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Sammanfattning 

Personer med funktionshindret Asperger syndrom har genom att de deltagit 
i aktiviteter under Projekt Empowerment kunnat erhålla kunskaper som 
inneburit nya strategier för att förändra sin egen situation. Detta har 
inneburit att deltagarna har fått större egenkontroll över livssituationen. 
Genom Riksföreningen Autism (RFA) projekt med bl.a. lägerverksamhet 
och träffgrupper har man skapat ett forum för att göra sin röst hörd inom 
RFA och ut i samhället. 
 

Vi har genom litteraturstudier och intervjuer med några deltagare i ”Projekt 
Empowerment” undersökt om de upplever att de fått ny gemenskap, ny 
kunskap och nya egna strategier för att kunna uppnå ett så självständigt liv 
som möjligt genom sitt deltagande. Vi har kommit fram till att deltagarna 
genom träffgrupper har fått ett större socialt nätverk som inneburit att få 
träffa andra med funktionshindret och därmed också dela med sig och även 
få ny kunskap om funktionshindret. Man kan konstatera att den upplevelse 
som finns bland de intervjuade personerna är att de fortfarande inte kan göra 
sina röster hörda inom RFA. Det samma gäller kommunikationen mellan 
grupperna och RFA som av de intervjuade upplevs som bristande. 
Undersökningens resultat bygger på vår kunskap om funktionshindret och 
dess problematik samt våra intervjuer med åtta personer som deltagit i 
Projekt Empowerments aktiviteter. 

 
 
 
Sökord 
Empowerment, Asperger syndrom, Projekt Empowerment, autism, egenmakt. 
 
 
 
Abstract 

Summary 
People with a disability like Aspergers syndrome have through the project 
Empowerment enlightened them to get new strategies and they have been 
able to change their way of living. Empowerment as a method has brought a 
change that in plays new strategies and a bigger self-control over their own 
lives. Through National association the project autism has started activities 
like camping trips and gathering and created a forum to develop capacity to 
take control over their own lives.  
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We have gone through literature studies and interviews with some of the 
participators in the “Project Empowerment” and investigated how and when 
the participators got new fellowship, new knowledge and new own 
strategies to be able to get a life that’s independence as possible through 
their participation. 
We can establish that the participators through the participate in gathering 
has gain a bigger social network that has included that they have meet other 
whit Aspergers syndrome and so they could learn from each other and get 
new knowledge about Aspergers syndrome. We notice that the experience 
among the interviewed is that they still can’t get their voices heard whit in 
RFA. The same goes for the commutations between the groups and RFA. 
The result is built on our knowledge about Aspergers syndrome and also our 
interviews with these eight people that have participate in the Project 
Empowerment activities. 

 
Keyword 
Empowerment, Asperger syndrome, Project Empowerment, autism, arbitrary. 
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Förord 
 
Vi vill inleda denna uppsats med att först och främst rikta ett stort tack till intervjupersonerna 

utan vars medverkan denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

 

Ett stort tack också till Anna Sjölund och Hanna Danmo på RFA. Utan deras förmedlande av 

frågor till de intervjuade hade arbetet med denna uppsats försvårats. 



 5

Innehållsförteckning 
Inledning..................................................................................................................................... 6 

Syfte ............................................................................................................................... 7 
Frågeställning ................................................................................................................. 7 

Kap 1. Vad är Aspergers syndrom? ........................................................................................... 8 
Förekomst....................................................................................................................... 9 
Wings triad ................................................................................................................... 10 
Diagnosens värde för personer med AS....................................................................... 12 
Speciella begränsande intressen ................................................................................... 12 
Krav på rutiner och tvångsmässighet ........................................................................... 13 

Kap 2. Empowerment, social mobilisering och egenmakt....................................................... 14 
Empowerment .............................................................................................................. 14 
Den paternalismiska tankemodellen............................................................................. 15 
Social Mobilisering ...................................................................................................... 16 
Funktionshinder och egenmakt. ................................................................................... 17 

Kap 3. Projekt Empowerment .................................................................................................. 19 
Projektets olika forum .................................................................................................. 20 
Aktuell situation ........................................................................................................... 22 
Vad händer efter projektet? .......................................................................................... 23 

Kap 4. Tillvägagångssätt och metodval. .................................................................................. 24 
Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod .............................................................. 24 
Studiens tillförlitlighet.................................................................................................. 25 
Våra metoder för intervjuerna. ..................................................................................... 26 
Etik ............................................................................................................................... 27 

Kap 5. Redovisning av resultat och analys. ............................................................................. 28 
Figur 1.1 Matris över intervjuerna 1 – 4 ...................................................................... 28 
Figur 1.2 Matris över intervjuerna 5 - 8 ....................................................................... 29 

Kap 6. Diskussion och slutsatser.............................................................................................. 34 
Empowerment i ett organisationsperspektiv ................................................................ 34 
Empowerment på en individnivå.................................................................................. 35 
Är projekt Empowerment social mobbilisering? ......................................................... 37 

Kap 7. Slutord. ......................................................................................................................... 39 
Litteraturreferenser................................................................................................................... 40 
Internetreferenser ..................................................................................................................... 40 
Bilagor 1 - 4.............................................................................................................................. 41 
 



 6

 
Inledning 

Denna uppsats handlar om människor med funktionshindret Aspergers syndrom (AS) och 

deras utsikter att kunna öka sina möjligheter till ett mera självständigt liv genom 

Empowerment som metod. 

Riksföreningen Autism (RFA) har under tre år bedrivit Projekt Empowerment. Genom att vi 

har läst riksföreningens material runt projektet samt genomfört intervjuer med personer som 

deltagit mer eller mindre aktivt har vi insamlat det material som har varit nödvändigt för vårt 

resultat och vår analys. 

Det som väckte vårt intresse att vilja skriva en uppsats om Aspergers syndrom (AS) var att 

Lars–Göran gjorde en 5 veckors praktikperiod där han kom i kontakt med professionella som 

diskuterade problematiken runt personer som hade detta funktionshinder. Här diskuterades 

hur personer med AS skall kunna få en sysselsättning, och svårigheter för denna grupp att bli 

accepterade på arbetsplatserna. Personer med AS har svårt att få en fast anställning och svårt 

att behålla de jobb de fått. Detta problem diskuterades under ett seminarium i Lerums 

kommunhus där en grupp från Göteborgs kranskommuner har startat ett projekt för att komma 

tillrätta med dessa problem. I projektet vill man utveckla metoder för att personer med AS 

skall kunna få ett extra stöd när de söker jobb och under den första tiden av deras anställning. 

Detta väckte ett intresse för denna grupps speciella problem. Efter denna praktik diskuterade 

vi Aspergers syndrom och kom fram till att detta skulle vara intressant att skriva om. Då vi 

saknade förförståelse för vad AS är och vilka svårigheter detta skapar för målgruppen i 

samhället, så har vi genom litteratur och intervjuer skapat oss en större förståelse för denna 

grupp. Att vårt intresse sedan blev empowerment som metod byggde på RFA hemsida där de 

skrev om Projekt Empowerment. 

 

Det som gör uppsatsen intressant att sätta sig in i är att personer med AS är normal eller 

högbegåvade, men trots detta har svårigheter när det gäller kommunikation, social interaktion 

och brist på fantasi. Då personer med AS uppfattar verkligheten på ett annorlunda sätt på 

grund av funktionshindret och vad det kan innebära i vardagen är vi intresserade av hur 

deltagarna har sett på begreppet empowerment i förhållande till Projekt empowerment. Vi 

ställer oss därför frågan om empowerment som metod kan vara en möjlighet för personer 

inom denna målgrupp att ta makten över sitt liv? 
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I texten står det ibland autism, autismliknade tillstånd och högfungerande autism, samtliga 

benämningar syftar på Aspergers syndrom. Fortsättningsvis kommer Aspergers syndrom 

ibland att förkortas till AS och högfungerande autism till HFA. 

 

Vi har använt en kvalitativ metod. Uppsatsen bygger på att vi vill se om empowerment som 

metod kan ge personer med AS en möjlighet att ta makten över sina liv. Därför har vi valt att 

genom skriftliga intervjuer med öppna svarsalternativ ställa frågor som har varit kopplade till 

Projekt Empowerments olika teman. Detta metodval bygger på att vi är intresserade av hur 

deltagarna har upplevt projektets målsättning och innehåll. Då det endast är åtta personer av  

200 som vi har haft möjlighet att nå ut till så har en kvantitativ metod inte varit möjlig att 

utföra som intervju. Vi är mindre intresserad av antal och mängd än av hur enskilda deltagare 

har upplevt projektets mål.  

 

 

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om empowerment som metod är användbart för att öka 

möjligheten för personer med Aspergers syndrom att ta makten över sitt liv. 

 
Frågeställning 

Har Projekt Empowerment varit ett stöd för personer med Asperger syndrom att utveckla nya 

strategier i sin vardag och därigenom kunna få möjlighet att ta makten över sina liv? 

Hur upplever deltagarna sin medverkan i projektet? 



 8

 

Kap 1. Vad är Aspergers syndrom? 
Aspergers syndrom är en speciell konstellation av sociala, kommunikativa och 

beteendemässiga problem, som utmärker en grupp barn från förskoleåldern och fortsätter upp 

i vuxen ålder (Gillberg, 1999). 

 

Från mitten på 80- talet har det lanserats användbara teorier om kognitiva olikheter vid 

autismspektrumstörning. Då individer med dysfunktionell hjärnfunktion inte kan bli botade 

kvarstår hjälp i form av undervisande tillvägagångssätt (Nylander, 2001). 

 
Leo Kanner publicerade 1943 en artikel om tidig barndomsautism. Kanner hade på sin klinik 

upptäckt 11 barn som hade ett ovanligt beteendemönster. Han beskrev att dessa barn brast i 

känslomässiga kontakter med andra människor. De hade även enformighet, egendomliga, 

repetitiva och självvalda rutiner. Kommunikationen och den sociala interaktionen var mycket 

avvikande där även stumhet förekom. Kanners syndrom betecknas även som infantil 

autism.(Wing, 1996). 

 

Den österrikiska barnläkaren Hans Asperger publicerade 1944 en artikel om fyra barn och ett 

antal ungdomar med ett beteendemönster som mycket liknade det som Kanner hade beskrivit 

(Nylander, 2001). Det som skilde sig åt var framförallt specialintressen och ett bättre språk. 

Detta var tydligt avvikande genom det monotona tal som användes för monologer och inte 

samtal. Denna målgrupp hade normal eller hög intelligens (Wing, 1996). 

 

Aspergers syndrom blev känt mycket senare än Kanners syndrom. Först 1991 kom Hans 

Aspergers artikel från 1944 att översättas till engelska (Wing, 1996). Lorena Wing 

publicerade en artikel 1981 som därmed uppmärksammade Aspergers syndrom (hennes 

benämning) i en betydligt vidare krets (Nylander, 2001). 

 

Aspergers syndrom har kommit att bli en allmänt accepterad beteckning för ett tillstånd hos 

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

formellt tal, ett stelt kroppsspråk, specialintressen och klumpig motorik (Gillberg & Ehlers, 

1999). 

 

Lorena Wing (1996) skriver att på 70 – talet beslöt Judith Gould och författaren att studera 

hur autism hänger samman med andra funktionshinder i barndomen, inklusive alla typer av 
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inlärningssvårigheter och språkliga funktionshinder. Den viktigaste slutsatsen de kom fram till 

var att Kanners- och Aspergers syndrom är undergrupper inom ett brett spektrum av 

störningar som påverkar social interaktion och kommunikation. Det förekommer på alla 

intelligensnivåer och att det hänger ibland ihop med olika fysiska tillstånd eller andra 

utvecklingsstörningar. Dagens beskrivningar av och diagnoskriterierna för autism och 

autismspektrumstörningar ligger till grund för de diagnossystemen som Gillberg och Gillberg 

och Szatmari utvecklade samt diagnossystemet DSM-IV ( bilagor 1-3 ). Dessa utgår från tre 

grundläggande avvikelser som ofta kallas triadsymtomen eller Wings triad och sammanför 

autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism (Gillberg & Ehlers, 1999).  

