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ABSTRACT 
 

Nilsson, Mikael& Nohrlander, Magnus. (2009). Ungdomar med Aspergers syndrom och deras 

framtidsplaner. (Young people with Aspergers syndrome and their future plans). Sektionen 

för lärarutbildning, Specialpedagogutbildningen.  

 

Finns där skillnader i framtidsplaner gällande arbete, studier och boende då vi jämför kön och 

i så fall vilka? Finns där skillnader i framtidsplaner gällande boende då vi jämför bostadsort 

och i så fall vilka?  

 

Vi har använt oss av enkäter som ger databearbetning av kvantitativ art. Denna enkät delades 

ut till sammanlagt 100 ungdomar med Aspergers syndrom som antingen går sista året på 

gymnasiet eller går på folkhögskola. 55 ungdomar kom att svara på vår enkät. Åldern har varit 

mellan 18 till 24 år. Vi har skickat ut enkäterna till skolor som har elever ifrån stadsområden, 

mindre tätort samt ifrån landsbygden. Vi har sedan bearbetat materialet och gjort jämförelser 

mellan kön och bostadsort. Genom att använda våra teoretiska utgångspunkter, 

utvecklingsekologiskt synsätt enligt Bronfenbrenners, utvecklingsteori enligt Antonovskys 

KASAM-teori och den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij har vi sedan analyserat 

resultatet. 

 

Sammanfattningsvis pekar vår studie på att ungdomar med Aspergers syndrom har en positiv 

syn och tydliga ambitioner gällande sin framtid.  Att flytta hemifrån, studera eller att skaffa ett 

arbete visar sig vara självklara saker bland dessa ungdomar. Generellt sätt så visar studien att 

kvinnorna har en högre ambition med att förnya sin tillvaro, medan männen är mer försiktiga. 

Det visar sig även att ungdomar som bor inne i staden jämfört med de ungdomar från 

landsbygden är tydligare med vad de vill gällande sin framtid. 

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, framtidsplaner 
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FÖRORD 
 

Först och främst vill vi tacka alla respondenter som har deltagit och lagt tid på att fylla i vår 

enkät, utan er hade det inte blivit någon uppsats. Vi är också tacksamma för all hjälp från 

studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och de lärare som har hjälp oss att nå ut med 

våra enkäter.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Ann-Elise Persson på Sektionen för Lärarutbildning, 

Högskolan Kristianstad för konstruktiv och kvalificerad handledning. 

 

Tack även till samtliga opponenter och vår examinator som med intresse har läst vårt arbete. 

 

Sist men inte minst vill vi också tacka Måns Holgersson på Sektionen för Lärarutbildning, 

Högskolan Kristianstad för stöd och hjälp med SPSS. 

 

Magnus och Mikael.  
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1 INLEDNING  
 
I detta arbete vill vi öka förståelsen och kunskapen kring ungdomar med Aspergers syndrom, 

(i arbetet förkortat As) och deras framtidsplaner gällande boende, studier/arbete. Arbetet tar 

sin utgångspunkt från de tillfällen då träffar ägt rum mellan elever, skolpersonal och LSS 

handläggare eller annan personal från elevens hemkommun. Syftet har varit att i god tid innan 

deltagaren avslutar sin utbildning komma fram till vad som ska hända efter avslutade studier. 

Är det jobb eleven vill satsa på? Eller ska eleven kanske söka sig vidare till högskolestudier? 

Ska där ordnas någon daglig verksamhet som gör att vardagen blir betydelsefull och var och i 

vilken boendeform ska eleven bo? Ja dessa frågor har funnits med under lång tid och tyvärr 

har eleven oftast haft svårt att svara på dessa frågor, man vet helt enkelt inte vad man vill. 

Frågorna har ofta ställs som öppna muntliga frågeställningar utan någon specifik förklaring. 

Vi menar att detta tillvägagångssätt blir allt för abstrakt och eleven får då svårigheter att 

besvara frågorna, framför allt om det handlar om framtid. 

Genom att strukturera upp frågeställningarna till slutna frågor med vissa möjligheter till 

förklaringar vill vi förenkla liknande situationer och på så vis hjälpa alla berörda. Vår 

förhoppning är att eleverna lättare ska kunna svara på vad de vill med sin framtid och på så 

vis lättare få sina önskemål uppfyllda. Förhoppningsvis underlättar det även för ex Lss 

handläggare, förälder, lärare och arbetsterapeut om man vet så mycket som möjligt kring 

elevens framtidsplaner.   

  

En rad olika studier har förekommit under årens lopp (Ungdomsstyrelsen, 1998; 2000; 2003) 

som har handlat om ungdomar och deras syn på framtiden. Dock har inte vi kunnat utröna om 

det är studier där personer med As har ingått och i vilken utsträckning i så fall.  

 
Ungdomsstyrelsen (1998) har gjort attitydundersökningar kring ungdomars framtidssyn och 

har sett att det finns två huvudgrupper, dels de som tänkt sig en kort utbildning och vill satsa 

mer på ett lugnt och stabilt familjeliv. Där fanns även de som ville skaffa sig längre utbildning 

och ha hunnit resa och förverkliga sig själva innan de bildar familj. I undersökningen 

framgick även att två tredjedelar av gymnasieungdomarna ville bedriva vidare studier efter 

studenten. Slutligen visar undersökningen att nio av tio unga mellan 16 och 29 år är 

intresserade av att bo utomlands under minst sex månader.  

 

Ungdomsstyrelsen (2000) har även gjort en studie som de kallar Ungdomars vägval. Studien 

berör utbildning och arbetslivets början. Vissa skillnader kunde påvisas mellan könen, bla 

kvinnor i större utsträckning än män hade flyttat både till andra kommuner och utomlands. 

Det framkom även en stor skillnad mellan könen gällande sysselsättning. Männen ansåg att 

fast anställning var viktigt medan kvinnorna värderade studier och internationell erfarenhet 

högre. De flesta dvs. båda könen ville dock ha fast anställning vid 25 års ålder. Mer som 

framkom i studien var en del geografiska och regionala skillnader. Exempelvis var andelen 

högskolestuderande störst i storstäderna och i de större kommunerna, förmodligen för att 

universitet och högskolor mestadels är lokaliserade dit. De ungdomar som bedrev andra 

studier än högskolestudier skilde sig däremot inte mellan kommunerna. Studien beskriver 

även att ungdomar från större kommuner arbetade i mindre utsträckning än ungdomar som 

bodde i storstäder och i mindre kommuner. Ungdomar som var arbetslösa var störst i mindre 

och medelstora kommuner. När det gäller boende fanns också en del regionala skillnader; 

andelen unga som bodde med sina föräldrar var störst i storstäderna och minst i de små 

kommunerna i glesbygdsområden. Viktigt i sammanhanget var att boendesituationen inte 

främst hängde samman med vilken kommun de bodde i, utan främst med sysselsättningen. 

Det visade sig att de som studerade på högskola hade flyttat i större utsträckning, och bland 
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dem som planerade att flytta så var studier den vanligaste orsaken. I studien delade man in 

ungdomarna i två kategorier: dels de vars direkta mål var att få arbetslivserfarenhet inom ett 

yrke och fast anställning och dels de som valde en mer långsiktig strategi, dvs. att de ville 

utbilda sig och utveckla sina kompetenser innan de etablerar sig på arbetsmarknaden 
 

2003 gjordes en undersökning av ungdomsstyrelsen. Den handlade om vad unga människor 

tyckte var viktigt då de var 35 år. Det visade sig vara tre grupper som utmärkte sig. Första 

gruppen ansåg att familj, boende och fast anställning var viktigast. De som tyckte så var de 

som bodde utanför storstäder, kvinnor, de som var 25-29 år och födda utomlands samt de som 

hade sitt ursprung från arbetarfamilj. Andra gruppen ansåg att fritid, självförverkligande, att 

ha rest och sett världen samt hög levnadsstandard var viktigast. Hit hörde till största delen 

kvinnor, boende i storstäder, de som hade föräldrar med längre utbildning och de som var 16-

19 år. För den tredje gruppen var det viktigast att ha eget företag, engagera sig och ha en god 

ställning i samhället. Till största delen var det yngre boende i storstad och män som tillhörde 

denna grupp. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Jalakas (2007) finns det många barn med As som slås ut i skolan och inte får lika bra 

chanser för kommande och framtida vuxenlivet. Författaren anser att detta inte beror på att de 

med As är obegåvade, utan för att skolsystemet inte passar dem. Hur skolframtiden gestaltade 

sig för grundskoleelever och gymnasieelever med As, finns bland annat att läsa i den 

fördjupade rapporten ”Tre magiska G:n” utgiven av Skolverket (2001). I denna rapport 

granskades hur skolans insatser levde upp till elever med funktionshinder. I studien har 

Skolverket tittat närmare på varför elever med vissa rörelsehinder och elever med ADHD, 

DAMP och As inte når målen för godkänt i kärnämnena, samt vad skolorna gör för att stödja 

dessa elever. Skolverkets rapport visar på att elever med funktionshinder har betydligt svårare 

än genomsnittseleven att uppnå målen. Data insamlades genom en enkätstudie som 

besvarades av rektorer på 302 skolor som omfattande 111 200 elever. Vidare genomfördes en 

intervjustudie i 14 skolor där både elever och föräldrar samt skolans personal medverkade. 

Denna enkätundersökning gav även en uppfattning om hur stor andel elever i grund- och 

gymnasieskola som har ADHD, DAMP eller As. Enkät resultatet visade att 0,75 procent av 

det totala antalet elever (0,95 procent i grundskolan, 0,65 procent i gymnasieskolan) hade 

någon av dessa diagnoser vilket är betydligt lägre än vad andra studier har visat inom 

området. Ingen elev uppgavs ha Tourettes syndrom. Knappt hälften av eleverna med ADHD, 

DAMP och As uppgavs att de nått målen i årskurs nio. På gymnasiet gick 40 procent av dessa 

elever på IV-programmet, trots att 27  procent av dessa dock var  behöriga till ett nationellt 

program. I studien framkom att den huvudsakliga orsaken till detta var att eleverna 

misslyckats med att nå målen och att detta enligt lärarna berodde på inlärningssvårigheter och 

bristande motivation. Elever och föräldrar menade i stället att detta berodde på pedagogernas 

bristande kompetens och eller förståelse för deras funktionshinder. Insatserna ifrån skolans 

sida skilde sig inte nämnvärt mellan diagnoserna. Eleverna erbjöds t ex lugnare tempo, 

undervisning i liten grupp, undervisning hos speciallärare/pedagog eller tillgång  till assistent. 

 

1.2 Syfte och problemformulering  

 
Det övergripande målet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar med As i 

åldrarna 18 till 24 år, som går någon utbildning/program/kurs ser på sin framtid angående 

arbete/studier och boende.  
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Finns där skillnader i framtidsplaner gällande arbete, studier och boende då vi jämför kön och 

i så fall vilka?  

Finns där skillnader i framtidsplaner gällande boende då vi jämför bostadsort och i så fall 

vilka? 

 

1.3 Studiens upplägg 

 
Vi redovisar inledningsvis vad styrdokumenten säger om stöd till elever som har någon form 

av svårigheter i skolan. I kapitlet ges även en historisk tillbakablick om 

funktionsnedsättningen As. Vi beskriver och redovisar därefter vad själva begreppet As står 

för och på vilket sätt. Vidare redogörs specialpedagogens roll, kring att arbeta med personer 

med As. Kapitel tre ägnas åt att beskriva våra teorier som grundas på vår forskning. I 

metoddelen motiverar vi och beskriver tillvägagångssättet i vår undersökning med dess 

upplägg och genomförande. Vidare lyfter vi fram våra val av frågor, etiska krav och 

tillförlitligheten i de kvantitativa enkätfrågor som vi har gjort. I resultatdelen följer en 

sammanställning och kort analys av gjorda enkätfrågor. Slutligen följer en vidare analys av de 

resultat som framkommit. Vi drar även egna slutsatser utifrån det material som vi har haft 

tillgängligt. 

 

1.4 Studiens begränsning 

 

Att utföra en studie där deltagarna har diagnosen As är mycket intressant. Där finns många 

infallsvinklar kring gällande problematik och mycket litteratur att tillgå, dock måste vi 

begränsa vårt arbete då det annars blivit allt för stort och övermäktigt. Vår begränsning har 

varit att ta reda på framtidsplanerna angående arbete, utbildning och boende hos ungdomar 

med As. Detta har varit vårt huvudsakliga syfte och har således inte koncentrerat oss på ex 

diagnostiska kriterier, utredning och diagnostisering, samhällets insatser för personer med As. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Vi inleder vår litteraturgenomgång med att redogöra vad skolans styrdokument säger i fråga 

om stöd till barn/ungdomar i behov av särskilt stöd. Nästa avsnitt handlar om historiken i 

ämnet As.  Vi fortsätter därefter att definiera vad As innebär enligt diagnoskriterierna och 

även definierar ett antal begrepp inom ämnet. Vi tar vidare upp arbetets betydelse för personer 

med As, högskolestudier, boende, framgångsrika projekt. Det sista avsnittet behandlar 

specialpedagogutbildningen och specialpedagogens yrkesroll, där tas det bla upp hur det är att 

undervisa elever med As  

  

2.1 Styrdokument  

 
2.1.1 Styrdokument i grundskola och gymnasieskola. 

  

Skolverket (2008) anser att det i dag finns ett flertal elever som av olika anledningar inte når 

de uppsatta nationella målen för skolan. Skolverket menar att dessa omständigheter kan bero 

på olika orsaker såsom fysiska, intellektuella, sociala och emotionella eller språkliga problem. 

Det kan även finnas andra orsaker till dessa problem såsom hur skolan och undervisningen är 

utformad och organiserad. I många fall kan det även bero på sammansättningar av många 

olika företeelser och faktorer. Vad än problemen och svårigheterna är, har skolorna genom 

nationella styrdokument samt lokala styrdokument en skyldighet, att ge dessa elever extra 

stöd för att de ska uppnå de nationella uppsatta målen samt utvecklas utifrån egen förmåga. På 

nationell nivå, beskrivs dessa förordningar i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1985). I § 

2, skollagen nämns bland annat hur det i skolutbildningen ska tas hänsyn till elever med 

särskilt stöd. Och i skolans läroplan Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och i Lpf 

Gymnasieläroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994) beskrivs elevernas rätt till 

undervisning och hur den ska utformas efter deras olika förutsättningar, kunskapsnivåer och 

behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har problem med 

att nå målen för sin utbildning.  Detta innebär att undervisningen aldrig kan utformas till att 

vara lika för alla, utan olika undervisningsformer måste skapas, för att passa till 

eleven/eleverna (Skolverket, 2008). 

 

Skolverket (2008) menar, när skolan uppmärksammar att en elev riskerar att inte uppnå de 

nationella målen eller visar andra signaler på att vara i behov av särskilt stöd ska detta utredas. 

Skolans rektor är den som är ansvarig för det eventuella behovet kring särskilt stöd utreds. 

Ofta görs denna kartläggning utav den som har mest kontakt med eleven eller t ex av skolans 

specialpedagog. I svårare fall krävs att en mer övergripande utredningsinsats görs. 

Diagnoser får aldrig vara ett villkor för särskilt stöd. Ifall utredningen utmynnar i att eleven är 

i behov av särskilt stöd, är  rektorn även ansvarig för att åtgärdsprogram upprättas. Elevens 

behov och hur de ska tillgodoses ska sedan redovisas och framgå i ett sådant åtgärdsprogram. 

Eleven och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid upprättande av åtgärdsprogrammet.  

