsammans
med en person med AS (Ibid.).
Kriterier för urvalet av respondenter var följande:
1. Respondenter är eller har varit arbetskamrat med en person med AS eller att

respondenterna arbetat som SIUS konsulent.
2. Respondenten och personen med AS är eller har varit anställda på den öppna

arbetsmarkanden.
Sex  intervjuer genomfördes med arbetskamrater där en av intervjuerna var en

dubbel intervju samt tre intervjuer genomfördes med personer som arbetar som SIUS
konsulenter. Varje intervju var omkring en timme och utfördes på respondentens
arbetsplats. Viss del data i resultatet har även hämtats från ett TV-program från hösten
2002, vilket handlade om en person med AS som arbetade på Danskradios skivarkiv
och där arbetskamrater till denne uttalade sig kring hur de upplevt situationen. Ett
heldagseminarie samt en föreläsningar kring AS har använts som inspirationskälla samt
även muntliga diskussioner med en specialpedagog som arbetar på gymnasiesärskolan
med personer med autism och autism liknande tillstånd.

Nyckelord som använts vid litteratursökning är följande: funktionshinder, LSS-
lagen, Asperger syndrom, autism samt supported employment.

Tillvägagångssätt

Arbete med rapporten började med inläsning av litteratur kring grundad teori. Efter att
ha läst Glaser och Strauss (1967) samt Glaser and Strauss (1978) uppstod en mängd
frågor kring metoden, hur går man tillväga? Vad är egentligen grundad teori? Hartman
(2001) blev lösningen och det är främst den metodboken som har legat till grund för det
fortsatta arbetet. Efter inbjudan av Arbetsprojektet, besöktes heldagsseminariet kring
"supported employment" och hur man arbetar som "jobcoach".  Seminariet lade en god
grund till vad som till slut blev det slutgiltiga syftet med uppsatsen.

Arbetsprojektet kontaktades för val av respondenter vilket visade sig inte vara det
lättaste. På grund av etiska skäl bestämdes att istället för att projektledaren på
Arbetsprojektet, på grund av sin roll där denne hade mycket kontakt med personerna
med AS och inte vilja lämna ut enskilda individer eller företag, att det vore bättre att
kontakta AMS Rehabilitering som arbetar med att hjälpa arbetshandikappade ut i
arbetslivet. Projektledaren hjälpte till att kontakta AMS Rehabilitering i Västra regionen
som i sin tur kontaktade företag som valdes ut för intervjuer. Företagen gavs här en
chans att tacka nej att ingå i studien och då inte vara kända för forskaren, vad gäller
personerna med AS är dessa inte av etiska skäl  kända av forskaren.

Intervjuerna ägde rum ute på företagen där respondenterna arbetade och tog i
genomsnitt  en timme. Parallellt med intervjuerna, vilka bandades och transkriberats,
kodades och kategoriserades den data som samlats in. Till början transkriberades
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intervjuerna ordagrant, mot slutet användes post-it lappar vid transkriptionen och där
det endast antecknades sådant som ansågs relevant för resultatet. Banden lyssnades på
under fler tillfällen för att säkerställa att ingen viktig data uteslutits. Post-it lapparna
kategoriserades på ett större papper och  har under processens gång sorterats om vid ett
flertal tillfälle. Även minnesanteckningar genererades och sorterades med hjälp av post-
it lappar. Färgen på lapparna har skiljt intervjudata och minnesanteckningar åt. Under
sorteringens gång har kärnkategorien vuxit fram och subkategorier samt relationerna
dem emellan. Under slutet av arbetet med intervjuer började inläsningen av litteratur
och artiklar kring tidigare forskning i ämnet och där den litteratur som ansågs relevant
plockades  ut. Skrivfasen kom igång och det som framkommit i processen blev till
presentation i form av en modell samt text i resultat avsnittet.

Resultat

Resultat redovisas i figur 2, resultatets ingående kategorier och dess relationer, utifrån
det som påverkade bemötandet av personer med Asperger syndrom/AS på de företag
som ingick i studien. Kärnkategorin "Bemötande" har som övergripande begrepp vuxit
fram under kategoriseringen av den data som samlats in och analyserats. Det som
påverkade bemötandet  i positiv eller negativ riktning var beroende på det stöd som
företagen fick och dess relation till subkategorierna "Förståelse för människor", "Sociala
situationen" samt "Arbetssituationen" . Nedan följer en redovisning av varje enskild
subkategori och dess innehåll samt en uppdelning av subkategorierna utifrån ett positivt
respektive negativt perspektiv vilket var beroende av det stöd som getts till
arbetskamraterna vilket slutligen påverka "Bemötandet" av personer med AS från
dennes arbetskamrater.

Figur 2 Resultatets ingående kategorier och dess relationer.

Bemötandet

Stöd till
arbetskamrater/företag

Förståelse för
människor

Sociala
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Arbets-
situationen
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Stöd ur ett positivt perspektiv

Relationen tar upp hur stödet till företag har påverkat bemötandet för personerna med
AS. Stöd till företag handlade både om information, handledning samt om ekonomiskt
stöd i form av lönebidrag eller eventuella andra anpassningar som behövdes göras på
företaget. Kortfattat innebar stödet till företaget en möjlighet för personer med AS att få
eller behålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden. Ett positivt eller bra bemötande
var beroende av det stödet som företaget fick från samhället och dess relation till
subkategorierna.