 

Autism indelas ofta i svår, medelsvår och lindrig. Ibland kallas lindrig form högfungerande 

autism eller Aspergers syndrom. Gränsen mellan högfungerande autism och Aspergers 

syndrom är oklar. Numera sammanförs ofta Kanners syndrom, Aspergers syndrom och andra 

autismliknade tillstånd under rubriken autismspektrum.(Gillberg, 1999). 

 

De grupper som ingår i autismspektrum är autistiskt syndrom (infantil autism, Kanners 

syndrom, klassisk autism), Aspergers syndrom och atypisk autism (genomgripande störningar 

i utvecklingen). Diagnoskriterierna är grundade på Wings triad (Nylander, 2001). 

 
 
Förekomst 

1993 gjordes en undersökning av hur stor del av befolkningen i Göteborg som hade problem 

eller typiska kännetecken för AS. Undersökningen visade att mellan 0,4 och 0,7 % av alla 

barn 7 – 16 år uppvisade symtomen. Det visade sig också att det var fyra gånger flera pojkar 

än flickor. Resultatet pekar på att AS är ett förhållandevis vanligt förekommande handikapp 

men skillnaden mellan könen tycks dock inte vara lika stor som man tidigare trott (Gillberg & 

Ehlers, 1999). 

 
Autism är ett tillstånd som förekommer i storleksordningen 2 – 5 på 10 000, alltså hos mellan 

0,02 % och 0,05 % av befolkningen. Mycket talar för att autism ska betraktas som en 

avvikelse. Barnen uppvisar en mängd symtom som aldrig förekommer hos friska barn. 

Följaktligen är differentialdiagnosen gentemot andra neuropsykiatriska tillstånd som 

Aspergers syndrom viktigt (Kärfve, 2000). 
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Wings triad 

Diagnoskriterierna för autistiskt syndrom bygger på tre grundläggande störningar som är 

typiska för denna grupp, som kallas triadproblemet. 

 

 Begränsningar av förmågan till ömsesidig social interaktion 

 Begränsningar av förmågan till ömsesidig kommunikation 

 Begränsningar av beteenderepertoar, lek, fantasi och intressen (Wing, 1996). 

 

Personer med Aspergers syndrom kan kanske kommunicera sina egna intressen alldeles 

utomordentligt, men har stora svårigheter att urskilja och tyda signaler från andra. Även en 

svårighet att finna sig i förändringar som medför oflexibelt beteende, är vanligt hos denna 

grupp.(Wing, 1996). 

 

Begränsningar av förmågan till ömsesidig social interaktion 

Många personer med autismspektrumstörning, men inte alla, är ointresserade av andra 

människor. Wing (1996) menade att det går att dela in personer inom autismspektrum i fyra 

grupper: 

 

1 Den avskärmande gruppen består av personer som finner sig väl tillrätta med sig själva 

men bidrar inte till någon social interaktion, utan drar sig aktivt undan till avsaknad av 

sällskap och sjuklig självförsjunkenhet. 

2 Den passiva gruppen saknar handlingskraften men låter sig utan svårighet styras in i 

sociala sammanhang och kan delta så länge inget oförutsätt eller svårbegripligt händer. 

Pretentionerna måste också vara lämpade utifrån denna grupp 

3 Den aktiva men udda gruppen söker sig till och försöker finna kontakt med andra, men 

på ett stelbent, godtroget eller avvikande sätt. De vill ha samröre, men det sker på egna 

villkor, de har svårt med interaktionen och med nyanserna i den sociala växelverkan 

samt uppfattar inte eller feltolkar sociala signaler. Inom denna grupp återfinns många 

med Aspergers syndrom. 

4 Den överformella, rigida gruppen beter sig som barn på ett vuxet sätt. En del med 

Aspergers syndrom hör till denna grupp. 

 

Enligt Gillberg & Ehlers (1999) har personer med AS en påtaglig brist på social 

inlevelseförmåga och förståelse av sociala regler. 
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Begränsningar av förmågan till ömsesidig kommunikation 

Personer med svårighet vad gäller tal och kommunikationsförmåga i samband med sociala 

kontakter uttrycker sig på ett flertal olika sätt. Ett fåtal uttrycker sig stelt, korrekt och 

pedantiskt. De har ofta svårt att förstå dubbla innebörder, underförstådda meningar, sarkasm 

och lustighet. De har svårigheter att läsa mellan raderna och förstår inte oskrivna regler, till 

exempel att man inte säger så kallade sanningar hur som helst (Wing, 1996). 

 

Under tonåren blir många uppmärksamma på sin begränsande förmåga att förstå sig på 

människor. En del undviker socialt umgänge. Medan andra försöker kompensera genom att 

lära sig använda vissa standardfraser eller lära sig utantill hur man skall bete sig i olika 

sammanhang.(Gillberg & Ehlers, 1999). 

 

Kognitiva funktioner 

Det finns tre aspekter vid autism som forskningen har uppehållit sig vid när det gäller 

kognitiva funktioner. 

 

 Theory of Mind (mentalisering, empati) 

 Central koherens 

 Exekutiva funktioner 

 

Theory of Mind 

Innebär att förstå att andra har tankar och känslor som kan vara annorlunda än ens egna tankar 

och känslor. Man kan kalla denna förmåga för en empatistörning. När den empatiska 

förmågan är dåligt utvecklad är det svårt att förstå när andra människor skämtar, ljuger eller 

luras (Wing, 1996). 

 

Central koherens 

Helhet (koherent) innebär att vi samlar ihop informationen till en sammanhängande helhet, till 

exempel rynkande ögonbryn tillsammans med höjd röst signalerar ilska, ett leende avslappnat 

ansikte betyder att personen är glad. Kan man inte sätta ihop informationen på detta sätt blir 

omvärlden fragmentarisk, osammanhängande och mycket svårbegripligt (Autismforum.se). 
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Exekutiva funktioner 

På tre olika områden dominerar de exekutiva funktionerna: 

 
 Förmågan till planering 

 Förmågan att hejda sina oönskade handlingar 

 Anpassningsförmåga 

 

Exekutiva funktioner innebär förmågan att upprätthålla en väl vald strategi för att uppnå ett 

senare mål. Förmågan att skifta uppmärksamhet, flexibilitet, förmågan att planera, organisera 

och kontrollera sina impulser är några exempel på exekutiva funktioner. En brist i detta kan 

innebära en dålig tidsuppfattning, en dålig känsla för sekvens, brist i förståelsen av orsak och 

verkan och svårigheter att själv bedöma och korrigera sitt beteende (Nylander, 2001). 

En exekutiv funktion innebär att ha tillgång till planeringsförmåga för att kunna upprätthålla 

en strategi i den situation man befinner sig i. Detta förutsätter en förmåga till abstrakt 

tänkande för att kunna se olika möjligheter. Att kunna gör sig en inre bild om något är 

människans viktigaste resurser för det abstrakta tänkandet som bygger på hur väl fantasins 

förmåga är utvecklad (Wing, 1996). 

 
 

Diagnosens värde för personer med AS. 

För en del personer med Aspergers syndrom har utredning och diagnos varit det enda som 

behövts. Genom att få ett namn och en förklaring till sin problematik så har detta inneburit en 

förståelse som avlastat både den med AS och anhöriga en känsla av skam. Detta har inneburit 

att de har fått en förståelse för sin problematik. De har också förstått att de inte är ensamma 

utan tillhör en grupp med liknande problem (Nylander, 2001). 

 

Speciella begränsande intressen 

Ett av de mest iögonfallande dragen hos personer med AS är deras speciella, ofta mycket 

begränsande intressen. Förmågan att redogöra för mening och sammanhang är påfallande 

dåligt utvecklad och intresset av att göra bruk av kunskapen på ett mer meningsfullt sätt 

saknas. Mönstret av intressen består i allmänhet livet ut. Det innebär inte nödvändigtvis att 

personer med AS håller fast vid ett och samma intresseområde utan de specifika intressena 

växlar som regel genom åren. I vissa fall leder specialintresset till en yrkeskarriär (Gillberg & 

Ehlers, 1999). 

 



 13

Krav på rutiner och tvångsmässighet 

Personer med AS brukar tidigt utveckla behov av rutiner. Det är typiskt att personer med AS 

kräver att få sin bestämda plats vid matbordet eller i bilen och blir irriterad eller arg om inte 

omgivningen anpassar sig. Tvångsmässigheten bidrar till att personer med AS i många fall 

isolerar sig socialt. Även maten brukar vara ett problem där bara ett fåtal rätter accepteras. Ett 

annat problem som eskalerar under åren som en kontrast mot behovet av rutiner är förmågan 

att klara enkla vardagsgöromål och skötseln av den personliga hygienen (Gillberg & Ehlers, 

1999). 

 

Livsområden 

Boendeförhållanden och sysselsättning är områden som kan innebära svårigheter för personer 

med Aspergers syndrom (Wing, 1996). 

 

Boendeförhållanden. 

Majoriteten av personer med högfungerande autism har förmåga att klara ett eget boende men 

vi kan även konstatera att ett stort antal personer med högfungerande autism inte har 

förmågan till ett eget boende eftersom de saknar husliga och praktiska färdigheter. En del bor 

kvar i föräldrahemmet vilket kan fungera om de har en sysselsättning dagtid, och en förmåga 

att hjälpa till hemma. I de fall de inte har någon sysselsättning, eller arbete utanför hemmet 

brukar de hålla på med sina repetitiva aktiviteter eller se på samma video gång på gång eller 

gör absolut ingenting. Detta leder ofta till minskat socialt aktivt liv (Wing, 1996). 

 

Sysselsättning. 

För att personer med AS skall fungera på en arbetsplats är det viktigt att arbetsgivare och 

arbetskamrater är insatt i problematiken och har en förståelse för funktionshindret. Det får inte 

heller vara för komplicerade instruktioner eller för mycket variationer på arbetet (Wing, 

1996). 

 

De starka sidor som många har kan var en tillgång i arbetslivet, men de krav som idag ställs i 

arbetslivet (social kompetens, flexibilitet, stresstålighet m.m.) stänger ute personer med 

Aspergers syndrom från att försörja sig själva. De gånger personer med AS misslyckas i 

arbetslivet trots god begåvning, beror oftast på svårigheter i den sociala interaktionen, och på 

omgivningens intolerans mot avvikande. Mindre ofta på att de inte klarar arbetsuppgifterna  

(Nylander, 2001). 
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Kap 2. Empowerment, social mobilisering och egenmakt  

 
Empowerment 
Empowerment är ett begrepp men även en metod som började användas under 1970-talet. 

Empowerment har sin grund i de sociala proteströrelser som började växa fram i USA under 

1960-talet, och i de tankar och idéer om hjälp till självhjälp som uppstod i sociala 

aktivitetsideologier under 1970-talet. Begreppet kom även att få stor betydelse i de nya 

ideologierna om social prevention och intervention som diskuterades under denna tid. 

 

Begreppet empowerment 

Empowerment som begrepp kan associeras till företeelser och egenskaper som 

gräsrotsorganisation, självtillit, socialt stöd, stolthet, kompetens, egenmakt, självkontroll, 

delaktighet och självstyre. En känsla av total kontroll över det egna livet och att vara 

huvudman för sin situation. Att känna en stor tilltro till den egna förmågan att bemästra och 

nå de mål man satt upp, samt att känna att man har makt att ändra på de villkor som man är 

missnöjd med (Starrin, 2000). 

Att göra en fullständig definition av begreppet Empowerment är mycket svårt, det är lättare 

att förklara begreppets motsatser. Empowerment är motsatsen till hjälplöshet, alienation, 

maktlöshet och en känsla av hopplöshet, samt att känna att man inte har kontroll över sitt liv. 

Tankarna kring Empowerment präglas av ett horisontellt relationsmönster mellan människor 

där man tar avstånd från maktstrukturer till förmån för ett lika människovärde (Starrin, 1997). 