Många gånger har det visat sig att när de själva varit med i processen, så har den bästa 

effekten uppnåtts. Uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska även framställas, 

(Grundskoleförordningen, SFS 2000:1108; Gymnasieförordningen, SFS 2000:1111). Målet 

med åtgärdsprogram är att dokumentera och säkerställa att eleven får det särskilda stöd som 

den är i behov av (Skolverket, 2008). 
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Som tidigare nämnt är det ofta skolans specialpedagoger som ser till att upprätta och göra 

uppföljning på ett åtgärdsprogram. Ifall en elev har fått en diagnos, är det betydelsefullt att 

skolan ska utgå ifrån individen och inte ifrån diagnosen. Diagnoser bortser oftast ifrån de 

stora individuella skillnaderna som finns bland elever som fått samma diagnos menar både 

Kadesjö (2007) samt Olsson och Olsson (2007).  

 

2.1.2. Internationella styrdokument. 

 

I Salamancadeklarationen (Utbildningsdepartementet, 2001) som har utarbetats mellan länder 

i världen, bland annat av Sverige, ställs viktiga villkor för undervisning av elever i behov av 

särskilda stödåtgärder. Deklarationen lägger tyngdvikt vid att alla barn har rätt till 

undervisning utifrån deras egen förmåga. Skolan ska ge utrymme till alla barn utan att hänsyn 

tas till deras fysiska intellektuella, sociala, emotionella eller språkliga förutsättningar. Det 

betonas även att skolan ska skapa ett flexibelt synsätt på varje elevs speciella behov. I FN:s 

barnkonvention (Barnkonventionen, 2009) står bland annat i artikel 2 att alla barn ska ha 

samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. I artikel 3 anges att det är barnets 

bästa som ska komma främst. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall 

(Barnkonventionen, 2009). 

 

2.2 Historik 
 

Personer som har haft As har sannolikt funnits under hela människans levnadshistoria (Frith, 

1998, 1991.) Den som först kom att beskriva personer med As var den ryske barnneurologen 

och läkaren Eva Ssucharewa enligt Jalakas, (2007). Det vill säga, hon kallade det inte så, men 

hon publicerade en artikel 1926, om ett flertal pojkar med ovanliga beteendestörningar och 

svårigheter i det sociala umgänget med kamrater. Ssucharewa kom enligt Jalakas att beskriva 

deras tillstånd som ”schizoid personlighetsstörning”. Hennes artikel kom dock inte att bli vida 

känd för andra i vetenskapsvärlden förrän på nittiotalet (Jalakas, 2007). Frith (1991) menar att 

den person som kom att bli vida känd och förknippad för att ha uppmärksammat personer med 

detta beteendemönster var den österrikiska psykiatern och barnläkaren Hans Asperger. Han 

publicerade 1944 en artikel om observationer på fyra barn, som han hade på sin klinik. I 

beskrivningarna beskrevs enligt författaren, att alla barnen hade svårigheter med social 

samvaro, trots att deras intelligens verkade normal hade barnen stora brister i ickeverbal 

kommunikationsförmåga, de visade bristande empati samt var kroppsligt klumpiga. Barnens 

sätt att prata var antingen osammanhängande eller överdrivet formellt. Samtalen var ofta 

uppslukande kring ett enskilt intressant ämne. Asperger kom att kalla störningen för ”autistisk 

psykopati”. Han kom att beskriva den som främst kännetecknade av en social isolering (Frith, 

1991). 

 

Enligt Volkmar (1998) beskrev den österrikisk-amerikanske barnpsykiatern Leo Kanner ett 

mycket likartat syndrom i samma årtionde som Asperger beskrev sina observationer. I 

Kanners artikel från 1943 beskrevs elva barn som han hade mött på sin klinik. Barnen ansågs 

av Kanner (Volkmar, 1998) ha många gemensamma symtom och beteendemönster. Som 

Kanner beskrev dessa barn enligt författaren, så karakteriserades dessa utav att ha en lägre 

social förmåga än personer med As. Kanners reflektioner och beskrivningar av dessa barn fick 

stor genomslagskraft och kom att ligga till grund, för hur diagnosen autism kom att beskrivas 

fram till 1980-talet (Volkmar, 1998).  

 

Wing (1981) refererar till Hans Asbergers artikel och observationer publicerades under denna 

tidsepok, på tyska. I och med detta kom funktionshindret att vara okänt länge under 
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efterkrigstiden. Resultaten blev inte kända förrän 1981, då den engelska läkaren och 

psykologen Wing publicerade och aktualiserade sina och Aspergers studier om de specifika 

beteendemönsterna. Författaren kom att kalla syntombilden As som sedermera blev en egen 

diagnos, 1992.  AS togs då efter Wings skrifter och publikationer med i den tionde upplagan 

av Världshälsoorganisationens diagnosmanual i International Classification of Diseases 

(ICD.10), (World Health Organisation, 2009) som gjorde att As blev en distinkt diagnos. 1994 

togs As även upp i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) som en 

internationell diagnos Wing (1981). Enligt Kadesjö, (2007) gjordes de första As diagnoserna i 

Sverige, 1986, på Barnneuropsykiatiska kliniken i Göteborg och då utifrån Gillbergs kriterier. 

Enligt de flesta experter, anses As vara en del av det breda spektrum av svårigheter som 

diagnosen autism utgör (Kadesjö, 2007).  

 

2.3 Vad är Aspergers syndrom. 

 
2.3.1 Diagnoskriterier 

 

Enligt Autismforum (2009-01-27)  så är en diagnos namnet på en sjukdom, ett 

funktionshinder eller ett tillstånd. Att ställa en diagnos betyder att en läkare konstaterar att en 

person har ett visst tillstånd, till exempel autistiskt syndrom. Varje diagnos beskrivs med så 

kallade diagnoskriterier. Diagnoserna finns samlade i manualer, som kan nämnas som 

handböcker över sjukdomar, funktionshinder och tillstånd. Autismspektrumtillstånden ingår i 

två internationella diagnosmanualer. Dessa kallas DSM-IV-TR och ICD-10. Autismforum 

(2009-01-27) menar att det underlättar att det finns diagnosmanualer med fastslagna kriterier 

för olika diagnoser då det medför att det blir lättare att veta vad man menar då man använder 

benämningar som t ex autistiskt syndrom. 

 

Autismforum (2009-01-27)  skriver även att diagnoserna är indelade i system med 

övergripande rubriker. Detta gör att det är lätt att få överblick. Den övergripande rubriken för 

diagnoser inom autismspektrumet är: Genomgripande störningar i utvecklingen. Ett namn, en 

kod samt en beskrivning av tillståndet består varje diagnos av. Beskrivningen är också indelad 

i kriterier, så kallade diagnoskriterier, vilka ska vara uppfyllda för att kunna bedöma att en 

person har just den diagnosen. I dessa kriterier anges vilka symtom personen måste ha, men 

även under hur lång tid samt vilka symtom personen inte får ha för att kunna ställa rätt 

diagnos. 

 

Enligt Autismforum (2009-01-27) kan diagnosmanualerna kallas som en sammanfattning av 

det kunskapsläge som de ledande experterna i världen är överens om. Kunskapsläget är dock 

föränderligt och i takt med det förändras och justeras så även manualerna. Professionella 

yrkesgrupper, däribland läkare använder diagnosmanualerna i sitt arbete då de ska fastställa 

ett funktionshinder hos en person. Diagnosen är sedan ett underlag och kan vara till hjälp för 

att personen skall få lämpliga insatser som han/hon är i behov av. Det är dock viktigt att 

betona att det som klassificeras i manualerna, endast är olika syndrom och liknande som en 

människa kan ha och där av inte människor. Därför bör nämnas i situationen att vi talar om en 

person med autism eller som har autism och inte en autist (Autismforum, 2009-01-27). 
 

Det är vanligt att använda kriterierna i diagnosmanualen DSM-IV-TR då diagnoser inom 

autismspektrumet ställs i Sverige. När diagnosen skall anges i en sjukjournal är det dock 

vanligast att den kodas enligt en annan manual, vilken är ICD-10. Detta är 

Världshälsoorganisationens klassifikationssystem (International Classification of Diseases). 

Den svenska versionen av ICD-10 är SKH-97 (Autismforum, 2009-01-2 
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2.3.2 Förekomst och orsaker 

 

Gillberg (2007) menar att förekomsten av As är osäker då det råder brist på forskningsresultat, 

men man brukar räkna med att 3-7 barn på 1000 har alla symtom. Författaren menar att  

diagnosen är vanligare hos pojkar. Författaren skriver att vissa forskare menar att det 

förmodligen finns ett stort mörkertal gällande flickor. Detta beror på att flickor uppvisar andra 

symtom på funktionshindret och kan missas i undersökningar. 

 

Gillberg (2007) framhåller att orsaken till As är okänd. Det förutsätts dock att en ärftlig faktor 

har betydelse i häften av fallen, möjligen flera. I andra fall har funktionshindret troligen 

orsakats av funktionsstörningar eller skador i hjärnan uppkomna under andra hälften av 

fosterlivet, under nyföddhetsperioden eller de första levnadsåren. En samverkan mellan ärftlig 

faktor och miljöbetingad hjärnskada är enligt författaren inte heller uteslutet. De sociala 

faktorerna anses inte ha någon betydelse eller väldigt liten betydelse för uppkomsten till As. 

Däremot har de sociala faktorerna väldigt stor betydelse när det gäller prognosen (Gillberg, 

2007). 

 

Gillberg (2007) anser att de barn, ungdomar och vuxna med diagnosen As som söker 

psykiatrisk hjälp  ofta har en nära släkting (förälder eller syskon) med liknande eller identisk 

problematik. Ovanstående gäller i hälften av fallen. Det är ännu oklart hur ärftligheten vid As 

ser ut men Gillberg menar att det är möjligt är att en del fall är så kallat autosomalt recessivt 

ärftliga, det vill säga att båda föräldrarna bär på samma avvikande anlag, som dock inte hos 

dem gett upphov till någon allvarlig symtomatologi (Gillberg, 2007). Författaren anser även 

att i en del fall kan specifika delar av hjärnan skadas, var av då As eller andra 

autismspektrumstörningar kan uppstå som följd av skadan. Gillberg är själv övertygad om 

betydelsen av skador i det omogna nervsystemet som orsakades under fostertiden, 

förlossningen och de första levnadsåren. Gillberg påstår att det finns systematiska studier som 

påvisar en frekvens av skador, just under förlossning och graviditet. Ibland är det inte lätt att 

avgöra om den eventuella skadefaktorn är anledningen till As eller om det kanske är en följd 

av den ärftliga faktorn, som utsatt fostret för en utveckling i avvikande grad. Avvikande 

förlossningssätt, för tidig födsel, instrumentell förlossning, låg födelsevikt, alkoholmissbruk 

hos modern under graviditeten samt graviditetsförgiftning nämns, enligt Gillberg, i 

litteraturen. Det kan ju säkert vara så att det kan finnas en samverkan mellan hjärnskador och 

ärftliga faktorer i en del fall. (Gillberg, 2007). 

 

Neurologiska studier som har utförts enligt Gillberg, har påvisat att funktionsstörningen vid 

As kan härledas till en avvikande funktion i pannloberna, och eventuellt i gränsen mellan 

tinning – och pannloberna.  

 

Gillberg (2007), s. 96 skriver att: 

 

Bristande mentalisering och nedsättning i de så kallade exekutiva 

funktionerna har troligen sin förklaring i funktionsnedsättningar eller 

-avvikelse i dessa områden av centrala nervsystemet. 

 

Gillberg skriver att en studie har utövats med deltagare av män med As samt män utan As. 

Denna studie påvisade att områden inom vänster pannlob (Broadmanns area 8/9) var viktiga 

för mentaliseringsförmågan. De män med diagnosen Aspergers syndrom visade sig inte vara 

så aktiva inom detta område av hjärnan då de utövade uppgifter som grundade sig på empati 

och förmågan att kunna se och förstå andra människors synsätt. Dessa män var aktiva på ett 
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annat område istället. Denna bristande empatiska förmåga kan möjligen ha ett samband med 

en brist i funktionen av dessa delar av vänster pannlob. 

 

Andra delar i hjärnan kan också vara funktionsstörda vid As. Det har gjorts antaganden 

gällande sambandet mellan icke-verbal inlärningsproblematik och As, och icke-verbal 

inlärningsproblematik kan ha ett samband med höger hjärnhalvas nedsatta funktion (Gillberg, 

2007). 

 

Gillberg (2007) hänvisar till studier som påvisar att det nu finns en ”subklinisk” variant av As. 

Detta betyder att det finns fall med mycket lindriga symtom som inte påvisar psykiatrisk, 

psykologisk eller annan konsultation. Beskrivande för denna variant är att den ofta är präglad 

av egocentricitet, stelbenthet, rigiditet i tänkande samt beteende, noggrannhet som verkar 

överdriven. Vidare kan personerna vara väldigt drivande och engagerade i frågor rörande 

samhället som t ex rättvisa, mänskliga rättigheter och kvinnofrågor, medan vanliga 

vardagsfrågor kan hanteras på ett insiktslöst och klumpigt sätt. Det är svårt och blir kanske 

ännu svårare att leva med As av den subkliniska varianten i dagens samhälle. Social 

interaktion och samarbete är ledstjärnor och krav i samhället idag, vilket kan medföra att 

personerna enligt ovan kan få svåra samlevnadsproblem inom familjen eller på arbetet. I en 

del fall kan detta i sin tur leda till att de personer söker professionell hjälp, var av det då är 

viktigt som professionell att vara uppmärksam på den faktiska möjligheten av As (Gillberg, 

2007). 

 

2.3.3 Perception 

 

Barn och vuxna med autism kan vara mycket känsliga för speciella ljud samt beröring av viss 

form (Attwood, 2001). Samtidigt kan de ha en hög smärttröskel. Författaren refererar till 

(Rimland, 1990) när han skriver att studier visat att 40 procent av alla barn med autism har 

någon form av avvikelse gällande känslighet för sinnesintryck eller sensorisk känslighet. Idag 

finns det belägg för att detta kan gälla vid Aspergers syndrom. När det gäller ljud är det 

huvudsakligen tre typer som upplevs som mycket intensiva. En vuxen person med As beskrev 

plötsliga, oväntade ljud som skärande. Det kan vara exempelvis en hund som skäller eller en 

telefon som ringer. Den andra typen är ljud med högt tonläge samt gälla och ihållande ljud. 

Exempel på dessa är elektriska badrumsapparater, köksapparater och trädgårdsredskap. Den 

tredje typen av ljud är sammansatta, förvirrade ljud som kan utspela sig i t ex varuhus, 

offentliga lokaler eller i simhallar (Attwood, 2001). 

 

Beröring: Vissa delar av kroppen tycks vara känsligare än andra för beröring. Främst gäller 

detta hårbotten, handflator samt överarmar. Hos frisören kan barnen gripas av panik. Beröring 

av vissa material t ex modellera eller måla med fingrar kan också vara obehagligt, liksom att 

ha på sig vissa material av kläder (Attwood, 2001). 

 

Känslighet för smak och konsistens kan också finnas men brukar minska efter hand som 

barnen blir större. Dock kan rädslan och det konsekventa undvikande av en del mat bestå. En 

del vuxna personer med As har mycket begränsade matvanor där maten kan bestå av samma 

ingredienser och är tillagad på exakt samma vis alltid (Attwood, 2001). 

 

Visuell känslighet: Känslighet för en del belysningar och färger är ett typiskt drag som är 

förenat med autism och As. Många, både barn och vuxna hävdar att de lätt blir bländade av 

ljus och undviker därför stark belysning (Attwood, 2001). 
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Atwood refererar till (Cesaroni & Garber, 1991) när han beskriver att en del personer med As 

har berättat att vissa dofter kan vara överväldigande. Viktigt att känna till är att exempelvis 

nya parfymer eller rengöringsmedel kan uppfattas som oerhört kväljande och skarpa. 