SIUS hjälpte gärna till att introducera nya arbetsuppgifter på företaget och visade
personen med AS hur arbetsuppgifterna skulle utföras rent praktiskt något som
respondenten från SIUS hade fått positiv respons på från de andra företag som ingick i
studien. SIUS hjälpte till att skapa checklistor där det bokades av vad som blivit utfört
vilket var ett  exempel på hur arbetet kunde organiseras och detta hjälpte gärna SIUS till
med. Denne menar dock vidare att hitta arbetsplatser kunde vara svårt på grund av
rädsla och okunskap i arbetarlivet kring personer med AS. Men samme respondent
hänvisade också till goda exempel där företag skapat tjänster som fungerat mycket bra,
ett IT-företag hade anställt en person med AS till vad de kallade service biträde.
Personen med AS ordnade med  kaffe och dyl. till möten och gjorde liknande service
tjänster. Detta var saker som de andra arbetskamraterna annars inte hade hunnit med
eller där det uppstått meningsskillnader mellan anställda , vem plockade i och ur
diskmaskinen, vattnade blommor etc. Skapandet av tjänster som normalt hamnade
utanför de vanliga arbetsuppgifterna men som trots allt var tvungna att bli gjorda ansåg
respondenten vara ett bra exempel på hur arbete kunde skapas. Respondenterna hade en
önskan om att se fler anställningar på liknande sätt, men där kravet på lönebidrag till
företag var ett måste för att den typen av tjänster skulle genererats. En del företag talade
om att de gjorde en samhällstjänst genom att anställa någon med AS. De gjorde en god
insats och samtidigt lärde de sig något nytt hävdade respondenten. De fick tillbaka
mycket och de ansåg att personer med AS tillförde något extra till arbetsgruppen. SIUS
hade gett bra stöd vad gäller tex. handledning menade en av respondenterna och hade
fullt förtroende för dennes kontakt på AMS. Respondenten använde SIUS som ett
bollplank där det ventilerades frågor som uppstått kring personen med AS. En
respondent berättade att han själv sökt information och kunskap kring personen med AS
och dennes handikapp. Trots att respondenten ansåg att han hade bra förtroende och bra
kontakt med sin SIUS konsulent. Genom läkar och psykolog utlåtanden, såklart med
tillåtelse av personen med AS, hade respondenten ökat sin förståelse för vad
funktionshindret AS innebar.

Förståelse för människor ur ett positivt perspektiv

Det som gick att utläsa ur materialet var att om arbetskamraterna hade en positiv
förståelse eller där det inte fanns brister i förståelsen för människor med olikheter
skapades en relation mellan arbetskamraterna på företaget vilken påverkade bemötandet
i en positiv riktning. Stödet hade stor betydelse för hur förståelsen utvecklades.

Flertalet av respondenterna hänvisade till hur viktigt det var att behandla alla
människor lika och att alla människor hade något att tillföra ett företag.  Vidare påpekad
en respondent att vetskapen av att vissa grupper i samhället hade det svårare än andra att
hitta arbete påverkade dennes beslut i att erbjuda personen med AS möjlighet till ett
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arbete. Respondenten hänvisade till att genom denna handling utfördes vad kallades en
"samhällstjänst" och menade vidare att genom att visa personer med AS förståelse och
behandla dem som “normala” kunde ett ömsesidigt förtroende komma till stånd. Det
gällde även att inte döma personen med AS utan ge dem en chans att utvecklas i sin
egen takt och där med ökades självförtroendet, menade respondenten. Självförtroende
och självbilden var ofta det första respondenten arbetade med för att stärka personen
med AS som människa. Genom att bygga upp självförtroendet menade respondenten att
chansen ökade för personen med AS att kunna behålla sitt arbete. Respondenten var
övertygad om att genom att skapa ett öppet klimat för alla anställda inom företaget var
det lättare att värdera alla människor på liknande sätt. Öppet klimat menade
respondenten var när alla dörrar var öppna och där samtliga anställda hade samma
möjlighet att fråga om råd och hjälp utan att känna sig utpekade. De gällde även om
något hade gått snett eller något misstag hade begåtts. I sådana situationer ansåg
respondenten att det var extra viktigt att göra klart för personen med AS att fel kan alla
göra. Samma respondent hade även valt att inte tala om för arbetskamraterna att det
fanns en anställd med AS på företaget utan ansåg att det kunde vara farligt och orättvist
att etikettera människor och menade vidare att varje arbetskamrat själv skulle skapa sig
en bild av människan utan förutfattade meningar , tron på att minska risken för mobbing
eliminerades genom detta sätt att handskas med människor och detta var avgörande för
respondentens beslut. Till resonemanget kunde kopplas hur en respondent menade att
sammantaget upplevdes inte personen med AS som udda och funderade över om detta
kanske speglade den egna kunskapen kring att det fanns udda personligheter och att det
inte fanns någon anledning att förändra dessa. Alla människor måste accepteras utifrån
den människa de är och där handlade det mer  om att anpassa sig själv och företaget
efter människors förutsättningar. Respondenterna ansåg att denna kunskap låg djupt
rotad och hänvisade till att det alltid funnits udda personligheter i vårt samhälle och att
dessa alltid hade haft en plats att fylla.

På ett annat företag tyckte en respondent att normalitet var något som inte ens
behövde diskuteras eftersom denne ansåg att alla är vi annorlunda på något sätt och det
är inte rätt att döma människor utan respondenten tryckte på vikten av att försöka
behandla människor utifrån dennes egna förutsättningar. Om förståelsen för en
människa ökade ansågs det lättare att bemöta en människa på ett tillfredsställande sätt
menade respondenten. Även kraven hävdade en av respondenterna, och pekade på att de
måste vara anpassade efter människors förmåga. Men detta menades dock inte att de
inte skulle ställa krav, men där kraven skulle harmonisera med det humör som personen
med AS var på just den dagen och de förutsättningar som personen med AS hade att just
klara en specifik uppgift. Exempelvis kunde det  handla om att lära upp sommararbetare
vilket hade funkat alldeles utmärkt och där personen med AS fick möjlighet att växa lite
och känna sig lite som lagbas över sommararbetarna. Respondenten hade noterat att
personen med AS var väldigt duktig på att förklara en arbetsuppgift på ett konkret och
tydligt sätt. Personen med AS hade tagit sin uppgift på största allvar därmed hade
personen med AS fått ökat självförtroende och en mer positiv självbild. Liknande
situation hade uppstått när arbetskamrater ibland behövt hjälp av personen med AS och
även detta har stärkt självförtroendet. Bland arbetskamraterna fanns det en förståelse för
att utnyttja de resurser som personen med AS hade och att förbise funktionshindret.
Även om en del uppgifter utfördes på ett annorlunda sätt påpekade respondenten att det
viktigaste i deras arbete var resultatet inte vägen dit.
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Sociala situationen  ur ett positivt perspektiv

Kategorin tar upp hur sociala situationen har upplevts i arbetsgruppen. Kortfattat
innebar detta att om den sociala situationen upplevdes positiv påverkade det bemötandet
av personen med AS av dennes arbetskamrater i positiv riktning.