 

Empowerment som metod 

En metod att utveckla Empowerment hos enskilda och grupper av människor är att de får stöd 

att ändra sin självbild, så att de kan känna sig värdefulla och stolta, samt att de har tillit till sig 

själv och till andra.. Empowerment kan kopplas både till den subjektiva upplevelsen och den 

objektiva verkligheten, till både inre och yttre förhållanden, till både känsla och kunskap 

(Starrin, 2000). Människor måste betraktas som subjekt och därmed kapabla att styra över sitt 

eget liv, därför är det viktigt att man använder ett språk i all kontakt med andra människor 

som inte innehåller ett under- och överordningsförhållande (Starrin, 1997). 

Den som har för avsikt att lösa hälsomässiga och social problem bör först och främst inrikta 

sig på prevention. Att förebygga problemen har länge ansetts som bättre än botandet. Men 

detta synsätt har kritiserats av bl.a. Rappaport. (Starrin, 1997). Han ansåg att många som 

jobbar med folkhälsoarbete anslutit sig till preventionsideologien. Men enligt Rappaport har 
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denna ideologi spelat ut sin roll eftersom den baseras på ett tänkande som betraktar den 

hjälpbehövande som passiv, okunnig och i behov av styrning uppifrån (Paternalismiska 

modellen). Här är det experten, den professionelle som bestämmer vad som skall förändras, 

vad som anses felaktigt och därför det skall korrigeras. Klienten/patienten anses som okunnig 

och inte veta sitt eget bästa. De förväntas därför följa de råd som de professionella ger för att 

bli upplysta om vad som är bäst. Preventionstänkandet och Empowerment har på denna grund 

helt olika syn på den enskildes roll i processen att förändra sitt liv (Starrin, 1997). 

Empowerment utgår från det som är positivt i situationen, medan prevention utgår från att 

stoppa eller förhindra det negativa i situationen. Empowerment som metod kan även vara 

tydligt preventiv och syfta till att förhindra sociala och hälsomässiga problem, men detta 

måste bygga på ett samarbete mellan alla berörda (Starrin, 1997). 

 

Kriterier för empowerment som metod 

Att aktivt ta kommandot både enskilt och kollektivt för att förändra något, utan att man väntar 

på att någon skall ge sitt tillstånd, vilket innebär att tillkämpa sig och tillägna sig makten 

själv. Em[power]ment innehåller en betydande del av makterövring från den eller det som 

man anser har makten över situationen till de som saknar makten. Man måste även bli 

medveten om att samhället och dess strukturer kan förändras. 

Att arbeta med Empowerment innebär att den professionella bör hjälpa den hjälpsökande att 

öka sin självkontroll och förmåga att bemästra sin situation, utan att det uppstår ett hierarkiskt 

förhållande mellan parterna i processen. Att vara lyhörd för den totala livssituationen är en 

förutsättning för att det förebyggande arbetet blir förenligt med Empowermenttänkandet 

(Starrin, 1997). 

 

Den paternalismiska tankemodellen 

Samhället kan förhålla sig på skilda sätt till människor som befinner sig i ett socialt underläge. 

Ett förhållningssätt som klart skiljer sig från Empowerment är den paternalismiska 

tankemodellen. För att kort beskriva denna tankemodell kan man säga att den utgår från 

under- och överordning i samhället. Den utgår även från att människor inte själva är kapabla 

att bedöma vad som är bäst för dem. Utan att en "expert" eller myndighet skall bedöma och 

bestämma den bästa lösningen på situationen utan medverkan av den eller de som primärt 

berörs av beslutet. Historiskt sett har denna tankemodell varit den rådande i vårt samhälle. 

Experterna har ansett sig veta bäst hur vi vill bo, hur man skall och bör bete sig för att vara en 

välanpassad medborgare, samt hur många brödskivor man skall äta varje dag för att må bra  

(Starrin, 2000). 
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Paternalismen ger ett intryck av att myndighetspersonen är omtänksam och vill den förtryckta 

väl, men det är ofta en falsk omtänksamhet. Ofta utgår den s.k. ledaren från sina egna 

intressen i hjälparbetet. De hjälpsökande behandlas ofta som ett barn, man tilltalar honom 

eller henne på ett nedlåtande sätt. Detta är vanligt när den som anser sig stå på ett högre plan 

kommer i kontakt med funktionshindrade människor. Ett par exempel på detta är när man 

tilltalar någon som sitter bredvid den funktionshindrade och ställer frågor om den 

funktionshindrades egna vilja och åsikter istället för att tilltala honom/henne direkt. Samt att 

man tar för givet att en funktionshindrad behöver hjälp i en speciell situation utan att man 

tillfrågar honom/henne först (Starrin, 2000). 

 

Detta sätt att tänka är fortfarande mycket vanligt förekommande hos myndigheter och i 

arbetslivet. Man försvarar detta sätt att tänka med att det bibehåller en viss ordning och att det 

underlättar att hålla kontroll över verksamheten. Det måste finnas vissa regler som alla bör 

följa, samt att man kan förändra sin situation utan att skapa oreda och upprörda känslor. Hos 

många personer med stort inflytande över andras liv kan man ofta uppleva att de är positiva 

till alla förändringar som inte riskerar att få negativa följder för dem personligen. Man är ofta 

rädd för känslomässiga engagemang i den enskildes situation, därför håller man en viss 

distans i samtalet, detta har till syfte att befria samtalet från känslor i så hög grad som möjligt 

(Starrin, 2000). 

 

Social Mobilisering 

Social mobilisering syftar till att aktivera mänskliga och materiella resurser för människor 

som befinner sig i samma problematiska situation, så att de kan finna förhoppningar och tilltro 

till den egna förmågan att kunna ta sig ur situationen genom ett kollektivt handlande. 

Att man känner en gemenskap i gruppen och att gruppmedlemmarna delar samma upplevelser 

innebär att gruppen kan förändras från att bara vara en grupp med t.ex. funktionshindrade till 

att vara en grupp där man delar erfarenheter och gemensamma känslor, man blir en grupp i sig 

från att ha varit en grupp för sig, som Alf Ronnby uttrycker det (Ronnby, 1995). 

 

Man kan dela upp mobiliseringsprocessen i tre stadier. I det första stadiet blir man medveten 

om var makten finns och hur den är fördelad i det sociala systemet, var man själv befinner sig 

i samhällssystemet och vilka intressen man har i detta system. I det andra stadiet blir man 

medveten om vilka känslor man har till andra grupper i samhället och till den egna gruppen 

och till den position gruppen har i samhället. I det tredje och sista stadiet får man en vilja att 
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förändra maktförhållandet mellan olika samhällsgrupper, och makten hos den egna gruppen, 

för att kunna förverkliga sina egna intressen. Detta är en förutsättning för att få den kraft och 

energi som behövs för praktisk handling. För att kunna handla så måste hela gruppen gå 

igenom dessa tre stadier. En viktig del i Empowerment är social mobilisering. Att hindra den 

enskilda människan rätten att få delta, att bli uppmärksammad, att få diskutera och kritisera 

samt att få göra egna val, och utmana de beslut som strider mot det egna intresset är att ta 

ifrån individen dess mänskliga värde och bekräfta hennes maktlöshet och mindre värde 

(Starrin, 1997). 

 

Att skapa en känsla av solidaritet med gruppen och en stolthet i att tillhöra gruppen är en 

förutsättning för att skapa ett lyckat mobiliseringsarbete. Många grupper i samhället har på 

grund av att de blivit diskriminerade ekonomiskt och socialt fått föra en kamp om 

människovärde och lika rättigheter. Detta har bidragit till att de känt sig stigmatiserande och 

skamfyllda, denna känsla av skam har bidragit till att de upplevt sig mindre värda än andra 

och att de dragit sig undan offentligheten. Skam uppstår när man nervärderar sig själv och 

upplever att även omgivningen gör samma sak. För att kunna delta i offentligheten, och kunna 

verka aktivt i en grupp, krävs det att man känner stolthet över sig själv och att man blir 

positivt bemött av andra. "Att förvandla känslor av skam till känslor av stolthet är en ständigt 

fortlöpande process i vilken grupper som saknar makt och som upplever sig nedvärderade och 

kanske t.o.m. diskriminerade tillsammans kämpar för att bryta ned fördomar, skapa respekt 

för den egna situationen samt bevara eller uppnå rättigheter i samhället." (Starrin, 1997 s 28 ) 

 

Det är en ständigt fortgående process att förvandla känslor av skam till känslor av stolthet, 

denna process innebär att grupper som känner sig diskriminerade och nedvärderade 

gemensamt kämpar för att uppnå rättigheter i samhället och skapar respekt för sin situation. 

Genom att nå de egna väl formulerade målen via gemensamma ansträngningar skapas 

tillfredsställelse (Starrin, 1997). 

 

Funktionshinder och egenmakt. 

En grupp som kanske mer än andra är i behov av hjälp och stöd av välfärdssamhället är 

personer med funktionshinder, detta på grund av deras utsatthet i samhället. De flesta 

människor som arbetar i samhällets tjänst har möjlighet att främja en utveckling av 

förhållningssättet som bygger på Empowerment för denna viktiga grupp. Detta kan för många 

innebära ett nytt sätt att tänka och arbeta på. Det kan även vara nödvändigt med en 

attitydförändring där man behandlar de funktionshindrade med respekt och ser till att de får 
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utrymme för medinflytande och självbestämmande över sitt liv. Att få tillit till sig själv och 

kunskap om den egna förmågan att avgöra vad man är i behov av. Och vilka insatser som 

finns för att underlätta livet är helt avgörande för den funktionshindrades förmåga att ta 

kommandot över sitt liv (Starrin, 2000). 

 

Men det har funnits olika inriktningar på de insatser som getts till personer med AS. Ervik 

(1998) skriver i sin avhandling att det alltjämt finns personer som belyser den 

psykodynamiska modellen och kritiserande pedagogiska och kognitiva förklaringsmodellerna. 

Ervik (1998) refererar till författarna Hobson och Lorentzen som menar att barnet har en 

begränsad förmåga att utvecklas och lära sig pågrund av att de inte befinner sig i ett 

ömsesidigt känslomässigt förhållande till sin omgivning. En grund för personer med AS 

problematik kan vara relationsproblem  

 

Alla som arbetar med välfärdsarbete bör se till att undanröja de hinder som finns för att alla i 

samhället skall kunna integreras till ett fullvärdigt liv, och känna stolthet över sig själv och 

inte uppleva att man är en person som lever på andras bekostnad. I motsats till den medicinska 

modellen hos Wing och Nylander skriver Starrin (2000) att de hinder som möter den 

funktionshindrade till stor del är orsakade av sociala och strukturella brister och är i mindre 

del av medicinsk art. Där författaren menar på att det är helt avgörande för denna grupp att 

dessa sociala och strukturella hinder undanröjs av välfärdsarbetaren och att man ändrar fokus 

från ett medicinskt och psykologiskt perspektiv till ett socialt och strukturellt perspektiv i 

hjälparbetet, enligt den sociala modellen. 
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Kap 3. Projekt Empowerment 

 
Vi har i vår undersökning helt baserat oss på det som Riksföreningen Autism skriver om 

Projekt Empowerment under sina websidor. Då vi efterfrågat mera information från 

riksföreningen har vi blivit hänvisade till websidorna. Då vi är nyfikna på empowerment och 

AS och hur personer med AS upplever att de fått nya strategier genom projekt empowerment 

så har vår strävan varit att undvika omtolkningar och egna tolkningar av riksföreningen 

Autisms beskrivning av projektet. Vi ser projektbeskrivningen på websidorna som fakta och 

därför har vi till viss del citerat texten på websidorna. 

 
Föreningen AS/HFA inom Riksföreningen Autism startade 1998 projekt i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Målet var att vuxna med Aspergers syndrom och högfungerande autism 

skulle få en möjlighet till en regelbunden mötesverksamhet. Tanken bakom projektet var 

”Tillsammans blir vi starka”. Detta skulle ske genom att man skapade kontakt med andra 

personer med AS/HFA. Det var också viktigt att få en förståelse för hur man själv fungerade 

och bäst kan skapa strategier för att klara sociala möten utifrån sitt funktionshinder. 