 

Känslighet för smärta och temperatur: Många personer med As framstår som att de är 

mycket smärttåliga. De visar inte obehag eller visar smärta för saker som andra människor 

skulle beskriva och uppleva som outhärdliga. De kan inta skållheta drycker utan klagomål, 

kan avlägsna flisor i händerna utan minsta bekymmer. Vidare kan de gå omkring i varma 

kläder en het sommardag för att kalla dagar gå iklädda sommarkläder.  Denna bristande 

reaktion på smärta kan innebära att barnen inte har förmågan att lära sig att undvika farliga 

handlingar, vilket i sin tur kan leda till åtskilliga besök på akutmottagningen. 

Öroninflammationer eller blindtarmsinflammationer är exempel på sjukdomar som kan vara 

förenade med livsfara då de ibland inte upptäcks i tid. Där kan det vara mycket svårt för 

föräldrarna att avgöra när barnet lider av kronisk smärta och är i behov av läkarvård 

(Attwood, 2001). 

 

2.3.4 Motorik 

 

Vissa barn med As lär sig gå några månader senare än vad som är vanligt. Detta är ett av de 

första tecknen på motorisk klumpighet (Attwood, 2001). 

 

Attwood refererar till tidigare studier (Ehlers & Gillberg 1993, Ghaziuddin m fl 1994, 

Gillberg 1989, Szatmari m fl 1990, Tantam 1991) som visar att barnen kan under barndomen 

ha svårt med bollspel, att knyta skorna, och kan i vissa fall röra sig lite utmärkande och 

speciellt när de går eller springer. Enligt Attwood så visar tidigare studier resultat på att 50 - 

90 procent av alla barn och vuxna med As har problem med den motoriska koordinationen  

 

Gillberg (2007) belyser motorisk klumpighet som ett av sina sex kriterier. Det finns dock 

ingen direkt referens enligt författaren till svårigheter med motorisk koordination i kriterierna.  

 

Det råder dock ingen tvekan om att detta drag i hög grad kommer att påverka deras liv, om det 

så är diagnostiskt eller inte. Övriga svårigheter gällande motoriken är fingerfärdighet, snabba 

rörelser, slapphet i lederna, takt och rytm, samt att imitera rörelser. (Attwood, 2001). 

 

2.3.5 Kommunikation 

 

Vi människor kommunicerar oftast med mer än bara ord när vi träffas. Icke-verbal 

kommunikation som ansiktsuttryck, satsmelodi, ögonkontakt och gester både förstärker och 

förtydligar det som sägs. Personer med As har dock ofta problem inom detta område, det vill 

säga både i att använda icke-verbal kommunikation samt tolka andras (Autismforum 2009-01-

27). 

Autismforum skriver att det inte är ovanligt med att ansiktsuttrycken kan vara utslätande hos 

en person med As. Talet kan vara utan rytm och upplevas som monotomt. Styrkan i rösten 

kan uppfattas som svag eller för stark. Blicken kan ibland vara stel. Det är inte ovanligt att 

personer med As har få gester, och använder sig alltså inte utav så mycket kroppsspråk. Detta 

i samband med svårigheten att tolka andras kroppsspråk gör att mycket av det underliggande 

budskapet i ett samtal kan gå dem förbi. 

Det är inte ovanligt att andra ibland kan ha svårt för att uppfatta vad en person med As säger. 

Detta förstärks då de flesta är vana vid att det finns så många underliggande icke-verbala 

uttryck som förstärker det som man vill ha sagt och det som sägs (Autismforum 2009-01-27). 
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2.3.6 Sociala färdigheter 

 

Myles, Trautman och Schelvan (2004) anser att As kan omfatta ett flertal svårigheter och 

beteendeavvikelser. Det finns inget enskilt drag som delas av alla personer med As, men 

svårigheter med socialt beteende förekommer hos många och är ett av de viktigaste 

kriterierna. Personer med AS kan sakna förmåga att förmedla sitt eget känslomässiga tillstånd 

(alexitymi) och den naturliga förmågan att se undertexterna i socialt samspel, att avläsa 

kroppsspråk och instinktiva signaler. Detta kan leda till välmenande yttranden som kan verka 

förolämpande, såsom att säga till en främmande person att han/hon har viktproblem, eller att 

tycka att det är svårt att veta vad som är "acceptabelt". De oskrivna reglerna i socialt beteende 

som förbryllar så många med AS har kallats "den dolda läroplanen. Enligt författarna Myles, 

Trautman och Schelvan (2004) menar de att personer med As måste lära sig dessa sociala 

förmågor intellektuellt genom synbart konstlad, torr logik snarare än intuitivt genom normalt 

känslomässigt samspel.         

 

2.3.7 Rutiner 

 

Det som är speciellt viktigt för personer med As är rutiner, då detta är förutsägbart och skapar 

ordning. Allt som är nytt och osäkert kan skapa kaos och upplevas som outhärdligt. Rutiner är 

därmed ett sätt att förhindra och stänga ute förändringar (Attwood, 2001). 

 

Atwood (2001) menar att den kliniska erfarenheten talar för att rutinerna blir mer 

dominerande och viktiga då det har skett förändringar i relationen till människor som varit 

viktiga och haft en central roll i personernas liv och tillvaro. Man kan känna sig osäker på hur 

man skall bete sig i sociala situationer, vara rädd för att göra misstag, vilket i sin tur leder till 

ångest och oro. Ovanstående ångest och oro kan också bero på att man inte vet om rutiner och 

förväntningar kommer att förändras. Den vanligaste reaktionen på ångest är att skapa en rutin 

eller ritual. Det kan handla om att utföra skrockfulla handlingar som t ex att inte gå under en 

stege. Dessa handlingar fungerar enligt psykologiskt språkbruk som negativa förstärkningar, 

vilket betyder att de avbryter en obehaglig känsla. Detta innebär således att etablerandet av 

rutiner är ett sätt för personer med As att upprätthålla konsistens och reducera 

ångest.(Attwood, 2001). 

  

2.3.8 Specialintressen 

 

Enligt Attwood (2001) är den bärande komponenten i specialintressen samlandet på objekt 

eller informationer.  

 

Specialintresset är ofta en enslig sysselsättning som dominerar hela personens tillvaro och 

samtal.  Det är i grunden lustfyllt och kan göra att personen bokstavligen skuttar av glädje och 

förtjusning. Därmed är det inte endast ett sätt att fördriva tiden. Specialintresset kretsar ofta 

kring ordning, att kategorisera informationer eller skapa tabeller. Datorer är ofta populära, 

vilket inte enbart beror på att man slipper prata och umgås med dem utan också föra att de är 

logiska, konsistenta och inte känslomässigt nyckfulla. 

 

Vidare skriver Atwood (2001) att etablera och hantera vardagslivets föränderliga 

förväntningar och mönster är ofta svårt för personer med Aspergers syndrom. De repetitiva 

sysselsättningar som specialintressena ofta är kan vara ett sätt att undvika de påfrestningar 

som sociala kontakter innebär samt en möjlighet att slappna av i den trygghet som rutinerna 

ger. 
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Det kan kännas tryggt i att tala om ett specialintresse, då det blir flyt i konversationen om man 

för övrigt har svårigheter i att kommunicera och vara i dialog med andra. Orden strömmar ut 

ur en enorm kunskapskälla och samtalet känns för tillfället avspänt. 

 

En del barn med As kan vara samlare av vissa prylar. Det kan vara i form av nyckelringar, 

öletiketter osv., men kan även vara i form av prylar som anses udda t ex dammsugare, 

toalettborstar och gula pennor. För vissa barn finns en det en så stark drift att samla på dessa 

typer av föremål att det kan tyckas som att barnet har ett sjätte sinne som gör att det på långt 

håll kan upptäcka ett exemplar (Atwood, 2001). 

 

Det verkar finnas en utvecklingslinje, enligt Attwood i dessa specialintressen, viket innebär 

att nästa steg blir att barnet fascineras av ett visst ämne i stället för en viss typ av pryl. 

Vanliga specialämnen kan vara tåg, dinosaurier, elektronik och vetenskap. Barnet ifråga 

utvecklar en encyklopedisk kunskap, läser allt han eller hon kommer över och ställer 

oavbrutet frågor i ämnet. Dessa senare intressen är ensamsysselsättning och berör inte det som 

kamraterna håller på med. Ett gemensamt drag hos dessa särintressen är en fascination för 

statistik, ordning och symmetri. (Attwood, 2001). 

 
Ahlberg (2001) skriver ifall skolans verksamhet ska leda fram till att de kunskapsmässiga, 

sociala och värderelaterade målen ska uppnås, är det nödvändigt att lärare överlag har 

kompetens att verka för att möta alla elevers behov. Ahlberg menar att den 

specialpedagogiska utbildningen förbättrades därför kraftigt i den nyare lärarutbildningen 

(Prop. 1999/2000:135) och samtidigt kom alla lärarstuderande att utbildas i specialpedagogik. 

(Ahlberg, 2001).  

 

2.4 Arbete för personer med Aspergers syndrom 
 

2.4.1 Starka/positiva egenskaper hos personer med As 

 

I stort sett alla barn, ungdomar och vuxna med As har starka sidor.  

En del av dessa sidor kan ses som en del av diagnosen, medan en del kan ses som positiva 

egenskaper som utgör individens unika förutsättningar. Hur som helst så är den intellektuella 

begåvningen den största tillgången i livet för många personer med As och det är viktigt att 

detta tillvaratas på bästa sätt (Gillberg, 2007). 

 

Förr var det betoning på deras sociala svårigheter med fokus på att satsa på att utveckla 

sociala färdigheter. Idag satsas det mer och mer på att betona deras intellektuella styrka och 

därigenom stärka deras självförtroende på detta område. 

 

Det finns även andra områden som ofta är starka, vilka kan vara uthållighet och då främst 

inom det området där specialintresse finns. Noggrannhet och energi är också egenskaper som 

är vanliga inom denna personkrets. Därigenom är det viktigt att alltid kartlägga och lyfta fram 

de starka sidorna likaväl som symtomen på avvikelse i samband med diagnos och uppföljning 

(Gillberg, 2007). 

 

2.4.2 Arbetets betydelse 

 

Alla människor har en grundläggande drivkraft eller behov av aktivitet (Kielhofner, 2004). 

Aktivitet kan ses som en målinriktad och intentionell handling och utgörs av interaktionen 

mellan individen och uppgiften i en speciell kontext (Törnquist, 1995). Lek/fritid, dagliga 
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aktiviteter och arbete är aktiviteter som utgör viktiga delar i mänskligt beteende. Deltagandet i 

aktivitet bekräftar och skapar mening med livet. När personer inte har tillgång till eller har 

begränsningar i sitt aktivitetsutförande kan de uppleva minskad livskvalitet. Det kan dessutom 

leda till minskad utveckling. För att förstå aktivitetsproblemets grund i t.ex. arbete räcker det 

inte att bara veta om personens kapacitetsbegränsningar, utan man måste beakta hur personen 

med funktionsnedsättningar fungerar i miljön och hur han/hon upplever dem. Arbete är en 

viktig aktivitet för människan och har stor betydelse för hälsan (Kielhofner, 2004). Creek 

(2002) definierar arbete som en produktiv aktivitet, såväl avlönad eller oavlönad, som bidrar 

till att underhålla eller befrämja samhället, alternativt individens egen överlevnad eller 

utveckling. Hammarström (1996) beskriver att ett arbete betyder mer än att bara tjäna pengar. 

Det ger ökad aktivitet och kan bidra till meningsfulla uppgifter. Ett arbete ger även struktur åt 

dagen, en identitet eller roll i samhället och möjlighet till kontakt med andra människor. Ett 

arbete kan också vara en källa till tillfredställelse och självkänsla, samt ge en känsla av 

mening med livet. Ett arbete kan ge högre social status och en position i samhället (Creek, 

2002). Människor som vill arbeta, men som inte har något arbete, tappar kontrollen över sin 

situation. Det innebär att personen i fråga kan bli deprimerad, få dålig självuppfattning, dåligt 

självförtroende och bli passiv (Hammarström, 1996). 

 

2.4.3 Arbetets betydelse för personer med As 

 

Att ha ett arbete har stor betydelse för hälsan för de flesta människor, därmed även för 

personer med As. Att vara arbetslös innebär inte bara att de går miste om de ekonomiska 

fördelarna som lön och pension, utan de förlorar också andra viktiga aspekter som ett arbete 

kan medföra. Det kan bl.a. vara tillhörighetskänsla, känslan av att vara behövd, samt att man 

får en ökad självkänsla (Andersson, 2006). Det är svårt att avgöra hur många personer med As 

som får dessa ”behov” tillfredställda, eftersom det inte finns någon riktig undersökning som 

är gjord på hur många personer med As som har ett arbete. Det har uppskattats vara ca 10-15 

procent av alla vuxna med diagnosen som är arbetslösa i Sverige (Andersson, 2006). 
 

Norrö (2007), s. 9 skriver  

 

… har man As, är man inte utvecklingsstörd till sin begåvningsnivå, 

även om man har en ojämn begåvningsprofil. Det innebär att man 

vanligen är arbetsför. Då är det naturligt och normalt att ha ett arbete 

och försörja sig själv. Den största delen av livet är man faktiskt vuxen. 

Då ska man arbeta och göra nytta. Ingenting kan ersätta arbetets roll i 

en vuxens liv. Det ger ekonomi, självständighet, självkänsla, identitet, 

gemenskap, utveckling fysisk och psykisk stimulans, rytm åt tiden. 

Visserligen finns det människor som har en obetald yrkesroll också, 

som hemmafruar och ideellt arbetande sjukpensionärer. Men det är 

ändå betalt arbete som är det vanliga. Samhället fungerar inte, om inte 

flertalet jobbar mot ersättning. Och människor med As är normal- eller 

högbegåvade. 

 

Larsson (2007) skriver i ett par studier om att personer med diagnosen As berättat om sina 

erfarenheter gällande arbetsliv. Det visar sig att det är viktigt att omgivningen förstår de 

behov som förekommer när man har diagnosen As. Ofta är det ett ökat behov av handledning 

när de söker jobb, men man behöver också hjälp med att socialt interagera med 

arbetskamrater. Även om det är liknande diagnos eller inte, så finns det behov av lämpliga 

arbetsuppgifter. Personer som har diagnosen As har ibland svårigheter att erhålla och behålla 

arbete på grund av ojämn funktionsnivå, inflexibilitet och bristande social kompetens. Det 
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innebär inte bara problem på arbetsplatsen med personer som har As. Kan arbetet erbjuda t.ex. 

flexibilitet när det gäller schema och arbetstid skulle den anställde kunna bidra med att tänka 

utanför ramarna. Personer med As slösar oftast inte tid till att småprata med kollegerna liksom 

de ofta är i tid till sitt jobb. Chefer som anställt personer med As diagnos har berättat om deras 

behov av att få stöd från specialister för att kunna erbjuda en lämplig arbetsmiljö (Larsson, 

2007). 

 

2.4.4 Dagverksamhet 

 

Dagverksamhet kan vara ett komplement för funktionshindrade som inte är redo eller har 

möjlighet till att komma ut i arbetslivet. Den rekommenderade definitionen för 

dagverksamhet i socialstyrelsens termbank är att det är ett bistånd i form av sysselsättning, 

gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna bostaden (SOS, 

2008). Interventionerna på dagverksamhet handlar om att hjälpa personerna att utveckla 

strategier för att klara sina dagliga aktiviteter. Det kan också innebära interventioner som 

syftar till att ge dem personligt stöd och hjälp till att komma ut i arbetslivet, vilket gör att man 

också hjälper dem till att bli delaktiga i samhället (Dychawy-Rosner, 2003). 