De flesta av respondenterna hänvisade till att personerna med AS hade tillfört
något extra som de ansåg var svårt att sätta fingret på. Många menade att personerna
med AS hade utgjort en frisk fläkt i arbetsgruppen och allt som ofta varit på glatt
humör. En av respondenterna tyckte det hade varit bra att personen med AS själv hade
fått bestämma när denne ville ta rast och att detta inneburit att personen med AS själv
kunnat bestämma om denne ville fika tillsammans med arbetskamraterna eller inte.
Rasterna hade fungerat bra på alla företagen som ingått i studien. En respondent menade
att de var mer intressant att fika och äta lunch med personen med AS eftersom denne
hade mycket mer intressanta ämnen att diskutera kring än andra arbetskamrater. En del
av respondenterna menade dock att det  ibland varit svårt att föra ett samtal med
personen med AS, de hade inte något riktigt att prata om eftersom personen med AS lätt
hamnade i resonemang kring sina specialintressen som var av mycket udda karaktär. En
respondenten uttrycker sig på följande sätt;

"- att diskutera smink är inte så lätt…jag har inte så mycket erfarenhet av smink
precis…".

En respondent hänvisade till att i en arbetsgrupp tyckte personen med AS mycket om att
skoja och hitta på hyss och denne gömde ibland saker på skämt.

"Att ligga i gräset och brottas tyckte han var kul…"

uttryckte en av respondenterna och detta var en sida hos personen med AS som många i
arbetsgruppen hade tyckt om och det spred mycke glädje. Samma arbetsgrupp gjorde en
gång om året en resa och de ansåg det hade varit självklart att personen med AS skulle
följa med. De anpassade inte resorna på något speciellt sätt utan det handlade mer om
att förbereda personen med AS om vad som skulle hända under resans gång. De hade
ingen erfarenhet om att det inte hade funkat på någon av resorna utan allt hade flutit på
bra.

I sociala situationer hävdade alla respondenterna att de varit tvungna att vara raka
och tydliga i sitt förhållande till personen med AS och att detta hade upplevts som
positivt från personen med AS.

"Raka puckar är vad som gäller för att få det att funka."

En av respondenterna hade upptäckt att personen med AS hade haft svårt att förstå
vissa sociala situationer men när personen med AS en gång lärt sig det sociala
spelet/koderna hade han uppfört sig exemplariskt.

"Han gav ibland folk förmaning om hur de skulle bete sig…han var som en liten polis…"

Respondenten berättade vidare att personen med AS hade haft förmåga att förstå hur
man skulle fungera socialt men att det var kopplat till en viss arbetskamrat, en person
Han /hon kände sig trygg med, denne tyckte även personen med AS att det var kul att
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arbeta tillsammans med. Personen med AS upplevdes också som mycket hjälpsam och
tjänstevillig, hjälpte gärna människor som kom till arbetsplatsen samt visade gärna
vilsna människor till rätta. Respondenten trodde att de flesta tyckte bra om personen
med AS, trots att han ibland gick rätt in i en diskussion. Personen med AS var nyfiken
på det mesta och hade ibland svårt att veta var han skulle vara.

Arbetssituationen ur ett positivt perspektiv

Kategorin tar upp hur Arbetssituationen har upplevts av arbetsgruppen. Kortfattat
innebar detta att om arbetssituationen upplevdes positiv  påverkade det bemötandet av
personen med AS av dennes arbetskamrater i positiv riktning. Arbetssituationen är
kopplat till arbetsuppgifterna, hur och var de utfördes.

Alla respondenterna ansåg att personerna med AS hade varit väldigt plikttrogna
och tagit sitt arbete på största allvar. De hade kommit i tid och rasterna har hållits inom
den avsatta tiden. hade det funnits krav på att en arbetsuppgift skulle bli klar en viss tid
har den blivit det, en respondent uttrycker det;

”- skulle smörgåsarna vara färdiga till klockan nio så var dom det..”

Det fanns inga tecken på motsträvighet att utföra arbetsuppgifterna i något av fallen
men vissa hade noterat att en del arbetsuppgifter gått snabbare och de hade upplevts från
personen med AS som  roligare. Tråkiga uppgifter har ibland tagit lite längre tid som i
ett av fallen där det rörde det sig om vattning. Personen med AS tyckte inte att det varit
lika kul som att köra olika maskiner och här hade det varit tydligt då vattningen gärna
drog ut på tiden. Respondenten berättade att ibland fick personen med AS ha lurar med
musik på sig när han vattnade. Vid de tillfällena flyttades uppmärksamheten från
vattningen till musiken;

"- det var kul för oss andra och se när hon/han började vattna i takt till musiken…"

En respondent berättade att personen med AS var mycket intresserad av att lära sig nya
saker och var alltid öppen men delade gärna inte med sig av sina arbetsuppgifter. Det
fanns en tydlig tjänstvillighet och hjälpsamhet hos denne. Flera av respondenterna
bekräftar detta och menar vidare att många av personerna med AS var mycket lojala och
gjorde sitt yttersta och var duktiga på att jobba. De lärde sig fort en ny uppgift men hade
svårt att till nästa tillfälle komma ihåg hur arbetsuppgiften skulle utföras. Det tog ett
antal gånger för att klara av att komma ihåg hur arbetsuppgiften skulle utföras. En av
personerna med AS, berättar respondenten, blev arg på sig själv om något gick fel eller
om han tyckte att han gjort bort sig. Samma respondent berättar vidare att personen med
AS hade svårt att ta kritik från vissa i arbetskamrater men inte från andra och tyckte om
att utföra arbetsuppgifter tillsammans med andra. På ett företag berättade respondenten
att personen med AS var helt självgående och klarade samma arbetsuppgifter som alla
andra arbetskamrater. Ibland kunde det bli fel och för att detta inte skulle drabba kunden
hade företaget infört en rutin att kontrollera allt två gånger innan de skickades till
kunden men respondenten poängterar att denna rutin inte bara gällde personen med AS
utan för alla i arbetsgruppen. Eftersom företaget ibland bytte personal hade det tvingat
företaget att organisera arbetet på ett tydligt sätt. Detta var inte speciellt för personen
med AS utan samma  rutiner gällde alla på arbetsplatsen.
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"När en plocksedel är packad tar man nästa…när alla är slut finns det specificerade
arbetsuppgifter  som man kan göra undan för undan…"

Personen med AS visste alltid vad som skulle göras om plocksedlarna var slut. Vid ett
annat företag var personen med AS helt självgående och arbetskamraterna upplevde inte
detta som något problem, arbetsuppgifterna blev utförda, på vilket sätt var inte viktigt,
bara det blev gjort. På denna arbetsplatsen fanns inte arbetsuppgifter som sträckte sig
över flera dagar utan det fanns tillräckligt med tid för att hinna klart innan dagens slut.
Respondenten påpekar dock att de var tvungna att förbereda personen med AS dagen
innan om någon speciell uppgift som skulle utföras dagen efter.