(Autism.se) 

 

Projektet Empowerments första träff blev mycket uppskattad på grund av att träffen började 

med ett antal föreläsare som själva hade diagnosen AS/HFA. Detta möte mynnade ut i att 

många goda idéer dök upp och man beslutade att läger skulle anordnas enbart för personer 

med AS/HFA. Det ordnades med konferenser i Karlstad, Norrköping och Eskilstuna på 

samma tema. (a.a) 

 

Bakgrunden till att projektet startade upp var Gunilla Gerlands idé, hon upplevde att RFA i 

första hand fungerade som den föräldraförening där vuxna med AS/HFA hade det svårt att 

göra sina röster hörda. På detta sätt initierade hon tanken bakom Projektet Empowerment där 

andemeningen var att medlemmarna själva skulle kunna ta makten över sina liv (a.a). 

 

Denna Projektplan innehöll följande punkter: 

Att utarbeta en stabil modell för projektet som var anpassat till deras speciella problematik. 

Man hade som krav att deltagarna skulle vara minst 18 år gamla och projektet skulle enbart 

rikta sig mot vuxna. De skulle ta fram en informationsbroschyr om projektet som skulle 

spridas på diagnos och habiliteringscentran. De skulle utveckla en webbplats för att sprida 
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information och skapa ett medlemsblad som skulle utges minst två gånger per år. De 

planerade även att en gång per år anordna ett läger för projektets deltagare. (a.a) 

De ville försöka påverka beslutsfattare genom en lobbyverksamhet där de ville belysa de 

speciella problem personer med AS/HFA har i sitt dagliga liv, t.ex. behovet av lagliga 

rättigheter som riktar sig till de funktionshindrade själva, samt anordna kurser riktade till 

vuxna med AS/HFA om vad funktionshindret innebär, vilka lagliga rättigheter man har m.m. 

(Autism.se) 

 

Efter projektplaneringen drogs projektet igång och man beslutade driva det under tre år. 

Projektets mål var att personer med funktionshindret skulle få större möjligheter både inom 

RFA och ute i samhället att få sin röst hörd. En enkät arbetades fram som skickades ut till 

kommunernas LSS-handläggare för att nå målgruppen. Resultatet av enkäten blev att många 

personer upplevde att RFA fungerade mest som en föräldraförening, och att målgruppens 

största svårigheter fanns inom områdena arbete, fritid och boende. (a.a) 

 

Projektets olika forum 

Man har inom projektet haft som mål att försöka starta upp minst en träffgrupp i varje distrikt 

av föreningen. De har informerat om hur man startar upp träffgrupper via ett häfte som 

spridits bland distrikten. Idag finns 20 träffgrupper som täcker i stort sett hela landet. De flesta 

träffgrupperna leds av personer med diagnosen AS/HFA. Antalet personer som träffas skiljer 

sig från 3-4 deltagare till grupper med 20 deltagare (Autism.se). 

 

Man har haft olika verksamheter i träffgrupperna bl.a. har man gått på bio och museum 

tillsammans. Man har under läger och konferenser knutit kontakter mellan grupper och 

personer som velat starta upp träffgrupper. Man har under projektets gång sett hur viktigt det 

varit för deltagarna att träffa andra i liknande situationer, och därför försökt att starta grupper i 

de distrikt där det inte funnits träffgrupper tidigare (a.a). 

 

Grupperna har fortlöpande kontakt med Empowermentrådet, som fungerar som ett beredande 

och rådgivande organ under riksstyrelsen vad gäller frågor som specifikt rör vuxna med 

AS/HFA (a.a). 
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Läger 

Den 4-9 augusti 2002 anordnades Projekt Empowerments första läger för och av vuxna med 

funktionshinder inom autismspektrum. Syftet var i första hand att bygga ett nätverk över 

landet och inspirera deltagare att starta träffgrupper i sitt eget distrikt. Ett annat syfte var 

möjligheten till rekreation, och att träffa och lära känna andra med funktionshinder inom 

autismspektrum. Mycket tid lades på planering och struktur (Autism.se). 

 

Strategier lades upp bl a kan nämnas att många strategier byggdes runt matsituationen. Som 

exempel köpte de in take-away-kartonger för de deltagare som har svårt att äta tillsammans 

med andra, så att möjlighet gavs att äta enskilt. Lägret bestod, utöver de mer fritidsbetonade 

aktiviteterna, också av två dagars konferens. (a.a) 

 

Flera berättade att de efter lägret fått krafter att ta itu med saker och ting på hemmaplan. Det 

visar på hur viktigt det är att få träffa andra i en liknande situation och få veta att man inte är 

ensam. Temat för den andra konferensen var "Empowerment i boende, arbete fritid och 

relationer". Projektet Empowerment har efter intresse från olika distrikt rest runt och delat 

med sig av de erfarenheter och den kunskap som man fått genom sitt arbete med 

lägerverksamhet. Man har visat att personer med funktionshinder inom autismspektrum kan 

vara sociala i stora grupper, i rätt miljö och med rätt bemötande blir inte funktionshindret ett 

handikapp (a.a). 
 

Att personer med AS kan starta och vara delaktiga i en avancerad och mycket uppskattad 

lägerverksamhet är ett viktigt riktmärke i processen för att ta makt över våra liv. Det visar på 

den kompetens och de styrkor som personer med AS/HFA har. Om de använder den 

kompetens respektive person besitter och erbjuder stöd i de moment som kan vara svåra att 

hantera blir inte funktionshindret till ett handikapp. Lägren har inte fungerat enbart som ett 

syfte i sig självt, utan mera som ett medel att starta nätverk för att skapa inspiration och bidra 

till att forum startas över hela landet (Autism.se). 

 

Medlemsbladet 

I samband med lägret 2002 startade man en redaktion som arbetar med Projekt 

Empowerments medlemsblad. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och vänder sig i 

första hand till vuxna med funktionshinder inom autismspektrum. För närvarande ges 

tidningen ut i 800 exemplar  (Autism.se). 
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Webbplatsen 

Man har byggt upp en webbplats med bland annat information om hur man kommer i kontakt 

med andra medlemmar och träffgrupper. Man har också kunnat följa vad som är aktuellt inom 

projektet, ta del av litteraturtips, bildspel och annat som man inom projektet arbetat med (a.a). 

 

Mailinglista och diskussionsforum 

De har startat en mailinglista som drivs i Projekt Empowerments regi. Den är enbart till för 

vuxna med funktionshinder inom autismspektrum, undantagen är en av projektledarna och två 

personer i styrgruppen som inte har detta funktionshinder. Listan fyller en social funktion på 

så vis att man kan få kontakt med och lära känna andra i en liknande livssituation. Personer 

med detta funktionshinder har ofta svårigheter med att träffa andra i verkliga livet och/eller att 

prata i telefon. Därför tycker många att denna mailinglista eller andra forum på nätet är ett bra 

sätt att kommunicera (a.a). 

 

Aktuell situation 

Personer med funktionshinder inom autismspektrum har blivit invalda i distriktsstyrelser samt 

i riksstyrelsen. Tidigare har få personer som själva har funktionshindret varit delaktiga i 

föreningens styrelsearbete. På senare år har detta förändrats genom Projekt Empowerments 

arbete. Detta arbete har gått ut på att engagera personer med funktionshindret att vara mera 

delaktiga i styrelsernas arbete. Projekt Empowerment har gått ut med information om hur man 

enkelt kan underlätta styrelsearbetet så att det blir anpassat för personer med funktionshindret. 

Dessa anpassningar kan även förenkla för övriga styrelsemedlemmar, till exempel genom en 

mer genomarbetad struktur. Att få ett uppdrag av eller inom Projekt Empowerment har för 

många inneburit en kick för självförtroendet. Här vet alla om att man har autism/AS och att 

det inte är något att skämmas för. Kanske är det också lättare att få det stöd man behöver i en 

miljö där andra vet vad ens svårigheter handlar om. (Autism.se) 

 

Det har hänt att man drabbats av någon slags prestationsångest inför att uppgiften känns större 

än vad man tror sig klara av, eller på grund av att man vill göra jobbet perfekt. I sådana 

situationer har många upplevt att det varit lätt att få förståelse och stöd inom projektet (a.a). 
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Vad händer efter projektet? 

I oktober 2004 gick projekttiden ut för Projekt Empowerment. Då hade man arbetat i tre år 

med att skapa förutsättningar för personer med funktionshinder inom autismspektrum, att ta 

makten över sina liv. Under den här perioden har man nått flera av sina mål. Man har skapat 

fungerande nätverk för personer med funktionshindret, via både läger, träffgrupper och 

Internet. Med hjälp av konferenser, läger och inte minst det mycket uppskattade medlems -

bladet, har man gått ut med information om vad det kan innebära att leva med funktions -

hindret. Man har gett många tips och strategier för att hantera besvärliga situationer, vilket har 

varit uppskattat  (Autism.se). 

 

I nuläget är det till exempel inte aktuellt med fler sommarläger av den typen man har anordnat 

på Almåsa kursgård. I dag inriktar man in sig på mindre kostsamma men minst lika värdefulla 

aktiviteter och forum. Medlemsbladet kommer att finnas kvar. Då ett stort problem för 

målgruppen är att kunskapen om funktionshindret ute i samhället är bristfällig har man 

initierat samverkan med Dalarö Folkhögskola kring en informatörsutbildning. Vuxna som 

själva har autism/AS kan söka denna utbildning, där man den första terminen bland annat lär 

sig mer om funktions -hindret och rättigheter samt hur samhället fungerar  (Autism.se). 

 

Många har under projektets gång både fått och tagit roller av informella mentorer för andra. 

Man tittar nu på möjligheter att inom projektet utbilda särskilda mentorer, som i olika 

sammanhang kan stötta andra som har svårare i olika situationer och sammanhang. Projekt 

Empowerment har tagit fram en modell för ökat inflytande och delaktighet inom RFA för 

personer inom målgruppen. Den utgår från att man bildar distriktsforum, d v s träffgrupper i 

de olika distrikten, där man diskuterar kring viktiga frågor som rör målgruppen. Under 

riksstyrelsen tillsätts nu ett empowermentråd. Deras uppdrag är i första hand att fungera som 

en länk mellan de olika träffgrupperna och RFA. De olika ledamöterna kommer att ansvara 

för och fungera som kontaktpersoner gentemot de olika träffgrupperna. De lyssnar av 

opinionen och för upp dessa frågor till RFA (Autism.se). 

 

Projekt Empowerment är inte tänkt att uppfylla något självändamål, utan är ett steg i kampen 

för ökat inflytande inom föreningen och i samhället. Genom projektet har man startat en 

process. När man inte längre har något att arbeta för, då har man nått målet. Projektets vision 

var att man inte skulle behövas i framtiden.(a.a) 
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Kap 4. Tillvägagångssätt och metodval. 

Som metod har vi valt att utifrån en kvalitativ metod studera Projektet Empowerment och om 

projektet kan vara hjälp för vuxna personer med Asperger syndrom. Det som kännetecknar en 

kvalitativ metod är att undersökningsenheterna i en intervju sker vare sig slumpmässigt eller 

tillfälligt. Urvalet görs utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 

strategiskt definierade. Ett problem med en djupintervju kan vara att den intervjuade påverkas 

av intervjuaren och därför svarar så som den tror att intervjuaren vill. Fördelen med 

kvalitativa intervjuer är att den som blir intervjuad friare kan beskriva upplevelsen utifrån en 

speciell händelse eller situation.  

 

Fördelar och nackdelar med kvalitativ metod 

Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan 

helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Den 

närkontakt sådana undersökningsmetoder skapar i förhållande till de undersökta enheterna 

öppnar också för en bättre uppfattning om den enskildes livssituation. Både av resursskäl och 

av behovet av överblick över informationen, leder uppläggningen av undersökningen till en 

koncentration på några få enheter. Svagheten i denna metod ligger i att de enheter man 

undersöker endast är representativt för dem man intervjuat inte för hela målgruppen. 

 (Holme och Solvang, 1997). Kvalitativa studier stöder en mera generös människosyn än den 

kvantitativa. Kvalitativa studier ger en bild av människan som mera fri, kreativ och medveten 

än den människosyn man träffar på i den kvantitativa samhällsvetenskapen (Repstad, 1999). 