 

2.4.5 Framgångsrika projekt 

 

Företaget Conexi 

 

Conexi är ett företag som startades av två kvinnor 1999. Verksamheten vänder sig till 

personer med Autism/As som har goda förutsättningar att vara på den öppna arbetsmarknaden 

och som har behov av daglig sysselsättning av utbildad handledare.  

 

Conexi strävar efter att jobba utifrån en helhetssyn kring varje individ som är på väg ut i 

arbetslivet. Deras målsättning är en samverkan mellan skola, fritid, anhöriga, myndighet, 

boende. 

 

Vägen ut i arbetslivet delas enligt Conexis concept upp i två steg. Det första steget bygger på 

ett samarbete med IKEA. Här finns en möjlighet att erbjuda olika typer av arbetsområden. 

Inom IKEA görs det möjligt att placera ut en grupp inom företaget och samtidigt vara det stöd 

som dagligen behövs. Dessutom har personen möjlighet att prova sig fram till olika 

arbetsområden som passar utifrån den enskildes förutsättningar och behov.  

 

Det andra steget påbörjas då samtliga inblandade parter är överens och syftar till att finna en 

arbetsplats som passar den enskilde utifrån intressen och resurser. Conexi ansvarar för 

kartläggning av arbetsplatsen och utbildar och informerar medarbetarna om autism/As. 

Conexis ansvarar också för att stödja arbetstagaren i hela processen, samt för att arbetstagaren 

får med sig och kan använda sig av de kvalifikationer som har byggts upp på IKEA och som 

kan användas vidare på den tilltänkta arbetsplatsen (Conexi, 2009-05-05). 

 

Företaget Specialisterna 

 

Enligt Autismforum, 2009-05-05 startades Specialisterna upp av Thorkil Sonne 2004. Det 

som är speciellt med företaget är att alla de sex medarbetarna har autism.  

 

De brukar inte tillhöra arbetsmarknadens vinnare. Men på företaget Specialisterna i Århus i 

Danmark är det bara personer med en diagnos inom autismspektrumet som har den kompetens 
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som krävs. De anställda har en stark känsla för detaljer och ett fokus som behövs i detta yrke. 

Personerna som jobbar där är i åldern 19-43 år och vill helst arbeta ostört. Arbetsdagarna 

följer ett visst mönster med tydlig struktur och rutin. Moderna kontorslandskap och flextid är 

mindre bra för en person med autism. Av samma anledning passar inte en arbetsplats som 

förespråkar förändringsbenägenhet, kreativitet och arbete i team.  

 

En kontorsansvarig håller ordning på medarbetarnas arbetstider, ofta händer det att han får 

skicka iväg dem hem när arbetsdagen är slut. De trivs så bra att de inte vill gå hem när dagen 

är slut. En arbetsterapeut finns tillgänglig en dag i veckan för att vara behjälplig med t.ex. 

praktiska frågor, planering, räkningar, boende och fritidsaktiviteter. Lönen betalas av 

Specialisterna. 

 

Den första tiden på jobbet var omvälvande för de sex medarbetarna. Starka intryck och 

förändringar gjorde att ex en medarbetare var tvungen att stanna hemma en dag för huvudvärk 

efter den omtumlande upplevelsen över att ha börjat arbeta. En annan var alltför glad för att 

kunna sova natten efter första arbetsdagen. 

Företaget kontrollerar danska TV2:s nyheter för mobiltelefoner. De kontrollerar texterna och 

hittar många fel. De vanligaste felen är länkar som inte fungerar, felaktiga rubriker och 

dubblerade texter. Det har även hänt att testade tjänster och dataspel innehållit så många fel 

att de dragits in. De testar även telefon- och datatjänster för olika företag. Företaget har 

marknadsmässiga priser för de tjänster som utförs. Alla arbetar ungefär 20 timmar i veckan 

vilket de får marknadsmässig lön för. Den andra delen av lönen betalar Århus kommun. 

Tanken är att arbetstiden ska utökas efterhand. 

 

Specialisterna har just öppnat verksamhet utanför Köpenhamn. Där har ytterligare 14 personer 

med autism anställts. Nästa år räknar Thorkil Sonne med att företaget går med vinst och att 

antalet medarbetare är uppe i 50 (Autismforum 2009-05-05). 

 

Företaget Left is Right 

 

Left is right är ett företag som endast har anställda med diagnosen As (Skolverket, 2009-05-

03). Företaget startade 2006 med syfte att erbjuda personer med As en strukturerad och 

anpassad arbetsmiljö och samtidigt erbjuda samhället tjänster där de anställdas unika och 

starka egenskaper utnyttjas. Arbetsuppgifterna är bl a övervakning, kontroll, granskning, 

konvertering, testning. Personerna anställs som konsulter för företaget och hyrs sedan ut för 

tjänster i samhället. Varje konsult har ett eget arbetsrum i syfte att behovet av enskild 

arbetsplats och tydlig struktur över arbetsdagen är stort med hänseende till diagnosen As. 

Bakgrunden till affärsidén och till företagsnamnet är att personer med diagnosen As ofta har 

väldigt hög IQ men är överlag i behov av tydliga instruktioner, är väldigt noggranna, har ett 

utpräglat sinne för detaljer, tolkar inte information samt mår bättre i smågrupper. De arbetar 

mer med vänster hjärnhalva, var av företagets namn, Left is right. Grundarna av företaget har 

själva barn med diagnosen och har länge strävat efter att ändra på samhällets inställning till 

personerna med denna diagnos. Dessutom arbetar de med att tillvarata personernas resurser 

istället för att fokusera på de brister som finns. Att ta vara på vad de kan bidra med i samhället 

med hjälp av sina begåvningsområden. Left is right vill att personerna enligt ovan ska få 

komma till sin rätt i arbetslivet, kunna gå till sitt dagliga arbete, känna sig uppskattade och få 

göra något de är riktigt bra på. De 20 konsulterna har två coacher tillhands och finns till för att 

ge stöd i svåra situationer som kan uppstå eller eventuella kommunikationsproblem som kan 

inträffa (Skolverket, 2009-05-03). 
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2.5 Aspergers syndrom och boende 

 
Autismforum menar att flytten hemifrån innebär en väldigt stor utmaning för de flesta 

personer med As eller autism. Det är vanligt att de flesta bor kvar i sina föräldrahem under 

lång tid i vuxen ålder. Detta mycket på grund av att de har svårt att finna ett lämpligt boende 

som passar utifrån behov. För många är orsaken till ovanstående att de mestadels har stora 

krav på struktur, ordning och rutiner vilket kan vara svårt att hantera på egen hand. Det ställs 

också krav på den sociala förmågan att leva och bo ensam. Risken är att det kan bli följder i 

form av isolering om personerna inte på egen hand kan ta sig ut och vara delaktig i samhällets 

utbud av aktiviteter och arrangemang. Dock har nya boendeformer vuxit fram i takt med att 

efterfrågan har ökat på grund av större kunskaper om As och autism. Det handlar ofta om 

självständigt boende med stöd av personal på utvalda tider för att få stöd till hushållsgöromål 

som tvätt, städ, matlagning, men kan också vara i form av stöd till sociala kontakter. 

 

Sju killar bor tillsammans i ett hus 

 

I Täby bor sju killar i åldrarna 25-30 år, tillsammans i ett hus. Gemensamt för dem alla är att 

de har As. (Autismforum 2009-05-05). Boendet startade 2001 efter initiativ från föräldrar. 

Anledningen var att föräldrarna inte tyckte att det fanns något lämpligt boende för dem efter 

att de flesta av killarna hade avslutat en utbildning på Dalarö Folkhögskola. Skolan riktar sig 

till studenter med As. Syftet med utbildningen var just att förbereda och stödja eleverna på 

deras väg ut i samhället gällande boende och sysselsättning under ett års tid. 

 

Föräldrarna tog kontakt med kommunen 1999 för att förbereda för ev. behov i ett kommande 

boende för killarna. Kommunen hade dock inget lämpligt alternativ att erbjuda, men visade ett 

stort stöd och engagemang under hela processen. Efter förhandlingar mellan kommunen och 

de övrigt berörda parterna fann de ett lämpligt hus som sedan låg till grund för ett väl 

fungerande samarbete mellan kommun, familjerna och byggföretaget. Ungdomarna fick själv 

vara med och påverka och ha önskemål vilket upplevdes som positivt.  

 

Våren 2001 kunde de nöjda killarna flytta in i sina personligt utformade och inredda 

lägenheter, samtliga med eget kök och badrum. 

 

Målet var att boendet skulle utgöras av en helhet där området runt fastigheten också skulle 

vara en del. Där av bjöds alla grannar in till ett informationsmöte om As. På detta sätt ökades 

kunskapen och förståelsen. I huset finns personal under dag och kvällstid samtliga dagar i 

veckan, medan killarna klarar sig på egen hand på morgnar och nätter. Skulle det finnas behov 

av hjälp eller stöd vid dessa tillfällen har personalen en jourtelefon som de kan nås på under 

hela dygnet (Autismforum 2009-05-01). 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

2.6 Högskolestudier 
 

Centralt i Skövde ligger ett hyreshus med 16 lägenheter för personer med As.  Fem av 

lägenheterna är enrummare med sovalkov och erbjuds studenter vid Högskolan i Skövde 

(His.se, 2009). 

 

I huset finns datarum med tillgång till fyra datorer, gym med lite olika träningsredskap och 

bastu. Frukost serveras i en storstuga till en mindre kostnad. Det finns en reception där du 

bokar tid med boendelotsar, anställda personer som har god kunskap om funktionshindret As. 

Boendelotsarna finns tillgängliga i huset från kl 15.00 på eftermiddagen till kl 11.00 

nästkommande dag. planerar du och boendelotsen hur stödet och servicen ska se ut för just 

dig,  

 

 

 2.6.1 Särskilt pedagogiskt stöd 

 

 

En student men även forskarstuderande med funktionshinder, kan få särskilt stöd i 

studiesituationen (His.se, 2009). Det innebär att högskolan, genom olika insatser och åtgärder, 

stödjer studenten i syfte att kompensera begränsningar av funktionsförmågan. 

 

Nedan beskrivs några pedagogiska stödinsatser. Dessa är kostnadsfria för studenten och 

individuellt anpassade. 

 

 Anteckningshjälp - Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar och andra 

tillfällen ex. lektioner, kan en studiekamrat dela med sig av dennes anteckningar. Detta 

mot en mindre ersättning. Högskolan bekostar kopiorna. 

 

 Kurslitteratur på anpassat medium – Ibland behöver kurslitteraturen översättas till 

talbok, punktskrift eller e-text, detta görs av Talboks- och punktskriftbiblioteket. Här 

behövs ett låne-id som berättigar till lån hos TPB. 

 

 

 Lektorshjälp – En undre gräns finns för att Talboks- och punktskriftbiblioteket inte 

läser in kompendier, stenciler, och böcker, gränsen är satt till 100 sidor. Du kan 

däremot få litteraturen inläst på cd-rom. I god tid får samordnaren kontaktas. 

 

 Mentor – För att komma igång med studierna (vid behov) kan en mentor hjälpa dig. 

Mentorn är ofta en äldre student eller doktorand. Det kan röra sig om ex strukturera, 

planera och följa upp studierna. 

 

 Personlig assistans – Ett praktiskt stöd som kan gälla vid förflyttning mellan lokaler 

eller hjälp under lektioner. 

 

 Teckenspråkstolk – Om du är i behov av teckenspråkstolk så ska det anmälas senast i 

samband med anmälan till utbildningen. 

 

 Förlängd tentamenstid/alternativ examinationsform – Här finns möjlighet att få 

tentamenstiden förlängd, använda dator eller sitta enskilt. Olika examinationsformer 
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kan vara ex muntlig tentamen, hemtentamen eller uppdelning av tentor. Detta sker i 

samråd med examinator och samordnare. 

 

 Lån av tekniska hjälpmedel – Möjlighet finns att låna en del utrustning av högskolan 

ex c-pen, fickbandspelare, bärbar dator, höj och sänkbara bord.(His.se, 2009) 

 

                  

2.7 Specialpedagogens roll 
 

I SOU (1999:63) rapport finns det skrivet om specialpedagogens tilltänkta arbets och 

yrkesroll. I rapporten tas de tre nivåerna upp som specialpedagogens yrkesuppgifter ska 

innehålla. Dessa är individnivå, gruppnivå och organisatorisk nivå. Därtill ska 

specialpedagogen enligt författarna även vara en kompetent pedagog med ansvar för 

rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram. Detta ska även sättas i ett samband med 

att skolan ska kunna inkludera alla elever. Enligt Persson (2001) ska specialpedagogen 

tillsammans med rektor även utgöra en garant för att verksamheten verkligen är till för alla. 

Hur specialpedagogens kompetens på bäst sätt ska tillvaratas beror på den aktuella 

verksamhetens behov, vilket ställer höga krav på att vara flexibel. En annan viktig uppgift är 

att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare, då inte bara för verksamhetens personal 

utan också för föräldrar. Specialpedagogen ska också kunna arbeta nära ett arbetslag eller 

enskilda lärare (Persson, 2001).  I SOU (1999:63) står även skrivit att nu som i framtiden 

kommer det att finnas elever i mycket komplicerade inlärningssituationer där orsaker och 

samband ofta är så komplexa att eleverna är i behov av särskilt stöd i den dagliga 

undervisningen. I framställandet av ett sådant stöd har specialpedagogen ofta en central roll i 

samverkan med andra institutioner för att tillvarata nödvändig och viktig kunskap, i och för 

det pedagogiska arbetet.  

 

2.7.1 Undervisa elever med Aspergers syndrom 

 

Att undervisa elever med As i liten grupp finns det både fördelar och nackdelar med enligt 

Kadesjö (2007). Författaren menar bland annat att en av svårigheterna med små grupper i t.ex. 

resursskolor har varit att barnens problem och behov har varierat mycket, så att en stor del av 

insatserna har gått åt till att få eleverna i gruppen att fungera tillsammans och därmed fått 

själva undervisningen att komma i andra hand. Kadesjö menar dock även att det finns fördelar 

med en liten grupp för barn med likartad problematik. Som exempel kan den lilla gruppen 

bidraga till att barnet inte behöver utsättas för så många störningsmoment och valsituationer 

som i det vanliga klassrummet. Den lilla gruppen kan också möjliggöra en helt individuell 

planering av undervisningen utifrån barnets nivå och behov med möjlighet för en tät 

vuxenkontakt- feedback och därmed ha en större chans till nå positiva framsteg. Enligt 

Kadesjö finns det fall som har studerats och där utvärderingarna har visat på både negativa 

som positiva erfarenheter av ”liten grupp”. 

 

2.7.2 Inlärningsförmåga 

 

Adler & Adler (2006) menar att vid diagnoser såsom As, finns det en fungerande inlärning 

men denna sammankopplas inte till funktionella associationer, mönster, vilket bidrar till att 

påverka kunskapsinhämtandet och därmed individens psykosociala utveckling. I detta fall 

måste personen få hjälp med att kunna tolka och associera. Och då inte bara i skoluppgifter 

utan också i samspel och kommunikation med andra människor, Adler & Adler (2006). 

Olsson & Olsson (2007) menar att det inte bara innebär problem med att ha As. Personer med 
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AS kan fungera mycket bra i många situationer såsom i undervisande skollektioner. Många 

har en ovanlig tankeskärpa och klarsynthet och kan bli mycket framgångsrika inom olika 

verksamheter.   

 

2.7.3 Behov av struktur och rutin 

 

Kadesjö (2007) menar att elever med As har tvingade behov av att införa rutiner och att 

utveckla ritualbeteenden, för att t.ex. fungera under sin skolgång. Att ha en visuell och tydlig 

pedagogik med fasta rutiner för personer med As menar Olsson & Olsson (2007) är viktigt för 

att hjälpa dem att förstå och kunna hantera sin vardag. Även Gillberg (1997) menar att 

personer med As har behov av tvingade rutiner. Han menar att deras hela tillvaro behöver 

fyllas av vissa regler och rutiner som måste göras och som man påtvingar andra människor.  
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3 TEORI .  
 