Stöd till företag ur ett negativt perspektiv

Kategorin tar upp hur stödet till företag påverkade personerna med AS. Stödet till
företag handlade både om information, handledning samt om ekonomiskt stöd i form av
lönebidrag eller eventuella andra anpassning som behövde göras på företaget. Kortfattat
innebar negativt eller bristande stödet till företaget att personer med AS inte fick
möjlighet att få eller behålla ett arbete på de öppna arbetsmarkanden. Ett negativt eller
dåligt bemötande kunde vara kopplat till det stödet som företaget fick från samhället.

Vad gäller anställningssituationen var det många av respondenterna som uttryckte
att de inte fått tillräckligt med information kring vad handikappet innebar. De brast
också i handledning till de anställda om t.ex. hur de kunde organisera arbetet eller hur
de på bästa sätt kommunicerade med en person med AS. I motsats upplevdes det
samtidigt vad gällde information kring AS att det fungerade bra men att mer
kontinuerligt stöd och information ändå var att föredra. Det fanns en viss osäkerhet om
vad AS egentligen innebar och där information och handledning skulle leda till bättre
bemötande. En respondent berättande att de hade fått instruktioner om vikten av att vara
väl informerad och strukturerad och ligga ett steg före personen med AS något det hade
tagit fasta på och försökt tillämpa i det dagliga arbetet. Respondenten upplevde dock en
viss osäkerhet om det gjorde rätt eller inte;

 "- vi använder sunt förnuft och hoppas att det funkar…"

En respondent hänvisade till att de hade byggt sitt handlande på intention genom att
pröva sig fram vilket man tyckte hade tagit mycket tid och kraft. Exempelvis hade de
förstått efteråt att det kanske hade varit bättre om de hade arbetat tillsammans med
personen med AS och att det troligtvis hade fungerat bättre menade respondenten. Klara
instruktioner hade varit ett sätt att styra personen med AS mer, något som de i efterhand
hade funderat över. Ingen av de respondenter som intervjuats har använt sig av metoden
"supported employment" och ingen utav dem kände till att den fanns förutom SIUS
konsulenterna. De hade kunskaper kring metoden men de var skeptiska till att den gick
att använda sig av i arbetslivet. De hade uppfattning av att metoden passade bättre inom
daglig verksamhet, för personer med lägre begåvning. Det fanns ytterligare en svårighet
i att använda sig av metoden menade SIUS konsulenterna. Eftersom metoden kräver
mycket tid och handledning ute på arbetsplatserna och respondenterna ansåg att den
tiden inte fanns. Det handlade också om osäkerheten om anställningens längd vilket
påverkade respondenterna
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"- man kan inte göra för mycket anpassningar för man vet inte hur längre de får vara
kvar…"

Samma respondenter pekade också på att de tyckte det var svårt att ge tillräckligt bra
stöd till företagen på grund av deras egna brister i kunskapen kring AS. Respondenterna
hade en rad olika diagnoser och handikapp att ta hänsyn till i sitt arbete vilket gjorde det
svårt att skapa sig en djupare kunskap kring de olika diagnoserna och handikappen, de
upplevde att som SIUS konsulent kunde de lite om mycket. Respondenterna ansåg
också att eftersom personer med AS behöver tydlighet och ett konkret förhållningsätt
samt att arbetet måste vara väl organiserat och där förändringar kan ta lång tid att
implementera utgjorde detta ett hinder i skapandet av arbete för personer med AS. SIUS
konsulenterna underströk att arbetsplatser idag trycker på flexibilitet och då finns det
inte plats för personer med AS. Ytterligare respondenter tyckte att vad som kunde
kännas svårt var att det inte bara handlade om arbetssituationen utan hela livssituationen
för personen med AS. Brast det eller fanns problem i livet utanför arbetet påverkade det
arbetsgruppen och arbetskamraterna. Brister i det sociala livet kunde leda  till att
arbetskamraterna ville ställa upp för personen med AS genom olika aktiviteter.
Aktiviteterna riskerade att övergå till rutiner för personen med AS vilka kunde vara
mycket svåra att bryta. En av respondenterna menade med bestämdhet att det hade varit
av yttersta vikt att personen med AS hade ett fungerat boende och aktiviteter på fritiden.
Personerna med AS var anställda på lönebidrag och respondenterna påpekade att det
hade varit en  förutsättning för en anställning eftersom tempot kunde vara mycket
skiftande. Den tid man tjänade in på en extra anställd gick jämt upp med den tid som
lades ner på personen med AS. Respondenterna upplevde också att det tog mycket kraft
från arbetsgruppen;

”- det kostar på att ha en anställd med AS…”

Ytterligare ett exempel på något som hade tagit kraft var, menade en respondent, att
personen med AS själv hade gett arbetsgruppen information kring handikappet och hur
det fungerade.  Det hade i vissa fall utnyttjats av personen med AS  som vid ett tillfälle
hade när en häck skulle rensas och en arbetskamrat menade att det gick att rensa en
liten bit och sedan samla ihop skräpet istället för att rensa allt på en gång och sedan
samla upp skräpet. Att gå in i en sådan diskussion var nästan lönlöst menade
respondenten eftersom de ofta fick svar på tal av personen med AS;

 ”- min läkare har sagt att jag inte kan göra två saker samtidigt…"

Förståelse för människor ur ett negativt perspektiv

Negativ förståelse eller brister i förståelse för människors olikheter påverkade
bemötandet i negativ riktning mellan arbetskamraterna och personen med AS.
Bemötandet speglade en intolerans mot de "udda" eller det som ansågs ligga utanför det
normala vilket definierades utifrån arbetskamraternas egna verklighet och uppfattning
om vad de ansåg vara normalt.