 

Vi har gjort en individuell intervju, denna intervju har sedan fungerat som utgångspunkt för 

skriftliga intervjuer med 7 deltagare. Varje intervjuperson har i god tid innan intervjun fått till 

sig skriftligt material som omfattar vårt syfte med intervjun, de etiska forskningsreglerna och 

intervjufrågorna. Detta finner vi stöd för i Holme och Solvang (1997). De skriftliga 

intervjuerna har utförts via e-post, där de intervjuade har tagit del av samma material. Vi har i 

de fall där vi ansett oss behöva kompletteringar ställt kompletteringsfrågor på samma sätt. En 

av anledningarna till att vi har intervjuat personerna via e-post är att målgruppen är spridd 

över hela landet.. Urvalet på dem vi har intervjuat är att de skall ha deltagit i Empowerment-

projektet. 

 

Vi har sammanställt resultatet med hjälp av en matris (se figur 1.1 och 1.2 sidan 29 – 30) som 

sedan avläses genom en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997). Vi har skaffat oss en 
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förförståelse genom den litteraturstudie vi genomfört, samt en studie av den informationen 

som finns att läsa på RFAs hemsida om projektet. Utifrån RFAs egen framställan om Projekt 

Empowerment har vi sammansatt intervjufrågor som är riktade till målgruppen och dess 

problematik med fokus på Projektet Empowerment (bilaga 4) framledes i resultatkapitlet 

kommer vi att redogöra för och analysera hur några av deltagarna har upplevt sin medverkan, 

vi kommer att utgå från projektets egna beskrivningar av mål och innehåll. De tematiseringar 

vi har valt i resultatdelen bygger på de delar som utgjorde målsättningen för projektet enligt 

riksföreningen Autism hemsida.  

 

De svar som sedan kommit in till oss har vi analyserat och därmed kommit fram till en ny 

kunskap. Anledningen till att vi har färdiga frågor som besvaras via e-mail är att målgruppen 

har svårigheter med direktkommunikation och därför föredrar kommunikation via e-mail. För 

att dessa intervjuer skall bli så bra som möjligt och att så många som möjligt skulle vilja 

besvara våra frågor har vi valt detta förfaringssätt. Det finns också ett värde i att de som blir 

intervjuade får god tid på sig att sätta sig in i frågorna. Detta för att kunna ge ett svar som är 

så täckande som möjligt. Vår strävan var att svaren skulle ge så mycket information att 

undersökningen kunde resultera i en hållbar analys. Då personer med Aspergers syndrom har 

svårigheter med att träffa andra ansikte mot ansikte eller att prata i telefon, tycker många att e-

mailing eller andra forum på nätet är ett bra sätt att kommunicera. Vi finner stöd för detta 

under rubriken mailinglista och diskussionsforum tidigare i uppsatsen. 

 

Den valda metoden stämmer också bra överens med bärande tankar inom Empowerment. Då 

respondenterna blir delaktiga genom att delge sina egna upplevelser och därigenom kan vara 

med och påverka sin situation (Holme & Solvang, 1997). Forskarens bör sträva efter att vara 

objektiv och att vara medveten om att analysen av datamaterialet påverkas av de värderingar 

och erfarenheter som forskaren har (Merriam, 1994). Vi har även inspirerats av idén av 

Empowerment som bland annat poängterar vikten av att undanröja de hinder som allvarligt 

begränsar möjligheten till delaktighet för personer med funktionshinder. 

 

Studiens tillförlitlighet 

Vi värderar i vårt resultat och analysdel utsagorna från intervjun och utsagorna från vår e-post 

undersökning likvärdigt därför att det vi har sökt svar på kan vi tydligt se i de mönster som 

har utkristalliserat sig. Då våra frågor har varit utformade utifrån Projekt Empowerments olika 

teman och målsättningar och öppna svar som har byggt på deltagarnas egna subjektiva 

upplevelser anser vi att det är en hög tillförlitlighet på de svar vi fått. Studiens resultat bygger 
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på de utkristalliserade mönster vi tycker oss se. Intervjun innebar att vi hade möjlighet att 

direkt ställa följdfrågor på våra fördefinierade frågor. Detta innebar att den intervjuade fick 

möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar. Av naturliga skäl har inte detta varit möjligt i 

samma utsträckning i de intervjuer som har skett via e-post av denna anledning kan det finns 

en mindre tillförlitlighet bland dessa intervjuer. Då vissa svar i våran e-post undersökning har 

varit något knapphändiga så kan detta ha berott på att de missförstått frågan. Vid en 

direktintervju hade frågan kunnat förtydligas med följdfrågor detta har inte varit möjliga att 

förutse i samband med skapandet av intervjumaterialet. Vårat resonemang söker vi stöd för i 

Holme och Solvang (1997). 

Trots att det är en majoritet av män i gruppen som har diagnosen Aspergers syndrom så är 

majoriteten av de som svarat på vår undersökning kvinnor. Detta kan förklaras med att en av 

Projekt Empowerments handledare på RFA hjälpte oss med kontakterna och även gjorde 

urvalet. Detta urval kan i sin tur bero på två saker. För det första kan det ha varit fler kvinnor 

än män som deltog i Projekt Empowerment, och för det andra kan det vara så att hon 

omedvetet sände ut frågorna till fler kvinnor än män. Det kan även ha varit så att hon sänt ut 

frågorna till fler män än kvinnor men kvinnorna har visat ett större intresse av att medverka i 

vår undersökning. Att vi inte vet exakt hur många som deltagit i Projekt Empowerment, trots 

att vi sökt information beror på att samma personer kan ha deltagit i flera olika delar av 

projektet. Därför har man inga säkra siffror på det totala antalet personer som deltagit. Men en 

uppskattad siffra är cirka tvåhundra personer. 

 

Våra metoder för intervjuerna. 

När vi skapade våra frågor utgick vi från vår förförståelse av Aspergers syndrom. 

Ej frågor med flera frågeställningar i samma fråga, utan tydliga frågor där vi har undvikit ord 

som kan tolkas på flera olika sätt utifrån frågan. Vi har haft kontakt med två personer med 

Aspergers syndrom som har deltagit i Projekt Empowerment, men de har inte haft möjlighet 

att svara på frågorna. Vi har även testat frågorna på en person som vi intervjuat verbalt och 

gjort vissa förändringar. Urval har skett med hjälp av en av Projekt Empowerments 

handledare som vi anser har god kunskap om projektets deltagare. Den enda styrningen från 

vår sida vad gäller urval var att vi önskade få minst 10 personer ur målgruppen som svarar på 

intervjufrågorna detta uppfylldes inte fullt ut då vi fick svar via e-post från 7 personer som 

deltagit i projektet. 

 

Vi intervjuade en av deltagarna i projektet via en individuell intervju som pågick under nittio 

minuter, och togs upp på ljudband. Efter att vi genomfört intervjun hade vi en diskussion med 
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den intervjuade personen om de frågeställningar vi hade arbetat fram för våra skriftliga 

intervjuer som skulle skickas ut via e-post. Sedan reviderade vi frågeställningarna efter den 

respons vi fick under och efter intervjun. När vi hade omarbetat våra frågor så sände vi ut dem 

till personer med diagnosen AS som deltagit i någon av Projekt Empowerments verksamheter. 

 

Vår intervju med A  (Verbal intervju) 

Vi tog kontakt via telefon efter att vi hade hittat A som ledare av en träffgrupp för personer 

med AS på Projekt Empowerments webbsidor. A samtyckte till en intervju kring hur projektet 

har påverkat A´s möjligheter att ta makten över sitt eget liv. Intervjun ställdes genom öppna 

frågor där den intervjuade fick utveckla sina egna tankar och åsikter om det stöd hon upplevde 

sig fått genom deltagandet i projektet. Vi fick en god bild av hur den intervjuade upplevde 

verksamheternas för och nackdelar, samt det stöd A upplevde sig ha fått under projektet denna 

intervju tog vi upp på ljudband, och därefter överfördes den i skriftlig form. För detta 

förfaringssätt finner vi stöd av Holme och Solvang (1997). 

 

Etik 

Vi följer forskningsetiska regler som är antagna av humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Respondenterna har informerats skriftligen och muntligen om viktiga etiska 

riktlinjer. Informationen på bandinspelningen har raderats efter att uppsatsen färdigställts. 

Samtliga respondenter har avidentifierats. Vi har endast angett könet på respondenten för att 

säkerställa att de personer som svarat på våra intervjuer inte skall gå att identifiera (Bilaga 4). 
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Kap 5. Redovisning av resultat och analys. 

Presentationen av resultatet sker inledningsvis i form av en matris. Detta för att läsaren redan 

på detta stadium skall erbjudas en viss bakgrundsbild av personerna i studien. 

Resultatavsnittet består av en resultat och analysdel som kopplas till matrisens fråge-

ställningar. För att sedan avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat och 

analys. 

Figur 1.1 Matris över intervjuerna 1 – 4 
 

 Intervju 1 Kvinna Intervju 2 kvinna Intervju 3 Man  Intervju 4 
kvinna  

Delaktighet i 
lägerverksamheten 

Ja tredje året egna 
uppgifter  

Ja, läger 2004  Ja  Ja 

Kurser AS 
rättigheter 
Fördelar/nackdelar 

Ja både om 
funktionshinder och 
LSS ansåg kurserna 
mycket positiva 

Ja, Funktions LSS för 
del henne själv 

Nej Nej 

E.P.: Boende Kunskap för att skaffa 
eget boende genom 
personligt ombud 

Ej aktuellt Nej Nej 

E.P. arbete Vet ej Kurser om LSS varit 
bra 

Förstår ej Har ej 
arbete 

E.P. Relationer Ny vänner även 
vänner till vännerna 
från projektet 

Har fått nya vänner 
vanligtvis nätet men 
även personliga 
träffar 

Har fått nya 
vänner vi pratar 
och har roligt 

Har fått nya 
vänner 
träffas o 
umgås 

E.P. sociala nätverk Startat träffgrupp 
kontakt med 
Empowermentrådet. 

Startat en träffgrupp 
ej kontakt med andra 
grupper eller 
Empowermentrådet 

Är med i en 
träffgrupp viktigt 
att träffa andra 
med samma 
diagnos 

Är med i 
flera 
träffgrupper 
sporadiskt 

Viktigaste på 
lägervistelsen 

Den kunskap hon fått 
genom kurser och 
träffgrupper och 
föreläsningar även nya 
vänner 

Umgås med andra 
med samma 
funktionshinder 
kunna vara sig själv 
få en förståelse för 
sin situation 

Träffa andra med 
samma diagnos 

Att träffa 
andra som 
jag kan 
känna 
gemenskap 
med 

Strategier att kunna 
klara vardagen 

Det hon inte tycker är 
okej säger hon rent ut 
men också den nya 
kunskapen ger henne 
en styrka i möten med 
myndigheter 

Att inte ställa så stora 
krav på mig själv när 
jag inte kan leva upp 
till dem 

Att förstå sitt 
funktionshinder 
bättre 

Att inte 
göra om sig 
duga som 
man är 

Projektets 
medlemsblad, 
webbplats, kurser 
och träffgrupper vad 
har dessa haft för 
betydelse  

Medlemsblad, kurser 
och träffgruppen har 
haft stor betydelse för 
att utveckla strategier 

Har fått ny kunskap 
om sina rättigheter 
via projektets olika 
verksamheter 

Har nytta av både 
webb och bladet 
träffgrupper 

Har 
användning 
både av 
bladet och 
webbplats 
ej deltagit i 
kurser 

Hur uppfattar du att 
ta makten över ditt 
liv?  

Att man själv avgör 
vilka resurser och stöd 
man är i behov av och 
hur man skaffar sig 
dessa 

Att klara sig hyfsat 
själv, utan att göra 
våld på sin 
personlighet. 

Förstår ej 
innebörden 

Ett slagord 
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Figur 1.2 Matris över intervjuerna 5 - 8 
 

 

 Intervju 5 kvinna  Intervju 6 man Intervju 7 Kvinna Intervju 8 kvinna 

Delaktighet i 
lägerverksamheten 

Ja konferens 
nattjour 
mailinglista 

Nej, men träffgrupp 
-samordnare och 
konferens 

Ja träffa andra 
med AS 
diskussioner 
viktiga 

Ja, var Projektledare för 
Projekt Empowerment. 