Vi har i detta avsnitt valt ut några teorier och teoretiska begrepp som passar vår studie. Dessa 

teorier har valts utifrån. Genom att kommunicera med varandra både verbalt och skriftligt, 

anser vi vara en av de mest grundläggande och viktigaste delarna till att skapa förståelse 

individer emellan. Detta samspel gör att relationer och sammanhang kan byggas upp och 

utvecklas. Vårt synsätt stämmer väl överens med de teorier som presenteras i vårt arbete dvs. 

interaktionen mellan individer samt individ – samhälle gör att vi utvecklas som människor. 

Teorierna belyser även hur kön, bostadsort eller samhällsklass kan påverka oss. Detta 

sammantaget har avgjort valet av presenterade teorier. Teorierna och begreppen är 

utvecklingsekologiskt synsätt, KASAM samt proximala utvecklingszonen. Vi anser även att 

dessa valda teorier väver väl samman de syften som vi har till studien (att beskriva och 

analysera hur ungdomar, som går någon utbildning/program/kurs med As ser på sin framtid 

angående arbete/studier och boende).  då alla tre berör den enskilde, ser dennes utveckling 

och delaktighet och dess sammanhang i samhället. 

 

 Vi har i tidigare kurser kommit i kontakt med med Urie Bronfenbrenner och hans 

utvecklingsekologiska synsätt samt Vygotskij och hans teorier kring den proximala 

utvecklingszonen. Sedan tillkom även Antonovskys KASAM-teori, då en av oss tidigare har 

arbetat med detta. 

 

 

3.1 Utvecklingsekologiskt synsätt enligt Bronfenbrenner. 

 
Enligt Andersson (2002) lanserade Urie Bronfenbrenner i slutet på 1970- talet det 

utvecklingsekologiska synsättet, där enligt honom barnets och den unges utveckling sker i ett 

sammanhang, i ett samspel och i interaktion med olika faktorer i omgivningen. Den 

utvecklingsekologiska modellen består av system som befinner sig på olika nivåer i samhället 

med vilka barnet har relationer (Lagerberg & Sundelin, 2000) I figuren här nedan illustreras 

Bronfenbrenners modell (enligt Anderssons tolkning, 2002). I modellens centrum finns 

barnet/den unge i sin omedelbara närmiljö, mikronivån. Det försiggår en interaktion mellan 

barnet/den unge och dennes olika närmiljöer, t ex familj, skola och kamratgrupp. Mikronivån 

är enligt Bronfenbrenner (1979) den nivå som särskilt belyser vikten av relationen mellan två 

personer som exempelvis mor – barn, men även grupper om flera än två och osv. Den sociala 

relationen som sker mellan barnet och dess kamrater i t ex förskolan och som sedermera 

utvecklas har en stor påverkan på det enskilda barnet och dess utveckling. Ett barn som 

exempelvis inte känner sig trygg i förskolan kommer förmodligen att visa detta på något sätt 
under sin uppväxt och utveckling. Allt efter som barnet/den unge växer upp kommer det att 

ingå i allt fler närmiljöer, utbildning och skola, grannskap och kamratgrupper. Mellan dessa 

närmiljöer pågår ett samspel och relationerna mellan dem bildar i sig ett system, mesonivån. 

Det är viktigt för barnets/den unges utveckling att föräldrarna och t ex skolan kan samverka 

på ett positivt sätt. På nästkommande nivå, exoninivån finns de förhållanden som barnet/den 

unge inte har kontakt med, men som indirekt påverkar barnets/den unges framtida 

utvecklingsmöjligheter. Det kan vara skolans eller socialtjänstens organisation, kommunala 

resurser och lokalpolitik. I den sista nivån, makronivån finns den övergripande strukturen som 

påverkar alla i ett visst samhälle och utgörs av institutioner och ideologier. Hit hör kultur, 

religion, samhällsekonomi, lagar, regler, vanor, normer och värderingar. I 

utvecklingsekologin betraktats barnet/ den unge som ett aktivt subjekt och i interaktion med 

sin omgivning, någon som kan se olika ut beroende på samhällsklass, kön ålder och av etniskt 
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ursprung. Varje barn/ungdoms utveckling bestäms i stor utsträckning av barnets/den unges 

individuella egenskaper i samspel med många fler andra faktorer.  Det handlar då om 

barnets/den unges inre egna egenskaper såsom genetiska förutsättningar och temperament. 

Andra faktorer kan vara särskilda hälsoproblem eller funktionshinder. Barnets/den unges 

utveckling sker och påverkas också av känslomässiga, kulturella och socioekonomiska miljöer 

(Andersson, 2002). 
 

 

 
 

Figur 3.1 Brofenbrenners modell Källa: (Andersson, 2002, s.187) 

 

3.2 Utvecklingsteori enligt Antonovskys KASAM-teori 

 
KASAM- teorin är utvecklad av sociologen Aaron Antonovsky. Detta begrepp kan sägas vara 

ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv, där förståelsen söks till 

vad det är som främjar en persons hälsa. Antonovsky menar att KASAM innebär en känsla av 

sammanhang. Detta sammanhang delar Antonovsky in i tre delar och begrepp. Han kom att 

kalla dem begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Begriplighet 

kan förklaras som betydelsen för en person att kunna strukturera och stimuleras av olika 

händelser i livet, positiva som negativa. De överraskande händelserna som dyker upp och sker 

i personens liv kan klaras upp och kan bli begripliga. Hanterbarhet menas med hur en person 

klarar av att handskas med svåra händelser och samtidigt utnyttjar sina tillgängliga resurser 

för att möta de krav som ställs i situationen. Med meningsfullhet menas med hur en person 

ska se meningen med det som händer i livet, både tankemässigt och känslomässigt samt hur 

personen ska själv känna sig delaktigt, i hur dennes liv utvecklar sig och gestaltar sig. Till 

meningsfullhet tillhör även motivation och intresse som viktiga begrepp för den enskilde 

personen. Antonovsky menar att personer som har en stark KASAM oftast har en 

grundtrygghet till sin omgivning samt litar till sin egen förmåga att lösa problem som uppstår. 

Dessa personer har även ofta något område i livet, som är betydelsefulla för dem och som de 

engagerar sig mycket i. (Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002).  Enligt Antonovsky är KASAM 

föränderligt under en persons liv och utvecklas under livets olika skeenden. Antonovsky 
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menar dock att det är de trettio första åren i en persons liv, som bestämmer hur en mer stabil 

tillgång av KASAM ska kunna utvecklas för den enskilde. Tidigare händelser hos den vuxne 

kan både förstärkas och försvagas under livets gång och därmed påverkar personens KASAM. 

Även styrkan och själva energin av KASAM kan förändras hos en vuxen, i båda riktningarna 

om något positivt eller negativt händer i livet. (Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002). 

 

 

 
Figur 3.2 (Antonovskys modell efter Nilsson, 2002). Ett sätt att beskriva känsla av sammanhang är att likna det 

vid ett pussel, där olika delar av livet faller på plats. Illustration: Esbjörn Nilsson. (Nilsson, 2002, s.10). 

 

3.3 Den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij. 
 

Bråten (1998) menar att grunden i Vygotskijs teori är att människans utveckling är det 

dialektiska förhållandet mellan människa och kultur, mellan utveckling på individnivå och 

utveckling på samhällsnivå. Teorin omfattar både mänsklighetens, samhällets och historiens 

utveckling, den enskilda individens utveckling och individens utveckling av de enskilda 

psykologiska processerna. Enligt författaren så menar, Vygotskij i sin teori, att det enskilda 

barnet redan från födseln bör uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen. Det är barnet 

samspel med sin omgivning som är en del av en kollektivt och kulturell gemenskap som 

bildar grunden för utvecklingen till en individ. Vygotskij skiljer mellan en biologiskt betingad 

utveckling och en kulturellt betingad utveckling. Den är den kulturellt betingade utveckling 

som kan kopplas till utvecklingen av högre mentala tankar och processer. Enligt Bråten 

menade Vygotskij att en vuxen eller ett äldre barn, som är mer erfaret kan hjälpa barnet 

framåt i dennes utveckling, Vygotskij kom att kalla detta för den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij menar vidare att utveckling av högre mentala processer inte ska uppfattas som ett 

oberoende av miljön och samhällsvillkor som barnet lever i, utan som att vara en del av 

dennes sociokulturella utveckling. Högre mentala processer kan t ex födas i de 



 30 

problemlösningsstrategier som barnet utför i samarbete med andra. Genom att skola barnet i 

sådana strategier, kan dessa sedan lagras i det egna mentala tänkandet. Så småningom kan 

detta ingå i barnets egna kognitiva framträdande. I samspelet ingår även språket som en viktig 

byggsten och de problemlösningsstrategier som skolas kan därmed uppfattas som 

språkförmedlade eller språkmedierade. Vygotskij menade att varje persons tankeprocesser är 

som att jämföra en form av inre tal, som är överfört och skolat med utgångspunkt i ett socialt 

samspel (Bråten, 1998). 
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4 METOD 

 

Metoddelen inleds med en beskrivning och motivering till vårt val av metod och urval. Vidare 

redovisas genomförande, bearbetning och etiska överväganden. 
 

4.1 Val av metod 

 
Vi valt att genomföra studien med hjälp av enkäter som ger databearbetning av kvantitativ art 

för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi ansåg att denna metod var den som bäst hjälpte 

oss att bevara frågeställningarna. Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) menar att det är 

viktigt att överväga valet av metod.  Denscombe (2000) menar att det finns både öppna och 

fasta frågeställningar, vi kom att använda oss av båda delarna. Med våra frågeställningar har 

vi velat lägga fokus på att se mönster hos ungdomarna och jämföra deras framtidsplaner 

utifrån genus och bostadsort och därefter se om det framträder skillnader mellan dessa 

grupper. Valet av enkäter i denna fallstudie ansåg vi då vara mer lämplig, då denna kom att 

hjälpa oss att finna de mönster och skillnader som vi önskade att få se mellan dessa olika 

grupper. Genom enkäterna kunde olikheter urskiljas mellan ungdomar ifrån olika geografiska 

skilda platser. Vi ansåg att arbetet skulle ha bli betydligt mer tidskrävande att göra ifall det 

skulle ske med intervjuer. Sedan ger även en enkät större möjligheter till att i friare 

utsträckning göra generaliseringar, då urvalet är relativt stort. Att välja att göra studien med 

hjälp av enkäter som ger databearbetning av kvantitativ art kan bland annat ge fördelar i form 

av tidsvinster.  
 
Körner & Wahlgren (2005) menar genom att skicka ut enkäter, s.k. postenkäter, så är detta ett 

relativt billigt sätt att kunna nå många personer, som i sin egen takt kan besvara ett 

förhållandevis stort antal frågor i ett frågeformulär utan att bli påverkade av någon 

intervjuare.  Men det kan även vara nackdel, att inte ha någon intervjuare med vid besvarande 

av frågor. Då detta kan innebära större utrymme för missuppfattningar, än att ha någon att 

fråga vid intervjutillfället. I samband med postenkäter, användes som sagt slutna och/eller 

öppna svarsalternativ. Att använda slutna svarsalternativ innebär att den som besvarar 

enkäten, enbart behöver kryssa för ett av flera svarsalternativ. Svaren blir därmed lätta att 

bearbeta. Det finns dock negativa aspekter med denna metod, då svarsalternativen inte täcker 

alla möjligheter och att svaren kan riskera att bli ogenomtänkta. För att eliminera detta, bör 

svarsalternativen ”övrigt/ specificera” finnas med.  Att använda öppna svarsalternativ ger 

personerna själva utrymme att formulera sina svar. Detta innebär att mer av kvalitativa 

aspekter kan komma fram, men att detta samtidigt kan ge olägenheter, då svaren måste kodas 

innan de kan bearbetas med dator och sammanställas.  
 

Körner & Wahlgren (2005) anser vidare att andra nackdelar med postenkäter kan vara, att 

strängt taget vet- man aldrig med full säkerhet vem som har besvarat frågorna. Det kan vara 

den utvalde personen, men även någon i dess omgivning. I fall frågorna sedan även upplevs 

som känsliga eller integritetskränkande, finns det en stor risk för svarsbortfall med denna 

metod. Negativa förutsättningar finns därmed att enkäterna blir slarvigt, felaktigt eller 

ofullständiga och ger stora systematiska fel i undersökningsresultaten.  

 

4.1.1  Enkätens utformning  

Vår enkät, (bilaga 2), inleds med korta bakgrundsfrågor kring bland annat kön, 

utbildning/program/kurs och bostadsort. Den går sedan i tur och ordning in på de tre teman vi 

valt att undersöka: boende, utbildning och arbete.  Vi valde att ordna dessa tre teman efter 
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känsligheten i frågeställningarna, som enkäten kan uppfattas för respondenten. Vår tanke var 

att successivt komma in på de frågor som kan uppfattas som känsliga och därmed inte 

avskräcka. Till enkäten har vi till viss del använt oss av frågeställningar som tidigare använts i 

andra studier kring ämnet och som där har fungerat bra. Ejlertsson (1996) menar att är det 

vanligt att tillvarata den erfarenhet och kunskap som redan finns genom att återanvända väl 

fungerande frågor. Vi hade till största del fasta svarsalternativ, vilka vi gjorde så heltäckande, 

neutrala och tydliga som möjligt. Vi hade i åtanke att det är viktigt att inte irritera 

respondenterna då en motvillig respondent kan ge mer ogenomtänkta och slumpmässiga svar. 

Vi försökte också exempelvis göra svarsalternativen så heltäckande som möjligt, använda ett 

tydligt språk, inte ha omotiverat känsliga frågor och att inte göra enkäten för lång.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 
Urvalet till vår studie är personer som alla är myndiga och går sista året i någon form av 

gymnasium eller folkhögskola. Max ålder bestämdes till 24 år. Detta urval har vi gjort med 

tanke på att de inom en snar framtid står inför många val och beslut vad gäller deras framtid. 

Sammanlagt har 55 personer deltagit i vår undersökning.  

 

4.3 Genomförande 

 
Vi kontaktade specialpedagoger, lärare och studievägledare vid folkhögskolor och 

gymnasieskolor. I direkt kontakt via telefon beskrev vi vårt arbete för dessa personer. Under 

denna korta kontakt fick vi generella svar om att få skicka våra enkäter till dessa personer. De 

skulle i sin tur ta kontakt med sina elever och fråga dem, ifall de ville ställa upp och besvara 

enkäten. Själva överlämnade av enkäterna skedde antingen vid personlig överlämning till 

specialpedagogen/studievägledare eller via postgång. Vid personlig överlämning gjordes detta 

enligt avtalade tider som hade bokats. Detta i enlighet med Bell (2000). All återsändelse 

skedde via postgång.  

 

Vi försökte även skapa en positiv atmosfär i ett medskickat informationsmeddelande, (bilaga 

1), där vi berättade kort vilka vi var, vad vårt arbete innebar och gick ut på. Vår förhoppning 

var därmed att intervjupersonerna skulle känna sig avkopplade och behagliga till mods. Vi 

talade även om att frågeformulären skulle behandlas konfidentiellt och inte kunde härledas till 

någon. Vår ambition var att detta skulle leda till bl.a. ärligare svar. (Denscombe, 2000). Vi 

skickade ut 100 enkäter till undersökningsgruppen av dessa besvarades och återskickades 55 

stycken.  