En respondent refererade, i sitt resonemang kring förståelse, till en av de egna
arbetskamraterna vilken hade svårt för personen med AS. Eftersom arbetskamraten hade
svårt att acceptera det som ansågs vara lite "udda" och låg utanför vad arbetskamraten
själv hade uppfattat som normalt. Detta hade resulterat i att det hade uppstått en mängd
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konflikter vilka tidvis urartat på grund av stress i aggressivitet hos personen med AS.
Arbetskamraten hade blivit  rädd för personen med AS och det hade bara ökat
konflikterna mellan de båda. Arbetskamraten hade ofta ifrågasatt och öppet kritiserat
personen med AS och på ett tydligt sätt uttryckt att denne hade svårt för de annorlunda
beteendet hos personen med AS. Respondenten hänvisade till att troligtvis kände
arbetskamraten sig provocerad och hotad av personen med AS och hänvisade till att
arbetskamraten i allmänhet hade svårt med människor som stack ut lite.

 Vid ett annat tillfälle var det en av respondenterna som menade att det ibland
uppstått problem med en "udda" person i arbetsgruppen eftersom utomstående inte hade
haft samma förståelse för vad som ansågs vara normalt och inte. De kunde uppstå
problem i kontakt med kunder därför ansågs det viktigt att försöka anpassa
arbetsuppgifterna efter vad personen med AS klarade av. Att på ett tydligt och konkret
sätt förklara för personen med AS att kunderna var tvungna att få sina önskemål
uppfyllda. Det hade stundtals skapat problem eftersom arbetsuppgifterna utfördes
självständigt och de fanns inte alltid någon arbetskamrat tillhands för att reda ut
problem eller meningsskillnader som uppstått. Samma respondent uttryckte även en viss
besvikelse i att de inte haft möjlighet att när det uppstod problem kunnat diskutera eller
resonera sig fram till en lösning.  Förståelsen för att personer med AS hade ett annat sätt
att tänka och fungera var inte alltid lätt i alla situationer, respondenten uttryckte det på
följande sätt;

"- man orkar inte alltid vara så pedagogisk eller man förstår inte alltid hur hon/han
tänker…"

I ett vidare perspektiv menade en SIUS konsulent att det kunde uppstå problem i och
med att dagens arbetsliv hade förändrats. Respondenten menade att genom att tiden,
kraven på flexibiliteten hade förändrats samt i och med nedskärningar hade många udda
personligheter rationaliserats bort och de fick inte längre plats i arbetslivet.
Respondenten ansåg att det fanns mer tid och större förståelse på mindre företag och
ansåg också att de var de mindre företagen som tog sitt ansvar vad gällde att hjälpa
människor som stod utanför arbetsmarknaden. I kontrast till detta hävdade en annan
SIUS konsulent att det berodde inte på företagets storlek utan snarare att få kontakt med
rätt person på företaget och att det var det som påverkande resultatet om anställningen
skulle bli lyckad eller inte. Respondenten menade att det gäller att vårda sina kontakter;

"- att komma förbi med fika bröd ibland till arbetsgruppen betyder mycket…".

Sociala situationen ur ett negativt perspektiv

Kategorin belyser hur den sociala situationen hade upplevts i arbetsgruppen. Kortfattat
innebar detta att om den sociala situationen upplevdes negativ  påverkade det
bemötandet av personen med AS av dennes arbetskamrater i negativ riktning.

Även om de flesta tyckte att rasterna fungerat bra fanns det en respondent som
hänvisade till att lunchen ibland kunde skapa problem på grund av att personen med AS
hade brister i sitt bordskick vilket uppfattades av en del arbetskamrater som oaptitligt.
Arbetskamraterna hade vid flera tillfällen påpekat vikten av att ha ett gott bordskick och
de hade försökt att träna detta, respondenten tyckte att det kändes som de var tvungna
att uppfostra personen med AS. En av SIUS konsulenterna såg ett hinder i de sociala
aktiviteterna i arbetslivet eftersom personer med AS och deras specialintressen kunde ta
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överhand exempelvis på raster vilket kunde av arbetskamraterna upplevas mycket
tröttsamt. En respondent påpekar brister i flexibilitet och förmågan att förstå sociala
spelregler. Kunderna blev ibland provocerade då personen med AS tydligt visade vilka
regler och rutiner som gällde och att dessa inte kunde ruckas på. Exempelvis att servera
kaffe utanför den tid som anvisats. Personen med AS ansåg även att kunderna var
oorganiserade och ville gärna tillrättavisa dem vilket inte alltid var uppskattat och kunde
leda  till att vissa kunder ibland drog sig undan eftersom personen med AS. Även i
samtal och diskussioner kunde personen med AS ta överhand eftersom diskussioner
gärna gled in på personen med AS specialintressen. Hos personen med AS fanns det
ingen förståelse för att andra kanske inte alltid tyckte att det var intressant ämnen.
Samma respondent hänvisade till sociala koder vad gällde kläder. Personen med AS
hade ett stort intresse för kläder vilket innebar att personen med AS var överdrivet
sminkad och hade kläder som inte passade in på en arbetsplats.

"- hon var klädd på ett sätt som mer passade in på att gå på statt…"

Personen med AS hade även svårt med integritet vilket fick följden att arbetsgruppen
tvingades vara mycket noga med vad de diskuterad när personen med AS var
närvarande. Det fanns inte heller någon naturlig spärr om vad man diskuterar med
människor, vad som ansågs vara privata angelägenheter. Personen med AS kunde vara
mycket direkt i sina frågor och påstående och detta kunde ibland ställa till problem i
relation till arbetskamrater och kunder. Att förklara en uppgift eller föra en diskussion
skapade ofta problem som att förklara hur saker och ting kunde  utföras på ett annat sätt,
det tog  mycket kraft menar en av respondenterna när ett invant mönster skulle ändras;

”-man kanske måste förklara en sak 10 gånger trots det kanske inte personen med AS
förstå eller vägrar att ändra sig, detta tar mycket på krafterna…ibland ger man upp…".