Kurser AS 
rättigheter 
Fördelar/nackdelar 

Kunskap genom 
bladet, 
konferenser o 
umgänge med 
andra 

Ej kurser deltog i 
konferenser inom 
dessa områden ökad 
kunskap om LSS 

Ingen ny kunskap Var ansvarig för 
konferenser på lägret.  

E.P.: Boende Nej eget boende Nej ej tillämpligt Ja fått 
tidshjälpmedel  

Blivit pådriven att söka 
boendestöd.  
Utbytt erfarenheter med 
andra om planering och 
organisation av hemmet. 

E.P. arbete Har ej arbete Ja ökad förstålelse 
för hur han fungerar 
på arbetet 

Har ej arbete Ja, Projektet var hennes 
arbete.  
Mycket stöd från arbetet. 

E.P. Relationer Har fått nya 
vänner träffas 
mail och telefon 

Ja fått nya vänner 
genom träffgruppen 
umgås i 
träffgruppen 

Ny vänner träffas 
vid stora träffar 
för diskussioner  

Ja, många nya vänner. 
Festar, restaurangbesök, 
sjunger och pratar. 

E.P. sociala nätverk Är 
gruppsamordnare 
sitter med i 
Empowermentråd
et. 

Är 
gruppsamordnare 
ingen kontakt med 
andra träffgrupper 
ingen kontakt med 
Empowermentrådet 

Gruppsamordnare 
ingen kontakt 
med andra 
träffgrupper ingen 
kontakt med 
Empowermentråd
et 

Leder en träffgrupp. 
Är med på rådets möten. 
Vet vilka uppgifter rådet 
har. 
Har kontakt med andra 
träffgrupper. 

Viktigaste på 
lägervistelsen 

Läget vid haver 
maten möta 
personer med AS 

Deltog ej i läger Att träffa andra 
med AS 
diskussioner  

Att träffa andra med AS.  
Umgänget, diskussioner, 
föreläsningar, nya vänner. 

Strategier att kunna 
klara vardagen 

Ökad 
självkännedom 
insikt hur olika 
personer med AS 
kan vara 

Inte fått några nya 
genom projektet 

Inte fått några nya 
genom Projektet 

Ja, genom handdator där 
hon planerar sin dag. Tips 
om utmärkning av saker 
och fasta förvarings-
platser för att hitta lättare. 
Strategier för att avgöra 
vad som är lämpligt att 
säga. 

Projektets 
medlemsblad, 
webbplats, kurser 
och träffgrupper vad 
har dessa haft för 
betydelse  

Medlemsbladet 
informativt 
Webbplatsen info 
om lägret 
träffgrupper 
möten med andra 
genererar ny 
kunskap 

Medlemsbladet 
informativt. 
Webbplatsen info 
om kommande 
saker och personer 
som har ansvaret 
träffgrupper möten 
med andra genererar 
ny kunskap 

Medlemsbladets 
artiklar 
uppskattade 
Webbplatsen info 
om kommande 
läger 
gruppsamordnare 
att träffa andra 
med 
funktionshindret 

Ja, redaktör för bladet. 
Krönikor och juridiska 
frågor intressant. 
Webbplatsen praktisk och 
informativ. Träffgruppen 
utbyter erfarenheter och 
försöker påverka 
samhället. 

Hur uppfattar du att 
ta makten över ditt 
liv?  

Har alltid haft 
makten över mitt 
liv 

Ökad 
självkännedom 
funktionshindret 
kan innebära 
fördelar 

Att acceptera sig 
själv utifrån den 
man är att inte 
behöva bli 
normaliserad 

Medveten om 
funkt.hindret. Styrka att be 
om hjälp. Vara stolt över 
den man är. 
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Kurser är lika med konferenser. 

På projektets hemsida står det att en av målsättningarna var att anordna kurser för deltagarna, 

och under vår djupintervju ställde vi frågor om kurser. Vi har därför i vårt frågematerial med 

frågor kring vilken kunskap deltagarna fått via kurser. Här har vi konstaterat att efter att vi fått 

in sju svar så kom det fram i ett av svaren att det inte förekommit kurser men däremot 

konferenser med inbjudna föreläsare. Det kan finnas en risk att de som svarat på våra frågor 

kan ha feltolkat dessa. Däremot påverkar detta inte vår analys utifrån vår frågeställning då vi 

är medvetna om detta. 

 

Delaktighet i lägerverksamheten. 

Majoriteten av de intervjuade har varit med på lägerverksamhet. Några av de intervjuade har 

haft egna uppgifter på lägret och de övriga har endast varit deltagare. Vi konstaterar här att en 

stor del av de intervjuade deltagarna har haft möjlighet att engagera sig djupare i projektet, 

genom konferenser. Detta anser vi är ett bra resultat. En föresättning för att empowerment 

som metod skall fungera är att de som är förtryckta av ett system, aktivt deltar i empowerment 

processen och därigenom får möjlighet att ta makten över sina liv. I och med att många av 

deltagarna har haft möjlighet att delta i lägerverksamheten och på ett aktivt sätt varit 

delaktiga, så är också förutsättningarna goda för att dessa kan starta egna träffgrupper. Eller 

mera aktivt delta i redan befintliga träffgrupper och föra de bärande tankarna inom 

Empowerment vidare. 

 

Har varit på konferenser om rättigheter och funktionshinder.  

En stor del av de intervjuade har deltagit i konferenser där några har haft glädje av denna nya 

kunskap. Ett av projektets mål var att öka kunskapen vad gäller rättigheter i samhället och om 

funktionshindret för projektets deltagare. Vi konstaterar att endast ett fåtal av de vi intervjuat 

upplevt sig fått någon användning av denna nya kunskap. Vår analys utifrån denna fråga 

stöder vi oss på genom det vi tidigare skrivit under rubriken RFA och Projekt Empowerment. 

 

Stöd i boendet.  

Under projektet har deltagarna fått information som inneburit att de kunnat skaffa sig olika 

former av stöd i sitt boende. En av deltagarna har fått ett personligt ombud som därigenom 

kan hjälpa till att stödja och förmedla kunskap för att möjliggöra ett eget boende. Några har 

genom råd och tips under projektet hittat nya lösningar i de fall boendet har inneburit någon 

form av problematik. De övriga personerna upplever att de inte har behov av något stöd i 

boendet. En vanlig problematik för personer med AS i boendet är att de inte ser att det finns 
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ett behov av städ och tvätt, vi finner stöd för detta under rubriken Boendeförhållande tidigare i 

uppsatsen. Vi tror därför att det är vanligt att de inte upplever detta som ett behov, utan de 

anser att det inte behövs stöd för dessa uppgifter i boendet. Det kan även bero på att de 

intervjuade inte har något behov av stöd i sitt boende därför att de tillhör gruppen 

högfungerande autism. Utifrån dessa resonemang tror vi att så många har svarat nej på denna 

fråga. 

 

Stöd i arbetet. 

En majoritet av respondenter saknar idag sysselsättning, de anser sig därför inte ha något 

behov av stöd. En av de intervjuade arbetar inom socialt arbete, och upplever att den 

kunskapen som givits genom kurser är användbart i arbetet. En av målsättningarna med 

projektet var att öka kunskapen om arbete och vilka strategier som kan användas för att öka 

möjligheten till en sysselsättning och även kunna behålla denna. Med utgångspunkt från vårt 

resultat kan vi se att endast en minoritet av de intervjuade har fått kunskap om vilket stöd och 

vilka strategier man kan använd för att kunna få sysselsättning och kunna minska de sociala 

spänningar som kan uppstå i olika arbetssituationer. Det är mycket viktigt för många av 

medlemmarna att få detta stöd för att få en sysselsättning, eftersom de har ett svagt 

självförtroende genom de erfarenheter de tvingats gå igenom på grund av funktionshindret, i 

kombination med en oförstående omgivning som upplevts nervärderande. Det är lätt att man i 

det läget är känslig för i första hand kritik mot det arbete man gör. Samtidigt är många av 

medlemmarna raka och ärliga och ibland långt ifrån finkänsliga. Det kan leda till missförstånd 

och konflikter som är viktiga att reda ut. Detta finner vi stöd för under rubriken Aktuell 

situation. 
 

Nya relationer. 

Alla har utökat vänskapskretsen med nya vänner som de umgås med regelbundet. Vi kan 

konstatera att deltagandet i projektet har inneburit att man har kunnat bryta sin isolering och i 

vissa fall kunnat öka sitt sociala nätverk. Då denna målgrupp med sin sociala problematik 

vanligtvis drar sig undan socialt umgänge och därmed blir isolerade, enligt det vi har skrivit 

under Krav på rutiner och tvångsmässighet, ser vi här att det är en positiv del av projektet att 

man kunnat vända en negativ spiral till en positiv spiral som fortsätter att blomstra genom 

kontaktgrupperna.  
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Sociala nätverk. 

Alla de intervjuade är med i träffgrupper. Nästan alla av de intervjuade har själva startat 

träffgrupper, och är ledare/samordnare i dessa träffgrupper. En av de intervjuade är medlem i 

flera grupper men mera sporadiskt. Endast ett fåtal av de intervjuade hade kunskap om 

Empowermentrådet, troligtvis därför att de är medlem i rådet eller handledare för projektet.. 

Vi kan också konstatera att endast et fåtal av de vi intervjuat har kontakt med flera 

träffgrupper. Ett av målen med projektet var att förmedla kunskap så att det var möjligt att 

starta upp träffgrupper med så stor geografisk bredd som möjligt. Det är viktigt att detta inte 

blir något självändamål, utan är ett steg i kampen mot ökat inflytande inom föreningen och i 

samhället. Projektet har lyckats med att skapa träffgrupper, däremot så kan vi konstatera att en 

av målen var att empowermentrådet skulle fungera som en länk mellan olika träffgrupper och 

riksstyrelsen. De olika ledamöterna skulle fungera som kontaktpersoner gentemot de olika 

träffgrupperna. De skulle lyssna av opinionen och därefter föra upp dessa frågor till 

riksstyrelsen, men även förmedla riksstyrelsens syn ned till träffgrupperna. Vi kan konstatera 

att kontakten mellan empowermentrådet och träffgrupperna inte är tillfredsställande, detta var 

en av målen för att öka inflytandet inom föreningen och i samhället. Man upplever 

träffgrupperna som isolerade öar i ett hav. Vi finner stöd för detta i det vi tidigare skrivit 

under rubriken Vad händer efter projektet. 

 

Värdefulla inslag under lägervistelsen. 

Ett värdefullt inslag var att träffa andra med AS, vilket innebar att man kände att man inte är 

ensam med funktionshindret, och har rätt att vara sig själv. Några av de intervjuade anser även 

att föreläsningar var viktigt för att få kunskap om sina rättigheter och om funktionshindret. 

Samtliga anser att lägervistelsen har gett nya strategier som de kan använda i vardagen genom 

att de har haft möjlighet till samtalsmöten med andra med AS och fått kunskap om hur de 

hanterar sin vardag i olika situationer. Den ökade förståelsen för sin egen problematik har 

upplevts positiva av deltagarna. Detta har inneburit att genom att öka sin förståelse så har man 

också hittat nya strategier för sin vardag. Men man har även ökat sin egen förståelse när det 

gäller andra människors problematik. Detta har inneburit en mindre konfliktfylld vardag där 

man genom förståelsen för funktionshindret har hittat nya sätt att undvika konflikter med 

människor. Man anser att en viktig kunskap är att man har rätt att vara sig själv. Vi finner stöd 

för detta under det vi skrivit tidigare under rubriken Empowerment. 
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Viktiga strategier för att klara sin vardag. 

Genom att man fått utökad kunskap om sitt funktionshinder, så har man också kunnat anpassa 

kraven på sig själv. Detta innebär att inte ställa större krav på sig själv än man klarar av. 