 

4.4 Bearbetning  

 
Efterhand som svarskuverten anlände med enkäterna, kom dessa att gås igenom och läggas in 

i dataprogrammet Excel. Varje fråga, hade där en rubrik. I sin tur hade varje rubrik olika 

svarsalternativ i form av, bokstavs och sifferkombination. På så sätt kom varje person att ha 

sin egen personliga svarskod. Efter att alla 55 enkäter hade lagts in i Excel, överfördes dessa 

till SPSS. Enligt Wahlgren (2008) är detta program ett välkänt statistikprogram som bland 

annat kan användas vid forskning och utvärderingsarbeten. Wahlgren menar även att 

programmet SPSS är ett av de mest dominerande programmen vid de Svenska universiteten 

och högskolorna. Med hjälp av detta program har vi att kunnat göra t ex grafer och 

stapeldiagram på de enkäter, som vi hade fått in till undersökningen. Samma program 

användes till att bearbeta materialet genom att söka efter intressanta samband och avvikelser. 
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Som tidigare nämnt hade vi skickat ut 100 enkäter och därmed var bortfallet 45 enkäter, dvs. 

45 procent.  

 

Av de 25 frågorna som vi ställt i enkäten, kom vi att titta på de svar som kom närmast våra 

syften och frågeställningar. Något som vi hela tiden försökte titta på var hur stora 

avvikelserna och skillnaderna var t ex mellan könen i någon specifik fråga.  Efter att ha lagt in 

enkäterna i SPSS kom vi att få se skillnader i form av procent och antal. Vi kunde därmed 

diskutera och analysera utifrån svaren och välja dem som vi tyckte var mest intressanta att gå 

vidare med. De som vi valde kom vi att analysera på ett djupare plan. Vi försökte därefter 

finna svar till dessa orsaker efter både egna teorier samt styrka dessa efter valda teorier och 

litteratur. Redovisning av dessa fakta ville vi därefter visa på enklaste vis genom tabeller. I 

SPSS finns olika typer av tabeller. Vi valde i de flesta fall att använda oss av stolpdiagram, för 

att redovisa och presentera våra svar.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
 

Denscombe (2000) menar att enkäter som databehandlats av kvantitativ art är mer tillförlitliga 

vid stora enheter som t ex 2000 än vid 20. Denscombe menar även att ju fler enheter som 

ingår, desto större är sannolikheten att resultaten går på ett enklare sätt att generalisera och 

därmed urskilja en större statistisk tillförlighet.  

 

Vi har valt att redovisa våra resultat främst genom diagram, vilket är vanligt då enkäter 

används för att ge databearbetning av kvantitativ art. Syftet var även att se om det fanns några 

mönster, samband och då jämföra olika grupper av ungdomar. Diagrammen bidrar också till 

att skapa översiktlighet och tydlighet (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005).  Presentationerna 

av resultat har vi vävt samman med en analys av materialet, detta anser vi gör diagrammen 

mer intressanta tillsammans med en analys. Vår förhoppning är också att det blir mer 

lättförståeligt att titta på diagrammen samtidigt som tolkningen läses.   Till diagrammen ger vi 

först en sammanfattande beskrivning av resultaten som vi ser och därefter analyserar vi detta 

utifrån de teorier och tidigare forskning, som vi tidigare har presenterat (Larsson, Lilja & 

Mannheimer 2005).  På detta viset har vi kunnat förklara och förstå en del av det framkomna 

resultatet. Våra tolkningar av resultaten innebar att vi kunde ge svar på de givna 

frågeställningarna utefter det material som vi fått inskickat. Vi har försökt att beskriva 

intressanta nyanser och avvikelser, men det mest centrala har varit att ta fram resultat utifrån 

frågeställningarna (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Vi sammanfattar sedan i 

slutdiskussionen vad som framkommit i undersökningen och för en diskussion huruvida vi 

fått svar på våra frågeställningar.  

 

4.5.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

Men validitet menas hur väl man mäter det som man har för avsikt att mäta. För att en studie 

med hjälp av enkäter som ger databearbetning av kvantitativ art ska bli så höga som möjligt 

och för att systematiska mätfel inte ska förekomma, är det av största vikt att redskapet för att 

inhämta empiri, dvs. enkätfrågorna och dess svar, är så tydliga som möjligt samt att en hög 

noggrannhet sker vid kodningen av materialet. (Körner & Wahlgren 2002). Begreppet 

reliabilitet står för tillförlitlighet till resultatet, vilket kan påverkas av mätinstrumentet, av den 

som gör undersökningen, omgivningen kring mätningen samt de personer som undersöks. Vi 

lade mycket tid till kodningen och inmatning av det insamlade materialet. Vår bedömning är 

att detta har blivit tillförlitligt, men att några fel kanske har slumpmässigt smugit sig in. 

Graden av validitet och reliabilitet, tycker vi är god och är något som påverkat graden av 
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generaliserbarhet. För att kunna generalisera bör även storleken på urvalet samt relationen 

mellan svarande och bortfall hållas inom vissa gränser. Vår tanke har varit att göra en 

generaliserbar undersökning, men vi inser att vårt urval möjligtvis inte var tillräckligt stort för 

att detta ska bli helt trovärdigt. Vårt urval av respondenter anser vi är jämt fördelat med tanke 

på kön och boende. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Vid all slags undersökning, måste de etiska aspekterna vara i åtanke. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) ska alla respondenter informeras om syftet med studien, att det är frivilligt att delta och 

få vetskap om att de kunde avbryta sin medverkan samt att allt forskningsmaterial behandlas 

konfidentiellt. Vi valde i arbetet att inte namnge kommunerna och de olika skolorna som är 

med i denna fallstudie.  (Vetenskapsrådet, 2002). Vid enkätundersökningar är det extra viktigt 

att tänka på att formulera en bra information om enkäten och även ge respondenterna tydlig 

information att frivilligt samtycka, till att vara med i enkäten. Detta görs lämpligen på bästa 

sätt genom ett följebrev (Eljertsson 1996). Enkäten som vi utformade vände sig till 

gymnasieelever och äldre, därmed uppfyllde de det juridiska kravet på att själva få samtycka 

till att om de ville eller inte ville deltaga i denna studie. Hade de varit yngre hade föräldrarna 

blivit tvungna att ge sitt skriftliga samtycke å sina barns vägnar. Vi har dock ändå valt att gå 

genom personal på skolorna som gett sitt samtycke. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Genom att svara på de frågeställningar som vi har valt, kommer det i resultat och analys 

redogöras en presentation utefter dessa frågeställningar. Vi har valt att presentera och 

analysera de enkätfrågor som pekar på betydande skillnader mellan de grupper vi jämförde. I 

analysen kommer inkludering att ske av de teorier och tidigare forskning som vi tidigare 

presenterat. Grundvariabler bestämdes till kön (fråga nr1) och var i kommunen personen bor i 

(fråga nr11).  Av de totalt 55 personerna som svarade på vår enkät, så var 16 kvinnor och 

resterande 39 män. I valet av bostadsort svarade 15 personer att de bodde inne i staden, 4 av 

dessa var kvinnor och 11 var män. 21 personer svarade att de bodde på mindre tätort/by, 5 av 

dessa var kvinnor och 16 var män. På landsbygden bodde 12 personer. 5 av dessa var kvinnor 

och 7 var män. Totalt 3 personer svarade annat och av dessa var 1 kvinna och de andra båda 

män. 4 personer valde att inte besvara frågan.  

 

 

Den första frågeställningen som vi ställde, var: Finns där skillnader i framtidsplaner gällande 

arbete, studier och boende då vi jämför kön? 

 

Vår andra frågeställning, var: Finns där skillnader i framtidsplaner gällande boende då vi 

jämför bostadsort?  

 

5.1  Skillnader vad gäller kön 
                    

5.1.1 När tror du att du kommer flytta hemifrån?   

 

Vi utgår från den första frågeställningen vilken är; finns där skillnader i framtidsplaner 

gällande arbete, studier och boende då vi jämför kön?  Denna fråga ger oss svar på när 

ungdomarna tror att de kommer att flytta hemifrån. Anledningen till att vi valt att presentera 

frågan är att det är ett viktigt steg i framtidsplanerna att flytta hemifrån och ett steg närmare 

vuxenlivet.  
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Diagram 5.1.1  Flytta hemifrån 

 

 

 
 

Resultat: De två vanligaste alternativen kvinnorna väljer när de tror de ska flytta hemifrån är 

dels när de fått ett jobb (31,2%)samt när de kan flytta ihop med sin partner (25 %). Ser vi till 

männen i samma frågeställning så är de två vanligaste alternativen vet ej (30,8%) samt när de 

får ett jobb (20,5%). Det alternativ bland kvinnorna som är längst ner på listan och som inte 

alls har blivit valt är när de börjar studera (0%) och för männen så är det när de och partnern 

kan flytta ihop (2,6%). (Stapeln noll är lika med bortfall. D.v.s. de svarande har inte besvarat 

frågan eller har besvarat frågan fel.) 

 

 

Analys: Både kvinnor och män i frågeställningen tror sig vilja flytta hemifrån när de får ett 

jobb. Av förklarliga skäl så väljer ungdomarna just detta argument för sin flytt dvs. har man 

ett arbete, inkomst så kan man försörja sig och betala sina boende kostnader. Vi menar att 

detta kan tolkas såsom att det är viktigt att den unge utvecklas och växer in i större närmiljöer, 

såsom ett arbete och tillhörandet av yrke, arbetskollegor. 
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De flesta männen hade valt alternativet vet ej och det tolkar vi som att en stor rädsla infinner 

sig när det gäller att flytta hemifrån dock tror vi att en stor insikt och kunskap finns om vilka 

krav som ställs i samband med en sådan förändring.   

 

När jag och min partner kan flytta ihop var ett vanligt argument bland kvinnorna medan 

männen i princip inte alls valde detta. Vi tror att männen känner mindre tidspress när det 

gäller att skaffa familj och i detta fall flytta ihop med sin partner. Samtidigt kan det vara så att 

männen inte alls i samma utsträckning som kvinnorna har en partner vid denna tidpunkt i 

deras liv. Kvinnorna däremot hade detta som ett vanligt argument. Vi menar att detta kan 

tolkas som att kvinnorna själv möjligtvis reflekterar över sitt eget tänkande och lärande, mot 

de mål som de som ·person vill uppnå. Vi menar att detta kan vara en möjlig förklaring till att 

t ex kvinnorna är mer strukturerade och har tydligare svar på hur de vill att deras framtid ska 

te sig när svarsfrekvensen analyseras. 

 

5.1.2 När du är 30 år, var bor du då?   

  

Frågan är intressant då vi tror oss kunna urskilja om ungdomarna är flyttningsbenägna eller 

om de vill bo kvar i samma eller liknande kommun som de gör nu. Vi utgår från första 

frågeställningen dvs. Finns där skillnader i framtidsplaner gällande arbete, studier och boende 

då vi jämför kön? 

 

Diagram 5.1.2     När du är 30 år, var bor du då? 

 

 
Resultat: De två vanligaste alternativet kvinnor väljer när det gäller var de bor när de är 30 år 

är. Storstad (31,2%). Efter det alternativet kommer på delad andraplats i mellanstor stad 

(18,8%) samt utomlands (18,8%). De två vanligaste alternativen männen väljer när det gäller 
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var de bor när de är 30 år är annat (25,6%) och i storstad (17,9%). Det alternativet som valts 

minst bland kvinnorna är i samma kommun (0 %) och bland männen är det utomlands (2,6 

%). *=4 st av männens resultat är inte med i den uträknade statistiken pga. mer eller mindre 

otolkbara fakta. 

 

Analys: Vi ser en stor skillnad när det gäller alternativet att bo kvar i samma kommun, 

kvinnorna visar tydligt att ingen vill bo kvar i nuvarande kommun, utan det verkar som om de 

vill vidare till något annat, det anser sig alla kvinnor vilja.    

Männen har i ungefär samma utsträckning valt att välja alternativen att bo kvar i samma 

kommun, i storstad, i mellanstor stad samt i mindre tätort/by detta kan betyda att en 

begriplighet måste infinna sig för att en individ skall kunna strukturera och stimuleras av olika 

händelser, även negativa sådana därav männens val. Många av männen har dessutom valt 

alternativet annat. Vi tolkar det som att de är lite osäkra på alternativen och vet helt enkelt inte 

vet vad de vill. 

 

  
5.1.3 Ungdomarnas oro angående att flytta hemifrån. 

  

Vi försökte få någon form av övergripande känsla hos ungdomarna efter deras kön och deras 

tankar kring att flytta hemifrån. Vi har valt att ta med dessa frågor då vi tror att det är ett 

viktigt steg i deras framtidsplaner. Och de vanligaste orsakerna till att ungdomar flyttar 

hemifrån är att de ska börja studera eller har fått ett arbete.  

 

  Diagram 5.1.3.     Oro angående att flytta hemifrån 

 

 
Resultat: I svaren uppgav ca 69 procent av kvinnor att de inte oroar sig för att flytta hemifrån. 

Av männen uppgav ca 54 procent att de inte oroar sig för att flytta hemifrån. Bland dem som 

oroade sig, var fördelningen ca 31 procent av kvinnorna respektive 40,5 procent av männen. 
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Det ska även tilläggas att några, dock enbart män, ca 5,5 procent, som svarade, att de inte har 

ens tänkt på detta. I svarsalternativet svarade 53 personer av 55 totalt. 
 
Analys: I våra tolkningar menar vi att frågorna kring att flytta hemifrån kan vara svåra att 

svara på, det kan vara så att de som svarade att de inte oroade sig dvs. både män och kvinnor, 

inte har en tillräcklig social insikt i detta, då utifrån sin diagnos As. Vi menar bland annat att 

personer med As kan ha svårt med att hantera och se egna mönster i föränderliga 

förväntningar på vardagslivet. En andra variant i att tolka svaren är att ungdomarna faktiskt 

litar på sig själva, de oroar sig inte och har en grundtillit till sin omgivning. Detta kan ses som 

en positiv förväntan på den tillkommande framtiden.  

 

5.1.4 Ungdomarnas oro angående att klara av ekonomin. 

 

 

Diagram 5.1.4           Att klara av ekonomin. 
 

 
Resultat: Bland kvinnorna svarade 69 procent, att de oroar sig över att klara sin egen 

hushållsekonomi. Ibland männen var det ca 32 procent som svarade att de oroade sig över sin 

hushållsekonomi. Av dem som svarat, att de inte oroar sig, var fördelningen ca 31 procent 

kvinnor respektive 62 procent män. Även i denna undersökning, var det ca 6 procent män som 

inte hade tänkt på hur de skulle klara av sin egen ekonomi. Av kvinnorna, var det inga som 

angav detta svarsalternativ. Totalt svarade 53 av 55 personer. 

 

Analys: Mellan könen kunde vi urskilja skillnader i oro kring ekonomi, det var en större andel 

kvinnorna än männen som oroade sig för detta. Vi tolkar detta som att kvinnorna oroar sig 

mera, då de verkar mer medvetna om sin situation. Att männen inte oroade sig kan tolkas som 

att de inte har en tillräcklig social insikt i detta, då utifrån sin diagnos As. Möjligen har kanske 

kvinnorna tidigare fått lära sig mer om hushållsekonomi och själva även är mer intresserade 

detta. De är kanske därför mer medvetna och har även en större insikt i detta.  
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5.1.5 Ungdomarnas oro gällande föräldrarnas ensamhet vid flytt. 

 

 

Diagram 5.1.5       Att föräldrarna blir ensamma. 

 

 
Resultat: I samband med flytten från hemmet, ställde vi även frågan om ungdomarna var 

oroliga över att föräldrarna skulle bli ensamma när ungdomen flyttade? Svaren påvisade att ca 

88 procent av kvinnorna och ca 68 procent av männen inte var oroliga över detta. Av dem 

som oroade sig, var det ca 12 procent av kvinnorna respektive 24 procent av männen. Det ska 

även tilläggas att en viss del av männen, ca 8 procent inte hade reflekterat över detta. Antalet 

svarande på frågan var 53 av 55. 