Förslag om förändring missuppfattades och struntsaker kunde blåsas upp mycket på
grund av att saker uppfattades på olika sätt vilket flertalet av respondenterna bekräftade.
Exempelvis vid en situation där det absolut inte gick att få personen med AS att förstå
att städrocken kunde hänga i ett skåp på jobbet för att slippa ta med sig den till
arbetsplatsen inför varje städdag samt att den skulle finnas tillgänglig på arbetsplatsen
om de någon gång var tvungna att ändra städdag. Detta var helt otänkbart för personen
med AS, som hävdade med bestämdhet att städrocken skulle vara hemma och tas med
inför varje städdag. Efter diskussionen brydde sig inte respondenten att diskutera ämnet
något mer eftersom det ändå inte ledde någon vart. I samtal med personerna med AS
menar alla respondenterna att det är viktigt att vara tydlig och rak, att använda gliringar
eller skämt kunde missuppfattas och konstiga situationer kunde uppstå. Det hände vi ett
tillfälle att en respondent hade skojat med personen med AS och sagt att personen var
såpass duktig på att städa att denne kunde komma hem och städa hos respondenten.
Följden blev att personen med AS tolkades situationen ordagrant och undrade vid ett
senare tillfälle vilken dag personen med AS skulle komma hem och städa hos
respondenten. En annan respondent berättade om en situation där det framkommit kritik
på ett möte. Kritiken var inte riktad mot personen med AS men trots detta uppstod
missförstånd och personen med AS tog på sig hela kritiken. Just vad gäller hur man
talade och förklarade saker för en person med AS var en svårighet som de flesta av
respondenterna hänvisade till. Situationer där saker uppfattats fel och där saker
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förstorats upp tyckte några av de intervjuade respondenterna var mycket tröttande och
tog mycket kraft.

Arbetssituationen  ur ett negativt perspektiv

Kategorin tar upp hur Arbetssituationen har upplevts av arbetskamraterna,
arbetssituationen handlade om hur och var arbetsuppgifterna utförde av personen med
AS. Kortfattat innebar det att om arbetssituationen upplevdes negativt påverkades
bemötandet i negativ riktning av personen med AS av dennes arbetskamrater.

Trots den positiva upplevelsen av personerna med AS och deras arbetssituation
som redovisats tidigare i resultatet hävdade dock en av respondenterna att om
arbetsuppgifterna låg utanför vad personen med AS klarade eller om det krävdes att
flera arbetsuppgifter skulle vara klara på en gång var det svårt för personen med AS att
hantera situationen. Därför menade respondenten att om personen med AS hade fått
flera arbetsuppgifter än vad som krävdes hade det troligtvis upplevts som pressande och
risken för stress hos personen med AS hade ökat. De flesta av respondenterna hänvisar
till tiden och där de menade att det gick inte att stressa på personerna med AS för då
ökade risken för stress som ibland kunde leda till irrationellt eller aggressivt beteende.
Det kunde även hända att personen med AS låste sig och inte fick någonting gjort den
dagen.

En annan av respondenterna hänvisar också till att turordningen av utförandet var
beroende på vem som tilldelat arbetsuppgiften. En del arbetskamrater låg högre upp i
hierarkin och de hade legitimitet att bestämma när och var en uppgift skulle utföras.
Samma respondent menade vidare att personen med AS knöt regler och rutiner till en
viss arbetskamrat vilket skapade problem när denne slutade på arbetsplatsen. Det hände
fortfarande, trots att det gått en tid, att personen med AS refererar till just den
arbetskamraten vad gällde regler och rutiner. Flera av respondenterna pekade även på
oförmågan att kunna se vad som behövde göras. Arbetsuppgifterna var tvungna att
tilldelas personerna med AS för att något skulle bli gjort eller att  en tydlig
arbetsordning skapades vilket endast fanns på en av arbetsplatserna. Respondenterna
såg ingen koppling mellan se och utföra utan arbetsuppgifterna måste styras. En
respondent förklarar det som;

"- när en uppgift var utförd hände det inte så mycket…det togs inga egna initiativ…var
det rörigt på ett bord så städades det inte självmant…utan det fick stå tills man blev
tillsagd eller att det var dags för städning…”

Trots detta hävdade respondenten att personen med AS har sköt sitt jobb mycket själv
utan övervakning men eftersom mängden arbetsuppgifter var få innebar det att personen
med AS hade en rimlig chans att hinna med sina arbetsuppgifter på utsatt tid. Någon
stor flexibilitet i utförandet av arbetsuppgifter fanns inte utan det som utfördes gjordes
på det sätt personen med AS hade blivit lärd. Exempelvis att bara göra skink- och ost
mackor, att komma på några nya varianter var otänkbart. Till flexibilitet hänvisade även
en av respondenterna när det gällde rutiner kring hur en arbetsuppgift skulle  utföras
vilket kunde bli problematiska. Ett intränat sätt var väldigt svårt att bryta, skulle det
brytas var de tvungen att på ett tydligt sätt tala om att;

"- förut gjorde vi så med från och med idag gör vi så här…"
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annars var risken stor att det uppstod missförstånd. Det fanns även tydliga svårigheter
att göra många saker samtidigt samt svårt att se framtiden, fokuseringen låg endast på
nuet, personen med AS utförde en arbetsuppgift i taget. Personen med AS hade
uppenbara svårigheter att flytta fokus och sortera vad som var mest viktigt för stunden.
Begreppet lagom, vid inköp exempelvis, var ett problem. Antingen köptes det för
mycket eller för lite vilket ledde till att den arbetsuppgiften togs ifrån personen med AS.
Det fanns tydliga svårigheter i att anpassa sig och respondenter hävdar med bestämdhet
att det måste finnas klara riktlinjer, skulle något förändras i tillvaron kunde det betyda
katastrof för personen med AS.

Alla respondenter menar vidare att även om arbetstiden varit heltid har inte
arbetsuppgifterna varit en heltids tjänst, de flesta menade att personen med AS hade
varit en extra resurs och kan inte jämföras med en ”vanlig” anställd. Detta beror också
på att i många av fallen var tempot, hos personen med AS, mycket beroende på
dagsform, vissa dagar blir det mer gjort än andra dagar.

Diskussion

Syftet med uppsatsen var att belysa vilka upplevelser och erfarenheter som fanns kring
AS ute på företagen. Vilka upplevelser och erfarenheter hade anställda som
arbetskamrater till personer med AS? Vad upplevdes som positivt respektive negativt?
Vilket stöd gav SIUS konsulenterna och hur upplevde de sin situation samt hur
upplevdes stödet från SIUS konsulenterna av företagen?