Genom detta har man också lättare att kunna be om hjälp i de situationer som man inte 

bemästrar själv. Man har även lärt sig att det är OK att säga ifrån om man anser sig blivit fel 

bemött. Här ser vi tydligt att deltagarna i projektet har lärt sig mer om sitt funktionshinder och 

insett att det i vissa situationer kan vara positivt att ha AS. Detta har lett till att man kan känna 

en stolthet över att ha funktionshindret. Man upplever sig ofta som lite speciell på ett positivt 

sätt. Man har även lärt sig använda tekniska hjälpmedel (Handdator) för att därigenom lättare 

kunnat planera sin vardag. Vi finner stöd för detta under rubriken Empowerment. 
 

Projektets medlemsblad, webbplats, konferenser och träffgrupper. 

Man har kunnat utveckla nya strategier i vardagen, samt kunnat få ny kunskap om sina 

rättigheter i samhället. Medlemsbladet anser samtliga är informativt och de uppskattar 

artiklarna. Det som uppskattas är främst krönikor och självbiografier. Webbplatsen har 

fungerat som informationssida, då bl.a. som informationskälla för lägerverksamheten. 

Träffgrupperna fungerar främst som ett forum för att träffa andra med Asperger syndrom. Vi 

kan konstatera att det varit viktigt för projektets framgångar att man valt denna kombination. 

Därför att målgruppen som sådan har olika svår problematik och de har därför fått möjligheter 

att trots olika förutsättningar kunna ta till sig information om funktionshindret och sina 

rättigheter från olika källor. Detta har varit en förutsättning för att kunna ta till sig information 

och kunskap, och man har därigenom fått ökad möjlighet att kunna ta makten över sitt liv. 

 

Att ta makten över sitt liv. 

De flesta av de intervjuade personerna anser att man själv skall avgöra vilka resurser och stöd 

man är i behov av och hur man skaffar sig dessa. Att man kan klara sig hyfsat själv, utan att 

göra våld på sin personlighet, men även att ökad självkännedom om funktionshindret kan 

innebära nya strategier. Ett fåtal anser att det är ett ”slagord” att ta makten över sitt liv eller 

förstår inte innebörden. En anser att hon alltid har haft makten över sitt liv. De vi intervjuat 

ser värdet med detta kraftfulla synsätt utifrån sin egen livssituation, vilket kan bero på i vilken 

situation de befinner sig och vilket stöd de har idag. Det kan också bero på vilket sätt de har 

deltagit i projektet och vilka uppgifter de har haft, men även på hur deras livssituation såg ut 

när de gick med i projektet. Även deras förmåga att kunna ta till sig kunskap vad 

Empowerment innebär är en förutsättning.
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Kap 6. Diskussion och slutsatser. 

Har Projekt Empowerment varit ett stöd för personer med Asperger syndrom att utveckla nya 

strategier i sin vardag för att därigenom få möjlighet att kunna ta makten över sina liv?  

 

Empowerment i ett organisationsperspektiv 

Projekt Empowerment tycks ha haft ett värde för deltagarna beträffande möjligheterna att 

utveckla nya strategier i sin vardag. Detta värde kan komma till uttryck på olika nivåer. På 

organisationsnivån kan det konstateras att Projekt Empowerment startade som en reaktion på 

att man ansåg att RFA var en förening för föräldrar och anhöriga till personer med autism. 

Man ansåg att riksföreningen var styrd från toppen och att medlemmarna hade litet inflytande 

i föreningen. Detta ser vi som en paternalismisk organisation med ett paternalismiskt tankesätt 

där avståndet mellan styrelsen och medlemmarna var stor. Man ansåg att RFA inte uppfyllde 

de förväntningar man hade på organisationen, detta skapade en önskan hos medlemmarna att 

kunna få större inflytande. Projekt Empowerments målsättning var enligt webbplatsen att 

vuxna med AS/HFA skulle få en möjlighet att kunna göra sina röster hörda inom RFA. 

Projektet var också tänkt att inte bli ett självändamål utan en kamp för ökat inflytande inom 

RFA och i samhället. Detta skulle ske genom att skapa olika träffgrupper som via 

empowermentrådet skulle föra upp frågorna till riksstyrelsen, samt att riksstyrelsens 

information skulle nå ut till medlemmarna via träffgrupperna. Här kan vi konstatera att denna 

målsättning idag inte är uppfylld eftersom de flesta av de intervjuade inte vet vilka uppgifter 

Empowermentrådet har. Trots att denna målsättning inte blivit uppfylld kan man se att många 

träffgrupper ändå bildats därför att målgruppen har behov av att träffa andra med samma 

funktionshinder. Träffgruppernas huvuduppgift är enligt deltagarna att man får möjlighet att 

träffa andra för socialt umgänge. Det vi idag ser är att organisationen har blivit ännu mer 

paternalismisk genom att det idag finns ett empowermentråd som egentligen skall fungera 

som en förenande länk mellan träffgrupper och RFA, men att denna kommunikation har 

allvarliga brister. Även informationen ut i samhället om funktionshindret har inte fungerat 

tillfredställande. Då kommunikationen mellan RFA och träffgrupperna idag är bristfällig, så 

har träffgrupperna svårt att få information, och RFA har svårt att kunna informeras om vilka 

frågor som diskuteras i träffgrupperna. Detta innebär att träffgrupperna har svårt att få 

information som skapar nya frågor att diskutera, och de frågor som diskuteras kommer endast 

att stanna kvar inom gruppen. Det kan efter en tid kännas meningslöst att delta i träffgruppen 

då man hela tiden upplever att samma frågor återkommer gång på gång, utan att något nytt 

tillförs. Då kan engagemanget avta och gruppen riskerar att dö ut. Det kan även vara så att 
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gruppen ser ett värde i gemenskapen och att träffa, vilket kan vara tillräckligt för att hålla 

engagemanget levande. 

Även om empowermentrådet hade fungerat som det var tänkt, så hade det inneburit att de 

skulle föra träffgruppernas talan inom RFA. Vi ser inte detta som empowerment eftersom 

empowerment förutsätter att man själv för sin talan och själv tillägnar sig rätten att uttrycka 

sig i organisationen. Det finns alltid en risk att när andra skall föra ens talan så kan detta 

innebära att budskapet inte kommer fram och information undanhålles. En mellanhand kan 

även fungera som en målvakt och filtrera informationen. 

Vi ser även att detta är en spegling av det paternalismiska samhälle där experternas 

bedömningar är det som är sant medan de enskildas egna åsikter inte är intressanta. 

Detta vill vi koppla till det vi skrivit i kapitel 1 under olika livsområden. Detta innebär att en 

generalisering av målgruppen uttalad av experter är det som värderas högst i samhället. 

Vi ser tydligt att det vi skrivit om social mobilisering, kopplat till empowerment, är en 

motreaktion till det paternalismiska samhället. När det gäller Projekt Empowerment ser vi 

tydliga kopplingar till den sociala mobiliseringsprocessen som består av de tre steg vi har 

beskrivit under rubriken Mobilisering. 

 

Empowerment på en individnivå 

På individnivå kan vi däremot se empowerment bland annat genom ett citat från vår 

direktintervju. 

”Ja, jag har startat en träffgrupp, vi hade ju ändå träffar med de här personerna i 

Vänersborg ett tag. Men så lade de ner det så nu håller vi på för andra gången 

och startar upp en träffgrupp. Först gjorde jag det tillsammans med RFA, men jag 

förväntade mig för mycket hjälp därifrån, men fick absolut ingen hjälp. De 

tillsatte en person i styrelsen för att hon skulle vara till hjälp till att ordna 

träffgrupper och ordna läger men vi pratades vid två gånger på ett filmkafé som 

Håkan hade i Vänersborg. Efter det så har jag inte fått tag i henne, hon har aldrig 

ringt mig så nu tröttnade vi på det och bestämde oss att nu kör vi själva, då om 

dom skiter i dig ge dig inte, driv på frågan själv".  

 

Vi kan här se empowerment tydligt eftersom hon säger att hon förväntat sig 

mycket hjälp men inte har fått någon hjälp. Senare säger hon att ” så nu tröttnade 

vi på det och bestämde oss att nu kör vi själva, då om dom skiter i dig ge dig inte, 

driv på frågan själv".  
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Vi har även sett  att några har kunnat använda kunskaperna de fått genom att delta i 

föreläsningar om rättigheter inom LSS har de upplevt att de blivit lyssnade på av handläggare 

och inte blivit överkörda. 

 

Projekt Empowerment har även medverkat till en förändring för deltagarna i vardagen som 

inneburit att man kunnat träffa andra med AS, detta har fått till följd att man känner att man 

inte är ensam med funktionshindret. Även föreläsningar var viktigt för att få kunskap om sina 

rättigheter och om funktionshindret. Samtliga deltagare anser att lägervistelsen har inneburit 

att de kunnat tillägna sig ny kunskap som de kan använda i vardagen. Detta genom att de har 

haft möjlighet till samtalsmöten med andra med AS, samt fått kunskap om hur de hanterar sin 

vardag i olika situationer. Genom att man fått mera kunskap om sitt funktionshinder, så har 

man också kunnat anpassa kraven på sig själv. Detta innebär att man inte ställer större krav på 

sig själv än man klarar av. Man har även lärt sig att det är OK att säga ifrån om man anser sig 

blivit fel bemött. Alla har fått nya vänner som de umgås med regelbundet. Vi kan även se att 

svaren från kvinnorna överlag är innehållsrikare och mer informativa än de vi fått från 

männen. I svaren kan vi även se att kvinnorna har ett större intresse av att delta aktivt i 

konferenser under projektet som genererar ny kunskap. Medan männen i undersökningen 

mera har uppskattat träffgrupperna och den sociala gemenskapen, samt diskussioner som 

inneburit större förståelse för det egna funktionshindret. 

 

Något som medlemmarna har uppskattat med lägret är den gemenskap man funnit i gruppen, 

och att man inte har behövt spela en roll utan kunnat vara sig själva. Vi anser att trots de 

synpunkter vi redovisat så har projektet som helhet varit lyckat för de av projektets deltagare 

som vi har intervjuat. Då syftar vi på att möten i träffgrupper har haft betydelse för att förstå 

sitt eget funktionshinder och sina rättigheter i samhället. Man har även ökat sitt personliga 

nätverk vilket innebär att man kunnat bryta sin sociala isolering. Även medlemsbladet och 

webbplatsen har bidragit till att öka informationen detta har upplevts som positivt av 

deltagarna. På detta sätt ser vi att deltagarna har förändrats genom att de har medvetandegjorts 

om funktionshindret och sina rättigheter. Detta har inneburit att de har kunnat reflektera över 

sin egen livssituation och därmed kunnat finna nya strategier i sin vardag. 

 

Vi anser att kommunikationen mellan riksföreningen, empowermentrådet och träffgrupperna 

behöver utvecklas mera. Framför allt att RFA stödjer empowermentrådet så att de kan 

fullfölja de uppgifter som var tänkta från början. Vi anser att en viktig uppgift för 

empowermentrådet är att man har regelbunden kontakt med alla träffgrupper, så att de har 
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möjlighet att få en kontaktperson i rådet. Ett förslag är att empowermentrådet skapar ett 

informationsblad där samtliga kontaktpersoner med ett foto och namn finns med. Även vilka 

uppgifter som empowermentrådet har, och hur man kontaktar rådet. Detta skulle innebära att 

medlemmarna fick möjlighet att kontakta empowermentrådet direkt i frågor som man inte 

önskar ta upp i träffgrupperna. Detta informationsblad skulle sedan skickas ut till samtliga 

medlemmar samt att nya medlemmar hälsas välkomna med detta informationsblad. Man bör 

även genom ett upprop i medlemsbladet uppmana alla gruppsamordnare att ta kontakt med 

rådet. 

 

Vi har förslag på två nya frågeställningar kring projektet. 

Hur ser RFA, empowermentrådet och träffgrupperna på empowerment som begrepp och 

metod? 

Hur kan empowermentrådet arbeta för att skapa kanaler ut i samhället för påverkan och 

information? 