 

Analys: Svaren kan tolkas som att ingen av könen överlag var oroliga över ovanstående 

känsla av ensamhet gällande föräldrarna i samband med ungdomarnas flytt från 

barndomshemmet. Detta kan tolkas som att den uteblivna oron är en del av mognaden i att bli 

självständiga. Betydelsen av oron som en del känner kan däremot betyda att de har varit en 

stor och viktig del i föräldrarnas liv, vilket tyder på god empati och förståelse för situationen. 
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5.1.6 Ungdomarnas oro angående att själv bli ensam. 
 

 

Diagram 5.1.6 Att jag själv blir ensam. 
 

 
På frågan att själv bli ensam i samband med sin flytt, skilde sig könen något i 

svarsfrekvensen. En större andel kvinnor, ca 56 procent kvinnor oroade sig över att bli 

ensamma när de flyttade hemifrån. Detta kan jämföras med männen, som svarade att ca 35 

procent av dem oroade sig för att bli ensamma, i samband med flytt. De kvinnor som inte 

oroade sig, var ca 44 procent. Männen hade i detta alternativ, en större procentsats, 60 procent 

som svarade att de inte upplevde oro. Vi kan även konstatera är det även vid denna 

undersökning är enbart män, som inte har tänkt på denna fråga, ca 5 procent Svarsfrekvensen 

var även denna gång, 53 av 55 personer.  

 

Analys: Vi uppfattar svaren som att kvinnorna oroar sig mer för att bli ensamma. Detta kan 

tolkas som att de verka vara mer medvetna om sin sociala framtida situation. Att männen inte 

oroade sig kan tolkas som att de inte har tillräckligt social insikt i detta, utifrån sin diagnos 

As. Vi kan dock också tolka svaren att de som inte känner oro, möjligen känner en trygghet i 

sig själv, och har en grundtillit till sin omgivning, vilket därmed utgör att denna oro inte 

påvisas. Det kan även finnas de personer som ser positivt på att vara mer självständiga. Vi 

menar att svaren också kan tolkas som en positiv förväntan på den tillkommande framtiden. 
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5.1.7 Vad har du huvudsakligen tänkt göra de två första åren efter avslutad 

utbildning/program/kurs? (Välj en eller två alternativ genom att sätta ett kryss  framför det 

du väljer)  

 

Tabell 5.1.7 Vad har du huvudsakligen tänkt att göra? 
 

   Kvinna 16 st.  Man 39 st. 

 

Påbörja en längre utbildning 13,3%*  20,5 % 

 

Studera vidare  12,5%  30,8% 

 

Läsa upp betyg  6.3%  7,7 % 

 

Göra ingenting  0%  5,1% 

 

Söka arbete   56,3%  30,8 % 

 

Pröva olika arbete  18,8%  23,1 % 

 

Göra värnplikt  0%  0% 

 

Åka utomlands  12,5%  2,6 % 

 

Skaffa familj och barn  6,3%  2,6 % 

 

Annat   12,5%  5,1 % 

 

Daglig verksamhet  6,3%  5,1 % 

 

Jag vet inte   12,5%  12,8 % 

 

 

*= Bortfall 1,8 % 

  

    

Vi utgår från den första frågeställningen dvs. finns där skillnader i framtidsplaner då vi jämför 

kön?  Vi anser att denna fråga är viktig då vi förhoppningsvis kan urskilja någon form av 

framtidstro hos ungdomarna, positiv eller negativ. På så sätt ökar vi också förståelsen och 

kunskapen kring ungdomar med As. Nedan presenterar vi resultatet i frågan och visar på 

skillnader samt likheter.  

 

Resultat: Inom de områden som berör studier dvs. påbörja en längre utbildning, studera vidare 

samt läsa upp betyg så blir resultatet att män i större utsträckning än kvinnor planerar att 

studera vidare i någon form.  

 

Däremot när det gäller alternativen som berör arbete dvs. söka arbete och prova olika former 

av arbete så finns det fler kvinnor än män, totalt sett som har gjort det valet.  
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På alternativet att åka utomlands så har i betydande utsträckning fler kvinnor än män gjort det 

valet. 

 

I att skaffa familj och barn är där en liten övervägande skillnad dvs. fler kvinnor än män har 

tänkt sig detta inom de närmsta två åren. 

 

Likaså i kategorin, annat, så förekommer en liten skillnad mellan kvinnorna och männen dvs. 

fler kvinnor än män har tänkt sig detta inom närmsta två åren. 

 

I de resterande svarsalternativen ex daglig verksamhet, jag vet inte, göra ingenting samt att 

göra värnplikt så vill vi påstå att det är jämt fördelat mellan kvinnor och män.  

 

Analys: Just fråga 22 har varit omdiskuterad då vi har haft funderingar kring huruvida 

tillförlitligheten blir mellan de olika svarsalternativen då ungdomarna haft möjligheten att 

fylla i mer än ett svarsalternativ. Vi har studerat de inlämnade svaren och funnit att endast tre 

av 16 kvinnor (18,7%) har valt möjligheten att fylla i ytterligare ett svarsalternativ medan 

männen har 18 av 39 (46,1%) valt att fylla i ytterligare alternativ, där av våra funderingar.  

 

Det mest korrekta vore att be ungdomarna välja antingen endast ett alternativ eller att man ska 

välja två alternativ i frågan. Just denna fråga är så pass viktig och intressant ur många 

synvinklar och finns därför med i vår presentation. Här kan vi se hur aktiva ungdomarna är i 

sitt val i de olika alternativen samt se hur de olika alternativen blir representerade. Vi har valt 

att presentera frågan utifrån de instruktioner ungdomarna fick dvs. välj ett eller två alternativ 

genom att sätta ett kryss framför det du väljer. I området som berör studier och arbete blev vi 

mycket förvånade. Detta resultat var inte vad vi hade väntat oss då vi hade en viss känsla av 

att kvinnorna ville studera och männen arbeta. Det har i tidigare studier (ungdomsstyrelsen) 

om ungdomars framtidsplaner (utan As) bekräftats att kvinnor i större utsträckning än män är 

mer inriktade på studier, medan männen prioriterar arbete och fast anställning. Så framgick 

dock inte i detta fall. 

 

 Kvinnorna har med stor tydlighet visat att de har tänkt satsa på jobb inom de närmsta två 

åren. I alternativet ”jag vet inte”, så är svarsfrekvensen tämligen låg jämfört med alternativen 

som berör studier och arbete. Kvinnorna och männen har valt alternativet i samma 

utsträckning dvs. med samma låga svarsfrekvens. Detta gör att vi får bekräftelse kring våra 

tankar om att med hjälp av slutna frågor och tydlig struktur istället för öppna muntliga 

frågeställningar så får vi faktiskt reda på en hel del kring ungdomarnas framtid. Att ha en 

visuell och tydlig pedagogik med fasta rutiner för ungdomar med As menar vi är viktigt för att 

hjälpa dem att förstå och kunna hantera sin vardag. I denna fråga som helhet har ungdomarna 

dvs. både kvinnorna och männen faktiskt visat vad de vill och inte vill med sin framtid. 

Ungdomarna har helt enkelt valt något annat alternativ än alternativet jag vet inte, på grund av 

att de har funnits möjlighet till förståelse. Vår mening är, genom att inte välja detta 

svarsalternativ så finner vi en viss känsla av positivism och tilltro inför framtiden. 
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5.1.8  Har du en klar uppfattning om vad du skulle vilja jobba med, när du är 30 år? 

 

Diagram 5.1.8   Klar uppfattning, jobb 30 år. 
 

 
Resultat: I denna tabell har vi studerat om det finns könsskillnader när det gäller att ha en klar 

uppfattning om vad för jobb de vill ha, när de själva är 30 år. Vi kan se att det finns en något 

större andel av de kvinnliga ja-sägarna, ca 31 procent, som anser sig veta vad de har för 

sysselsättning när de är 30 år, jämfört med männen, som är ca 26 procent. Den största 

skillnaden finns i gruppen av dem som inte har någon aning. Här skiljer sig könen åt, ca 38 

procent av kvinnorna och ca 54 procent av män vet inte riktigt vad de tror sig komma att 

arbeta med när de befinner sig i denna ålder. Det är även denna tabell som gemensamt är 

störst om könen läggs tillsammans, ca 49 procent av ungdomarna har denna åsikt. (Stapeln 

noll är lika med bortfall. D.v.s. de svarande har inte besvarat frågan eller har besvarat frågan 

fel.) 

 

 

Analys: Vi tolkar svaret i exemplet ovan som att oavsett kön verkar det finnas en större 

osäkerhet inför vad de gör när de är 30 år. Vi kan även tolka svaren som att en del av dem har 

en personlig framförhållning med t ex mål och kan se sig själva framåt i livet. Medan en 

större del av dem, inte kan se så långt in deras framtid, utan lever mer i nuet. Vi menar att 

detta kan kopplas till att det ibland personer med As, kan finnas de som har svårt med att se 

mönster i föränderlighet på det framtida yrkes- och vardagslivet. 
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5.1.9 Tror du att du kommer att arbeta med ditt drömyrke? 

 

Diagram 5.1.9 Drömyrke. 
 

 
 

Resultat: Vi ställde även frågan om de hade ett drömyrke. 56 procent av kvinnorna anser sig 

ja, troligtvis detta. Männen är här i jämförelse ca 18 procent. Gruppen som har svarat att de 

inte har något drömyrke i framtiden är dock framträdande, ca 25 procent av kvinnor och 41 

procent av män anser detta. Om dessa två könsgrupper läggs samman blir de störst av de 

totala tabellerna, ca 36 procent av de 55 svarande personer.  

 

Analys: Vi anser att tjejerna är mer optimistiska angående sitt framtida drömyrke och att de 

även har mer optimistiska planer på att få jobba med detta i framtiden.  

Det som vi reagerade mest på, var den stora gruppen av båda könen som inte hade något 

drömyrke över huvudtaget. Vi menar att vi kan tolka svaren som bland annat att personer med 

As kan ha svårt med att hantera och se egna mönster i förväntningar på sitt vardagsliv eller att 

de har en negativ självbild och att de då anser att de inte, kommer att nå deras drömmars yrke. 
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5.1.10 Kommer du att studera på universitet/högskola? 

I kommande tabell studerar vi om det finns skillnader i framtidsplaner, mellan könen 

angående deras tankar om att studera vid högskola/ universitet.  

 

 

Diagram 5.1.10 Studier, högskola/universitet. 
 

 

 
Resultat: Vi har enligt ovanstående studerat inställningen till fortsatta studier. På så sätt kan vi 

få en uppfattning om kvinnorna och männen tänker lika eller olika gällande sin personliga 

framtid. I bland männen är det ca 13 procent som absolut tänker fortsätta sina studier och ca 

25 procent av männen som troligen kommer att göra detta. Kvinnorna som har svarat ja, 

absolut, till vidare studier, uppgår till ca 6 procent och således hälften av de absolut- sägande 

männen. Den största andelen kvinnor svarar dock att de troligtvis kommer att göra detta, 

vilket är ca 31 procent av kvinnorna.  

 

Bland nej- sägarna, är det ca 25 procent av kvinnorna som svarar absolut inte. Detta kan 

jämföras med att ca 11 procent av männen, absolut säger nej till fortsatta studier. Även bland 

troligtvis nej- sägarna ses en stor skillnad mellan könen. 6 procent av kvinnorna svarade så, 

jämförelsevis med ca 32 procent av männen. I tabellen kring dem som inte har en aning är det 

ca 19 procent av männen respektive 31 procent av kvinnorna.  

 

Analys: I vår tolkning kom vi fram till att det mellan könen finns vissa skillnader bland dem 

som svarat att ja till vidare studier.  De som absolut säger ja till fortsatta studier är männen. 

Det påvisas att de är mer övertygade om att de ska läsa vidare. Kvinnorna kan tolkas som lite 

mer försiktiga, då de svarar ja, troligen. Kvinnornas svar kan också tolkas såsom att kvinnorna 

är något mer positiva och mer inriktade på fortsatta studier om några år eller i deras framtid.  

Vi menar att detta kan vara en möjlig förklaring till att t ex kvinnorna är mer strukturerade 
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och har tydligare framtidsmål på vad deras drömyrke är och hur de ska nå dit, när 

svarsfrekvensen analyseras. I vår undersökning anser vi också, att kvinnorna verkar vara mer 

benägna till studier i framtiden än männen, då vi tolkar svarsfrekvenserna.  

 

Bland nej- sägarna, kan tabellen uppfattas som att de nej- sägande kvinnorna, de som svarar 

nej, absolut inte, verkar mer bestämda på att de inte kommer att fortsätta sina studier vid 

högskola/universitet. Männen som har svarat nej, troligtvis inte, kan uppfattas som att verka 

mera osäkra, på att de kommer att fortsätta sina studier vid högskola/universitet, Detta kan 

även tolkas som att männen inte har bestämt sig eller inte riktigt vet. 

 

5.2 Skillnader vad gäller bostadsort 
 

5.2.1 När tror du att du kommer flytta hemifrån? 

 

Återigen använder vi oss av fråga 15. Denna gång utgår vi dock från den andra 

frågeställningen dvs. finns där skillnader i framtidsplaner gällande boende då vi jämför 

bostadsort? Vi har valt tre olika variabler att titta närmre på dvs. inne i staden, mindre tätort 

samt landsbygd.  
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Diagram 5.2.1  När tror du att du kommer flytta hemifrån? 
 

 
Resultat: Ungdomarna inne i staden (13,3%) och i mindre tätort (9,5 %) har i större 

utsträckning redan flyttat jämfört med dem som kommer från landsbygden (0 %). Många av 

ungdomarna från landsbygden (25 %) har i större utsträckning än de ungdomar från inne i 

staden (6,7 %) och mindre tätort (0 %) valt alternativet när de och partnern kan flytta ihop 

som argument. Alternativet när jag börjar studera är endast valt av en person som kommer 

från mindre tätort (4,8 %). Ungdomarna från mindre tätort (28,6%) och landsbygd (33,3%) 

har i större utsträckning än de ungdomar som bor inne i staden (6,7 %) valt i alternativet vet 

ej. (Stapeln noll är lika med bortfall. D.v.s. de svarande har inte besvarat frågan eller har 

besvarat frågan fel.) 

 

 

Analys: både kvinnor och män i frågeställningen tror sig vilja flytta hemifrån när de får ett 

jobb. Av förklarliga skäl så väljer ungdomarna just detta argument för sin flytt dvs. har man 

ett arbete, inkomst så kan man försörja sig och betala sina boendekostnader. 

 

De flesta männen hade valt alternativet vet ej och det tolkar vi som att en stor rädsla infinner 

sig dvs. att det ställs stora krav på struktur, ordning och rutiner vilket kan vara svårt att kunna 

hantera på egen hand samt att det ställs höga krav på den sociala förmågan att leva och bo 

ensam, detta sammantaget är svåra saker om personen har diagnosen As. 
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5.2.2  När du är 30 år, var bor du då?   

 

Vi använder oss återigen av fråga 18 men utgår ifrån den andra frågeställningen,  finns där  

skillnader i framtidsplaner då vi jämför bakgrund?  Frågan finns med i vår studie pga. av att 

det kan vara intressant att se om ungdomarna med olika bakgrund vill bo kvar i samma 

kommun eller en liknande kommun. 

 

Diagram 5.2.2 När du är 30 år, var bor du då?   