 Resultatet visar att kärnkategorien ”Bemötande” har vuxit fram ur den data som
samlats in och hur det påverkats av det ”stöd” som arbetskamrater och företag fått av
SIUS konsulenterna. Vikten av stöd kunde även kopplas till de subkategorier som
framkommit vilka var förståelse för människor, sociala situationer samt arbets-
situationen. Om stödet var tillfredsställande eller icke tillfredsställande kom det att
påverka subkategorierna som i sin tur påverkade bemötandet i positiv eller negativ
riktning. Vilket slutligen kunde vara avhängt om en person fick tillfälle till en
anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Stödet till företag samt arbetstagare

Stödet handlade om ekonomiskt stöd i form av lönebidrag samt om information kring
AS och handledning till personen med AS och till dennes arbetskamrater. Detta ligger i
linje med de regler som AMS (2000) har utarbetat och som de använder när de
bestämmer ifall ett företag eller en person med AS har rätt till stöd enligt SIUS. Intryck
som fåtts vad gäller  SIUS uppgift är att när utslussningen är gjord finns inte tid för
kontinuerlig stöttning samt att det inte finns tillräckligt med kunskap kring AS hos SIUS
för att de på ett tillfredställande sätt skall kunna ge företagen adekvat information.
Arbetsprojektet arbetar med att sprida information och kunskap och det kanske är så att
eftersom diagnosen fortfarande är relativt ny kommer detta att förändras inom ett antal
år och att situationen kommer att se annorlunda ut. Man kan lätt få uppfattningen om att
stödet och kunskaperna lätt rinner ut i sanden och att det inte finns förståelse för hur
viktigt det är att utveckla djupare kunskap kring AS för att skapa ett bra arbetsklimat.
Vilket är synd eftersom AMS troligtvis haft goda intentioner med att satsa på utbildning
av sin personal men kanske är alla funktionshinder som en SIUS konsulent skall ha
kunskap kring övermäktigt för dem att hantera. Det vore kanske bättra att ett fåtal SIUS
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konsulenter specialiserade sig på exempelvis AS för att etablera djupare kunskap som
kunde förmedlas vidare.

Förståelse för människor

Förståelse för människor handlar om hur arbetskamraterna ser på personer med AS, är
de rädda för det som kan betraktas som annorlunda eller är de öppna för olikheter. Det
fanns arbetskamrater som hävdade att det alltid funnits ”udda” individer och att vi alla
lite tillmans är annorlunda eller udda. Men det fanns också arbetskamrater som
uttryckligen hade svårt för personer med AS på grund av dennes annorlunda beteende.
Hit kan kopplas diskussionen kring normalitet, vem är normal och vem är det inte.
Attwood (2000) och Wing (1996) menar att många drag i AS finns som
personlighetsdrag hos en del ”normala” människor och att detta gör att många lätt
hamnar i en gråzon. De menar att normalitet bestäms utifrån vad som accepteras i en
speciell situation eller sammanhang och menar vidare att om det finns en medvetenhet
kring ett udda beteende kan omgivningen hjälpa personer med AS i
normaliseringsprocessen. De arbetskamrater som i studien var positiva till personer med
AS visade på en hög tolerans samt att de var intresserade av att försöka förstå hur
personer med AS fungerar. Ett slående exempel var företaget där chefen kontaktat både
psykologer och läkare för att skapa sig en god bild av AS. Resultatet visar att ju mer
kunskap kring AS och om deras tänkande och att de har svårt att känna in och förstå hur
andra personer tänker ledde till att arbetskamraterna inte tog saker för givet utan vara
mer tydliga och konkret i sitt bemötande till personen med AS. Detta krävde mycket av
arbetskamraterna men det är vikigt att poängtera att för att skapa ett bra klimat på
arbetsplatsen både för personen med AS och dennes arbetskamrater måste information
och kunskap kring AS förmedlas till arbetskamraterna. Risken blir annars att de på
grund av okunskap uppstår missförstånd och konflikter som i ett längre perspektiv kan
påverkas personer med AS och deras möjligheter till anställning. Förståelse handlar
även om att ta tillvara på olikheter i arbetslivet vilket måste förbättras anser både Alm
(1999) och de los Reyes (2001), att utveckla homogena grupper för inte organisationer
vidare och det vore synd att inte ta tillvara de förmågor som personer med AS besitter.
Exempelvis  förmåga att fokusera sig på detaljer och utveckla ett smalt men mycket
djupt intresse och kanske få chansen att driva specifik forskning. Deras förmåga till
utantill kunskap och detaljminne vilket är egenskaper som passar för exempelvis arkiv,
bibliotek etc. Många personer med AS är även mycket kreativa och innovativa vilket i
forskning eller utvecklandet av nya produkter anses vara något eftersträvsamt. Många
företag söker efter specialister inom olika områden och det skulle vara till ondo om
dessa resurser inte tas tillvara pågrund nedsatt förmåga vad gäller att fungera socialt.
Om personer med AS får en chans i arbetslivet kommer säkerligen många företag förstå
hur duktiga dessa personer är att arbeta men hur dåliga de är på att ta rast vilket många
av respondenterna beskriver.

Sociala situationer

Vad gäller sociala situationer som presenteras som en subkategori i resultatet handlar
det här mycket om att kunna anpassa sig eller fungera rent socialt på en arbetsplats eller
i en arbetsgrupp. Resultatet är lite tvetydigt vad gäller raster då de flesta tycker att det
funkat fast där vissa ändå tyckt att det är svårt att föra en diskussion eftersom personen
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med AS snabbt styr in diskussionen på sitt specialintresse. Här handlar det om att ge
företag och personen med AS stöd i hur de skall organisera och styra upp raster och
andra sociala aktiviteter.  Eftersom personer med AS har behov av att veta vad som
förväntas av dem i en speciell situation kan det vara bra utarbeta ett schema eller en
rutin för raster och sociala aktiviteter. Att i förväg veta vad som förväntas och vad som
kommer att hända kan vara avgörande för om en aktivitet skall fungera för personen
med AS eller inte. Strukturen förhindrar personen med AS att känna sig stressad eller
orolig inför vad som skall hända och då blir rasten till avkoppling för personen med AS.
Det förhindrar också missförstånd och gör att rasten även för arbetskamraterna upplevs
som positiv. Det är viktigt att utveckla förståelse kring att personer med AS inte alltid
har behov av att sitta med och prata. Småprat kan som Nils säger i Nordgren (2000)
vara jobbigt för han förstår inte människors intentioner eftersom han tolkar allt
bokstavligt. Sociala situationer och kommunikation är svårt för personer med AS vilka
kan lätt uppfattas som direkta och ibland påflugna och vara provocerande för
arbetskamraterna. Men får arbetskamraterna kunskap kring detta och om de arbetar
tillsammans med SIUS konsulenterna med dessa situationer kommer det högst troligt
fungera bättre. Att utse ett språkrör mellan arbetsgruppen och personen med AS för att
underlätta kommunikationen kanske skulle i ett inlednings skedde fungera innan
djupare kunskap kring hur man kommunicerar etableras i arbetsgruppen. Det är även
viktigt att poängtera att om man är arbetskamrat med en person med AS måste man
acceptera att behovet av att vara "social" är inte alltid så viktigt för personen med AS.