 

Projekt Empowerment avslutades för cirka åtta månader sedan. En av målsättningarna med 

projektet var att personer med Aspergers syndrom skulle få möjlighet att påverka sin situation 

inom RFA och i samhället. Detta skulle ske genom att träffgrupper bildades som genom 

lobbying skulle driva frågor inom RFA och ute i samhället. Denna process har påbörjats i 

Projekt Empowerment, men den är fortfarande inte så mogen att den kan påverka RFA och 

samhället. Detta beror på att tidsaspekten är väldigt kort när det är processer av denna 

dignitet. Idag har träffgrupperna nått en nivå i processen som innebär att man har gemenskap 

och gemensamma aktiviteter. Däremot har de inga aktiviteter för att direkt kunna påverka sina 

rättigheter inom RFA och i samhället detta innebär också att man inte kan säga att de 

använder empowerment i processen. När denna del av processen är färdig så övergår de 

sannolikt till att driva frågor upp i RFA för att kunna påverka sin situation ut i samhället, 

vilket i förlängningen skulle kunna innebära empowerment. 

 

Är projekt Empowerment social mobbilisering? 

För att kriterierna för empowerment som metod skall uppfyllas så innebär det att man själv 

skall kunna ta makten över sitt liv och att man själv kan påverka sin situation. Som vi ser det 

så är inte detta möjligt enligt den modell som Projekt Empowerment använder, vi anser att 

man som medlem själv kan ha svårt att direkt påverka styrelsen. Man måste för att få sin röst 

hörd gå via träffgruppen som i sin tur måste gå via empowermentrådet för att driva frågor 

inom RFA, detta är inte empowerment. Den modell man använt och som man kallat 
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empowerment anser vi mera motsvarar social mobilisering. Detta på grund av att man utgått 

från gruppens behov och de möjligheter som gruppen har för att påverka sin situation. Det 

mest tydliga är att denna mobiliseringsprocess består av tre stadier varav första stadiet är att 

man blir medveten om var makten finns och hur den är fördelad inom det sociala system man 

lever inom. Det andra stadiet är vilka känslor man har till den egna gruppen och vilken 

position den har i samhället. Samt det tredje stadiet, att man är villig att förändra 

maktförhållandena mellan olika samhällsgrupper och makten hos den egna gruppen för att 

kunna förverkliga sina egna intressen. Detta är en förutsättning för att få den kraft och energi 

som behövs för praktisk handling. Denna process kan motsvara den som pågår inom Projekt 

Empowerment. 
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Kap 7. Slutord. 

Vi kan via uppsatsens resultat och vår analys konstatera att det är viktigt för målgruppen att 

träffa andra människor med diagnosen AS och ta till sig deras erfarenheter, för att därigenom 

kunna reflektera över sin egen situation. Detta har varit en mycket värdefull erfarenhet för 

människor som deltog i projektet. 

 

På samma sätt bygger även socialpedagogikens grundtankar. Att man genom möten i grupper 

med personer som har social problematik kan utveckla strategier där social interaktion och 

kommunikation utvecklas så man får möjlighet till ett mer självständigt liv. Samt att det i 

dessa möten även är viktigt att deltagarna kan se på sin situation med en förståelse utifrån sin 

problematik.  

 

Som socialpedagog är det viktigt att kunna medvetandegöra svaga grupper om det 

paternalismiska systemet i samhället. Genom att medvetandegöra svaga grupper om den 

obalans i maktförhållande som finns i samhället, kan man starta processer. Dessa processer 

bidrar till en social mobilisering som kan sluta med att maktförhållandena jämnas ut där svaga 

grupper har en möjlighet att ta makten över sina liv. Detta är för oss empowerment. 

 

Vi anser även att det är viktigt att det informeras mera om diagnosen AS bland olika 

organisationer i samhället, så att man får en större förståelse för diagnosen. Vi har även 

kunnat se att det är få av de intervjuade som har ett fast jobb. Här kan vi se att mer 

information till arbetsmarknadens aktörer och ett stöd i arbetslivet skulle öka 

förutsättningarna för en anställning. En större delaktighet i sitt eget liv, samt kunskap om sina 

rättigheter i samhället är av stor betydelse för människor med diagnosen AS. Vi ser här att 

socialpedagoger som yrkesgrupp kan vara ett stöd och en hjälp för att överbrygga dessa 

problem. 
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Bilagor 1 - 4 
Bilaga 1 

Kriterier för diagnosen AS och HFA 
Enligt Gillberg och Gillberg, 1989 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion: 
(minst två av följande) 

a) oförmåga till kontakt med jämnåriga 
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d) socialt och emotionellt opassande beteende 

 
2. monomana, snäva intressen: (minst ett av följande) 

a) som utesluter alla andra sysselsättningar 
b) som stereotyp upprepas 
c) med inlärda fakta utan djupare mening 

 
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: (minst ett av följande) 

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b) som påtvingas andra människor 

 
4. tal och språkproblem: (minst tre av följande) 

a) sen talutveckling 
b) ytligt sett perfekt expressivt språk 
c) formellt pedantiskt språk 
d) egendomlig röstmelodi; rösten entonig, gäll, eller på annat sätt avvikande 
e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd. 
 

5.  Problem ifråga om icke – verbal kommunikation: (minst ett av följande) 
a) begränsad användning av gester 
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
c) mimikfattigdom 
d) avvikande ansiktsuttryck 
e) egendomlig stel blick 

 
6. Motorisk klumpighet: 
 Dåligt resultat vid neurologiska undersökning  
 

Gillberg & Ehlers (1999). 
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Bilaga 2 
Kriterier för diagnosen AS och HFA 
Enligt DSM – IV, 1994 (amerikanska diagnosförteckningen ) 
A Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två 
följande sätt: 
 

1. Påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke – verbalt beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller med andra (t ex visar inte, tar inte 

med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 
4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 
B Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intresse och aktiviteter vilket 
tar sig minst ett av följande uttryck: 
 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsande intressen som 
abnorma i intensitet eller fokusering 

2. Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
3. stereotypa och upprepade motoriska manėr ( t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
4. enträgen fascination inför delar av saker 

 
C Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden. 
 
D Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen(t ex enstaka ord 
vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 
 
E ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 
åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 
nyfikenhet på omgivningen i barndomen.  
 
F kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller 

för schizofreni är inte uppfyllda. 
Gillberg & Ehlers (1999). 
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Bilaga 3 
Kriterier för diagnosen AS och HFA 
Enligt Szatmari och medarbetare, 1989 
 

1. Social isolering: (minst två av följande) 
a) inga nära vänner 
b) undviker andra 
c) ointresserad av att skaffa vänner 
d) en enstöring 

 
2. Nedsatt förmåga till social interaktion: (minst ett av följande) 

a) vänder sig till andra enbart för att få sina egna behov tillgodosedda 
b) klumpiga sociala kontaktförsök 
c) enkelsidiga villkor gentemot jämnåriga 
d) svårigheter att uppfatta andras känslor 
e) likgiltig för andras känslor 

 
3. Nedsatt förmåga till icke – verbal kommunikation: (minst ett av följande) 

a) sparsam ansiktsmimik 
b) går inte att avläsa barnets känslor genom ansiktsuttryck 
c) kan inte ge menande ögonkast 
d) tittar inte på andra 
e) använder inte händerna för att uttrycka sig 
f) gesterna är stora och klumpiga 
g) kommer för tätt inpå andra 

 
4. Udda tal: (minst två av följande) 

a) avvikande tonfall 
b) pratar för mycket 
c) pratar för lite 
d) saknar samband med samtalsämnet 
e) egenartad användning av ord 
f) återkommande språkliga schabloner i talet 

 
Gillberg & Ehlers (1999). 
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Bilaga 4 
Vårat utskickade intervjumaterial 
 
Hej! 
 
Vi heter Mikael och Lars – Göran, vi studerar på det socialpedagogiska programmet på 
högskolan i Vänersborg. 
 
Under våren 2005 kommer vi förhoppningsvis att gör klart vårt examensarbete, vilket består i 
att skriva en omfattande C – uppsats. 
 
Vårt syfte är att via böcker och intervjuer försöka ta reda på: Hur personer som deltog i 
projekt empowerment upplevder att deras situation har förändrades. 
 
Vi har genomfört en litteraturstudie och genom den fått kunskap om Aspergers syndrom och 
de problem som detta innebär. Vi har läst både facklitteratur och självbiografier skrivna av 
personer med Aspergers syndrom b la Gunilla Brattberg, Gunilla Gerland och Malin 
Nordström. 
 
Empowerment projektet har inte blivit utvärdera ännu, av den anledningen finns det inget 
skriftligt material att ta del av. Vi har därför behov av att intervjua personer som deltog i 
empowerment projektet. 
 
Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att avbryta vårt samarbete om du skulle vilja 
detta. 
 
Alla uppgifter som kan kopplas till dig som person kommer att behandlas som 
sekretesskyddat material. 
 
Alla uppgifter som du lämnar till oss kommer endast att användas i denna undersökning. 
 
Om det är något du undrar över eller vill prata med oss om ring eller e-posta oss gärna 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mikael Lundström  
Tel.0521 – 17794   Mobil. 0705 – 252597 
 
Familjen.lundstrom@swipnet.se 
 
 
Lars – Göran Svensson  
Tel. 0521 – 66012   Mobil. 0707 – 434615 
 
lgsvens@algonet.se 
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Bakgrundsinformation 
 
Ditt namn och ålder. (Ditt riktiga namn kommer inte anges i vårt studiearbete ) 
 
Har du någon form av arbete eller fritidssysselsättning idag?  
 
Om du har arbete vad sysslar du med ? 
 
Vad har du för fritidsintressen? 
 
Intervjufrågor. 
 
1. Var du delaktig i projekt Empowerments verksamhet? 
 

Om du var delaktig, hur var du delaktig i projekt Empowerments verksamhet? 
 
2. Har du deltagit i kurser under projekt Empowerment ? 
 

Om du deltog, vilka kurser var du på ? 
 
3. Om du har deltagit i kurser under projekt Empowerment, vad har du fått för ny kunskap 

som har haft betydelse för dig? 
 
Infriades i så fall dina förväntningar på dessa kurser? 
 
Om dina förväntningar inte infriades, på vilket sätt infriades de inte? 
 

4. Projekt Empowerment gav ut ett medlemsblad, har du läst något sådant medlemsblad? 
 
Om du har läst i medlemsbladen, vad anser du som det viktigaste och mest betydelsefulla i 
det du läst ? 

 
5. Har du genom projekt Empowerment fått stöd när det gäller ditt boende? 
 

Hur har detta i så fall fungerat? 
 
Har du genom projekt Empowerment fått stöd när det gäller ditt arbete/sysselsättning? 
 
Hur har detta i så fall sett ut?  
 
Har du genom projekt Empowerment fått nya vänner med Aspergers 
syndrom/högfungerande autism? 
 
Om du har fått nya vänner, umgås du med dessa nya vänner regelbundet? 
 
Hur umgås ni? (fikar, spelar biljard, bowling m.m.) 
 
Har du genom projekt Empowerment fått nya fritidsintressen?  
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Om du har fått nya fritidsintressen, vad i empowerment-projektet bidrog till att du fick nya 
fritidsintressen? 
 

6. Projekt Empowerment har en webbplats på Internet, har du någon gång använt dig av den? 
 

Om du har det, anser du att du har haft nytta/glädje av denna webbplats? 
 
Om du anser att du har haft nytta/ glädje av webbplatsen, vad har den givit dig? 

 
7. Vad var din bästa upplevelse med lägret? 
 
8. Har lägervistelsen givit dig något du har haft användning för i din vardag ? 
 

Om lägervistelsen gav dig något, vad har det efter lägervistelsen inneburit för dig? 
 
9. Har lägerverksamheten inneburit att du fått en bättre förståelse för hur du själv fungerar? 

 
Vad har detta inneburit i din vardag? 
 

10. Har projekt Empowerment gett dig nya kunskaper om dina rättigheter i samhället, som du 
inte hade tidigare? 
 
Om det givit dig nya kunskaper, på vilket sätt är dessa användbara för dig? 
 

11. Har projekt Empowerment bidragit till att du på ett enklare sätt klarar av möten med 
myndighetspersoner eller personer som du inte känner så väl? 

 
12. Har du genom projekt Empowerment hittat nya sätt att hantera din vardag? 

Om du hittat nya sätt hur ser dessa ut? 
 

 