Arbetssituationen

Arbetssituationen är den sista subkategorin som tas upp i resultatet och här handlar det
mycket om hur det har fungerat i specifika arbetsmoment. Många av respondenterna
anser att det funkat bra men att motivationen till att arbeta kunde vara mycket skiftande.
Det är vikigt att arbetskamrater och företag förstår att personer med AS har ingen inre
motivation som styr dem. De motiveras av yttre intryck, exempelvis personen med AS
som motiverades att arbeta om denne visste att den skulle få tillgång till bensin och bil
för att åka runt och titta på trafikmärken. Yttre motivation och specialintressen kan
användas för att motivera personer med AS vilket vissa respondenter i resultatet
bevittnat. Att få lyssna på musik och samtidigt vattna är ett exempel på en bra strategier
till att motivera personen med AS att arbeta.. Tempot var också avgörande för att
personer med AS fick möjlighet att bibehålla en anställning. Många av respondenterna
menar att lönebidrag är ett måste för att personer med AS skall kunna få en anställning.
Många menar att den tid som behövs läggas ner för att strukturera upp arbetet går jämt
upp med de arbete som personen med AS utför. Vad som var slående var att ingen av
företagen hade utarbetade arbetsinstruktioner och ingen använt sig av den svenska
versionen  av supported employment. Kanske hade arbetssituationen sätt annorlunda ut
om det fanns mer klara regler för vad som personen med AS skulle utföra för
arbetsuppgifter och i vilken turordning. Eftersom metoden är framgångsrik bland annat i
USA och där trots att personerna med AS inte har lönebidrag, utan modellen
strukturerar upp personen med AS  vilket leder till en anställning på lika villkor vad
gäller lön som andra som utför samma arbetsuppgifter. Vad som skiljer är att det i USA
finns en "Jobcoach" som hjälper till och stöttar så väl arbetskamrater som personen med
AS vilket det inte verkar finnas tid och pengar till i Sverige.
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Övrigt

Sammanfattningsvis så upplevde dock de flesta mycket positivt vad gäller personerna
med AS och många kunde klart råda andra företag att anställa personer med AS, men att
stödet och kunskapen kring AS är vikigt för att etablera ett positivt bemötande. Samt att
respondenterna tyckte att det var vikigt att se personen med AS som en enskild individ
och inte bara se till svårigheter. Många upplevde personerna med AS som en frisk fläkt
som lyste upp tillvaron och de hade haft många skratt tillsammans menade en av
respondenterna.

Under arbetets gång har många frågor uppstått, hur ser Sverige på personer med
AS och deras arbetsinsatser, ur vilket perspektiv. Min uppfattning är att när det
diskuteras funktionshinder eller handikapp är det oftast kopplat till socialpolitiska
diskurser. Man ser funktionshindrade som en svag grupp, som ett problem istället för att
lyfta diskussionen och se på den utifrån ett bredare perspektiv. Att börja se personer
med funktionshinder som en resurs i arbetslivet med en given plats. Ser man till arbets-
och organisationspsykologin behandlas inte frågor kring funktionshinder och deras roll i
arbetslivet utan oftast när det talas om funktionshinder och funktionshindrade hamnar
diskussionerna inom pedagogiska diskurs. Många som studerar arbets- och
organisationspsykologi kommer troligtvis att hamna på en personalavdelning någon
gång under sitt yrkesverksamma liv och då är det vikigt att de har kunskaper kring
funktionshindrade för att förhindra att vi i arbetslivet skapar homogena grupper som
inte för utvecklingen i organisationerna framåt. Lika väl som vi diskuterar vikten av
etnisk mångfald i arbetslivet är det viktigt att börja diskutera även denna typen av
frågor. Förhoppningsvis ser vi förändring och kanske acceptansen ökar och kunskapen
förbättras i takt med att forskningen fortskrider.

Vad gäller metoden som valts, behöver förtydligas att med tanke på brister i
möjligheten till noggranna studier och den tid som funnits till förfogande i
framställningen till denna rapport har tagits fasta på två saker i litteraturen kring
grundad teori som studerats. Att grundad teori styrs av ett omfattande regelverk samt att
det krävs mycket handledning för en nybörjare om metoden bör därför uppsatsens
metodologiska framställning ses som en lärprocess. Inläsning av metodlitteratur och
praktisk övning har skett parallellt under studiens gång och författaren har hoppats på
att lära sig något under tiden samt att  komma en bit på väg vad gäller användandet av
metoden grundad teori. Även storleken på studien kan diskuteras om den är
generaliserbar men den ger en inblick om hur personer med AS upplevs av
arbetskamrater. Det hade varit intressant att göra en större studie med fler respondenter
samt att koppla studier av kvantitativ karaktär som exempelvis en enkät studie. Frågan
är hur resultatet hade sätt ut om det hade liknat det som framkommit i denna studie.
Men det är av yttersta vikt, anser jag, att personer med AS samt personer som arbetar
med stöd till företag få inblick hur de personer med AS uppfattas av arbetskamrater och
företag. Detta för att etablera stödmodeller och skapa förutsättningar för personer med
AS att få och bibehålla en anställning och få möjlighet att på ett tillfredställande sätt
inkluderas i arbetslivet. Inga grupper i samhället mår bra av att exkluderas och
samhället har inte råd att varken arbetsmarknadspolitiskt eller ekonomiskt låta personer
med AS stå utanför. Fokusering bör ligga på vad personer med AS har att ge arbetslivet
och där respondenterna upplever personerna som pålitliga, arbetsvilliga och som en
outnyttjad resurs.
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