 

 
Resultat: De två vanligaste alternativen ungdomar inne från staden valt är annat (26,7%) och i 

storstad (20 %). De två vanligaste alternativen ungdomar från mindre tätort valt är i storstad 

(33,3%) och i mellanstor stad (19 %). De två vanligaste alternativen ungdomar från 

landsbygden valt är i mellanstor stad (25 %) och i samma kommun (16,7%). (Stapeln noll är 

lika med bortfall. D.v.s. de svarande har inte besvarat frågan eller har besvarat frågan fel.) 

 

Analys: Det ser ut som att ungdomar från mindre tätort och landsbygd generellt sett vill flytta 

ifrån sin nuvarande hemkommun, de vill vidare till något större, samtidigt vill de inte ha en 

allt för stor förändring. Vi menar med detta att ungdomarna vill förändra sitt boende, men att 

de vill att det ska vara hanterbart, där av små förändringar. Genom små förändringar i taget, 

klarar de bättre av den framtida vardag som väntar. De flesta av de ungdomar som redan bor 

inne i stan vill vidare till någon annan stad, möjligen förklaras det med att de vill ha samma 

utbud av arbete, studier och nöje. Det är samtidigt de som representerar den största andelen 

till att bo utomlands när de är 30 år. 
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6 DISKUSSION 

 
6.1  Sammanfattning 

 

Skolverkets rapport, Tre magiska G:n gavs ut 2001. I denna granskades hur skolans insatser 

lever upp till elever med funktionshinder, samt vad skolorna gör för att stödja dessa elever. 

Studiens resultat påvisade att orsaken till misslyckanden enligt lärarna var 

inlärningssvårigheter och bristande motivation. Elever och föräldrar menade istället att det 

berodde på pedagogernas bristande kompetens. 

 

Resultatet enligt ovan är mycket intressant, där det framgår att lärarna anser att det beror på 

eleverna och eleverna och föräldrarna anser att det beror på lärarnas bristande kompetens. 

Frågor som uppstår i samband med detta är vad och hur Skolverket därefter arbetade och 

följde upp studiens påvisade resultat. En sådan omfattande studie borde ju utmynna i förslag 

till åtgärder samt därefter utvärdering och uppföljning enligt vår mening och perspektiv. Vi 

anser vidare att om eleverna med As och övriga med funktionshinder upplever bristande 

kompetens i bemötande och undervisning från skolan så vore dessa upplevelser vara grund 

nog för åtgärd och resurser, fortbildning för att bemöta, stärka, hitta former/arbetssätt för att 

kunna motivera eleverna till att studera och därmed stödja dem till att ges möjlighet att uppnå 

godkända studieresultat. 

 

Vi anser att ovannämnda faktor, dvs. skolan, har en mycket stor betydelse/grund för 

personernas framtida möjligheter till utbildning, arbete, självkänsla och självständighet för 

framtiden.  

 

Det övergripande målet med studien var att beskriva och analysera hur ungdomar som går 

någon utbildning/program/kurs med As ser på sin framtid angående arbete/utbildning och 

boende. Utifrån resultatet vill vi diskutera de fall där vi funnit betydande och intressanta fakta 

gällande ovannämnda. Dessa fakta handlar främst om skillnader, likheter mellan könen men 

även om bakgrund dvs. varifrån man är uppväxt. 

 

Vi blev positivt överraskade att så många deltog i studien samt att så många verkligen gav oss 

svar på våra frågor.  Där fanns en del ungdomar som valde alternativen annat eller vet ej, i 

våra frågeställningar men övergripande så fann vi många genomtänkta svar som visade att 

ungdomarna verkligen hade mål för framtiden och då i positiv mening. Ungdomarna som nu 

är på väg in i vuxenlivet står inför många svåra beslut. I samband med dessa viktiga beslut 

anser vi att eleverna skall stöttas och erbjudas tydlig hjälp från skolan de går i.  

 

Enligt Jalakas (2007) finns det många barn med As som slås ut i skolan och inte får lika bra 

chanser för kommande och framtida vuxenlivet. Författaren anser att detta inte beror på att de 

med As är obegåvade, utan för att skolsystemet inte passar dem. Skolverket (2008) menar att 

dessa omständigheter kan bero på olika orsaker såsom fysiska, intellektuella, sociala och 

emotionella eller språkliga problem. Det kan även finnas andra orsaker till dessa problem 

såsom hur skolan och undervisningen är utformad och organiserad. I många fall kan det även 

ofta bero på sammansättningar av många lika företeelser och faktorer. Vad än problemen och 

svårigheterna är, har skolorna genom nationella styrdokument samt lokala styrdokument en 

skyldighet, att ge dessa elever extra stöd för att de ska uppnå de nationella uppsatta målen 

samt utvecklas utifrån egen förmåga. Det är intressant att, trots ovanstående medvetenhet, är 

där ett stort antal elever som inte når de uppsatta målen och så länge det är på det viset måste 

skolan anses som undermålig. 



 52 

Med anledning av detta vill vi att olika specialpedagogiska hjälpmedel skall finnas till hands, 

samt att lärarna ska få kontinuerlig fortbildning om vad diagnosen As innebär.  Vår tanke och 

tro är att fler hade besvarat våra enkäter och varit tydligare i sina svar om ovanstående stöd 

hade funnits. Det absolut viktigaste av allt är att ungdomarna får en stabil grund att stå på och 

att de står väl rustade inför framtiden och vuxenlivet med strategier och kunskap i denna 

viktiga fråga. 

 

När vi jämför ungdomars planer om att flytta hemifrån ur ett genusperspektiv, visar det sig att 

både kvinnor och män hävdar att ett bra argument för att flytta hemifrån är när de har fått ett 

arbete. Vi menar att detta kan tolkas såsom Andersson (2002) tolkar Bronfenbrenner att det är 

viktigt och att det sker på ett positivt sätt att den unge utvecklas och växer in i större 

närmiljöer (mesonivån), dvs. att erhålla ett arbeta med tillhörandet av att ha arbetskollegor. 

Argument som också prioriterades högt i samband med att vilja flytta hemifrån var, vet ej 

bland männen och bland kvinnorna var när de kan flytta ihop med sin partner.  

 

Att flytta ihop med sin partner fanns långt ner på männens lista. Vi tror att männen känner 

mindre tidspress när det gäller att bilda familj och i detta fall flytta ihop med sin partner. 

Samtidigt kan det vara så, att männen inte i samma utsträckning som kvinnorna har en partner 

vid denna tidpunkt i deras liv. Detta kan tolkas som Bråten (1998) tolkar Vygotskij, att det 

handlar om att ha en egen s.k. metakognitiv färdighet, vilket innebär att själv förstå sina 

tankeprocesser bättre, reflektera över sitt eget tänkande och lärande, att komma att styra sig 

själv och sin mentala aktivitet mot de mål som en person vill uppnå. Vi menar att detta kan 

vara en möjlig förklaring till att t ex kvinnorna är mer strukturerade och har tydligare svar på 

hur de vill att deras framtid ska te sig när svarsfrekvensen analyseras. 

 

Då vi jämför var ungdomarna vill bo när de är 30 år, ser vi en klar och tydlig tendens bland 

kvinnorna till att vilja flytta ifrån sin nuvarande kommun. Det populäraste alternativet de vill 

flytta till är storstad. Många kvinnor kan också tänka sig att flytta utomlands. Som vi tolkar 

det kan vi se samband med fråga 22 då de flesta kvinnorna valt att vilja arbeta de närmsta två 

åren. De flesta jobben finns just i storstadsregionerna. Att flytta utomlands- alternativet kan 

förklaras med att de flesta ungdomar i dagens samhälle förväntas att resa som ett led i att 

förverkliga sig själva. Att välja att bo utomlands är att gå ytterligare ett steg. Kanske ser 

kvinnor just detta alternativ som något äventyrligt och ett led i självständigheten? 

 

Ser vi till männen så är det ännu vanligt att de inte har en klar uppfattning om var de vill bo. 

Att männen valt att bo kvar i samma kommun kan tolkas som om de vill öka förståelsen för 

sin situation, genom att välja ett sammanhang, begriplighet det vill säga bostadsort vilka de är 

vana att hantera och förutspå, KASAM. Föregående förkortning innebär en känsla av 

sammanhang och innehåller enligt Antonovsky de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Vidare bland männen så är det ganska jämt fördelat 

mellan att vilja bo kvar i samma kommun, flytta till storstaden eller till mindre tätort/by. 

Alternativet att vilja flytta utomlands är männen inte alls intresserade av. Generellt sett finns 

dock en tendens till att vilja flytta ifrån sin hemkommun. Med dessa nyvunna kunskaper anser 

vi att elever med As skulle ha mycket att vinna om man samarbetade mer mellan olika 

kommuner och skolor. Detta sammantaget hade gjort att viktiga bitar gällande vuxenlivet 

skulle kunna falla väl ut.  

 

Ungdomarna dvs. kvinnor resp. män skiljde sig inte nämnvärt åt när det gällde att flytta 

hemifrån, de var inte speciellt oroade för just detta.  När det gäller att klara av ekonomin ser 

vi dock att det var många kvinnor som oroades av detta och betydligt fler än männen. Att 
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föräldrarna skulle bli ensamma i samband med ungdomarnas flytt oroade inte ungdomarna 

speciellt mycket. Några fler män än kvinnor tycks vara oroliga. Ungefär hälften av kvinnorna 

ansåg sig vara oroliga för att bli ensamma i samband med flytt hemifrån, vilket var något fler 

än männen. 

 

När vi jämför bostadsort bland ungdomarna och deras framtida flytt ser vi att en större 

osäkerhet infinner sig bland de ungdomar som kommer från landsbygden jämfört med de 

ungdomar som kommer från staden och mindre tätort. Vi ser också att de inte har flyttat i 

samma utsträckning som de ungdomar som kommer från staden och mindre tätort. Ett viktigt 

argument för att vilja flytta bland de ungdomar som kommer från landsbygden är när de kan 

flytta tillsammans med sin partner. Av resultatet att döma så finner vi att de ungdomarna från 

staden jämfört med övriga ungdomar från mindre tätort och landsbygd i större utsträckning 

vet och har argument för att vilja flytta. Detta menar vi kan tolkas som Bråten (1998) tolkar 

Vygotskij, som att det handlar om att ha en egen s.k. metakognitiv färdighet, dvs. reflektion 

över sina tankar om att styra sig själv och sin mentala aktivitet mot de mål som en person vill 

uppnå. Vi menar att just i denna fråga kan det t ex vara möjligt att ungdomarna i städerna har 

tänkt över detta i större utsträckning och funnit argument till att flytta, där av kan det i deras 

svar ses en större tydlighet, på hur de vill att deras framtid ska te sig när svarsfrekvensen 

analyseras. Argumentet att vilja flytta i samband med att man får ett jobb är jämt fördelat 

mellan dessa tre variabler stad, mindre tätort och landsbygd. 

 

Av erfarenhet vet vi att många personer med As erhåller sjukersättning, något som mer eller 

mindre skett automatiskt i och med att de blivit diagnostiserade med As. Detta anser vi är 

resursslöseri och vill att man istället tar tillvara på deras möjligheter till att få ett jobb. I 

synnerhet då vår studie visar att ungdomarna själva är inställda på detta. På frågan om vad 

personerna i studien huvudsakligen tänkt göra framöver visade det sig att mer än hälften av 

kvinnorna och ca en tredjedel av männen hade för avsikt att söka arbete. Endast 6,3 procent 

av kvinnorna motsvarande 5,1 procent av männen hade för att avsikt att ha sin sysselsättning 

via daglig verksamhet i kommunen.  

 

Som tidigare nämnts så besitter individerna ofta specialistkunskaper inom specifika områden.  

Anpassas yrke och göromål efter individens egna förutsättningar, vilket Left is Right är ett 

bevis på så kan både individen och samhället tjäna på detta. Myndigheter, såsom 

arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetskonsulenter och LSS- handläggare borde 

således på ett bättre sätt ha förmåga att bemöta och samverka kring dessa individer. Kanske 

krävs ett nytänkande utanför nuvarande normer och regelverk? 

 

Ovanstående styrks även av Norrö (2007) som beskriver att personer med As vanligen är 

arbetsföra även om de har en ojämn begåvningsprofil. Han menar vidare att man som 
människor den största delen av livet är vuxna. Då ska man arbeta och göra nytta. Ingenting kan 

ersätta arbetets roll i en vuxens liv. Det ger ekonomi, självständighet, självkänsla, identitet, 

gemenskap, utveckling fysisk och psykisk stimulans, rytm åt tiden. Vidare skriver han att 

människor med As är normal- eller högbegåvade. 
 

När det gäller könsaspekter av planer kring sysselsättning de närmsta två åren så kan vi se en 

markant skillnad när det gäller studier. Männen planerar att studera vidare i större 

utsträckning än kvinnorna. Kvinnorna däremot har visat att de ofta vill satsa på jobb de 

närmsta åren. En del av kvinnorna väljer även att åka utomlands. Kvinnorna har med stor 

tydlighet visat att de har tänkt satsa på jobb de närmsta två åren. En tänkbar förklaring skulle 

kunna vara att kvinnorna i större utsträckning än männen vågar pröva något nytt och inte alls 
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är så beroende av det invanda och vardagliga som männen. Personer med en stark KASAM 

har en grundtillit till omgivningen samt till sin egen förmåga att lösa problem. De har 

dessutom ofta något område i livet som är viktiga för dem och som de engagerar sig mycket i 

(Antonovsky, 1991; Nilsson, 2002) 

 

Möjligen har kvinnorna en starkare KASAM än männen inom detta område. En annan 

tänkbar förklaring kring att kvinnorna i så hög grad valt kategorin arbete framför något annat 

kan vara känslan av tillhörighetskänsla, känslan av att vara behövd, samt att man får en ökad 

självkänsla genom att arbeta (Andersson, 2006).  

 

Det som är speciellt viktigt för personer med As är rutiner, då detta är förutsägbart och skapar 

ordning (Attwood, 2001). Kanske männen i större utsträckning än kvinnorna vill fortsätta med 

det trygga och invanda dvs. att fortsätta med den sysselsättning de gör just nu, att studera. En 

förklaring till att många fler kvinnor valt alternativet att åka utomlands kan vara att kvinnor 

vill hävda sin obundenhet och därmed bryta upp med den traditionella kvinnobild som kanske 

ännu finns kvar hos många, samt att de vill förverkliga sig själva. 

 

Studien påvisar att det är ca hälften av männen som inte vet vad de vill jobba med när de är 30 

år, vilket är något mindre än bland kvinnorna. Det kan tolkas som att frågan kring arbete är 

för avlägsen för ungdomarna. De vet ofta att de vill jobba men inte med vad. 

 

När det gäller att studera vidare på högskola så ser vi att ca var tredje kvinna någon gång kan 

tänka sig att göra det. 

 
När vi jämför att flytta hemifrån mellan könen så kan vi se att det inte är stora differenser i 

procent bland kvinnorna och männen både gällande de som var oroliga för detta eller inte var 

det. Men som Attwood (2001) menar så är det speciellt viktigt för personer med As att ha 

rutiner. Allt som är nytt och osäkert kan skapa kaos (Attwood, 2001).  Autismforum menar 

även att det är en stor utmaning för en person med As att flytta hemifrån och därmed även en 

stor social händelse. 

  

Att förklara hur ungdomarna ser på att flytta hemifrån och hur de ser på att föräldrarna blir 

ensamma kan tolkas som G. Andersson (2002) tolkar Bronfenbrenner.  Bronfenbrenner menar 

att den unges utveckling är ett samspel med den övriga omgivningen, (mesonivån) och allt 

eftersom den unge växer upp är det viktigt att denna utveckling sker på ett positivt sätt. Dessa 

båda frågor kan också tolkas som att personerna av båda könen, som svarade att de inte 

oroade sig, har en stark KASAM. (Antonovsky, 1991, Nilsson, 2002). Enligt Bråten (1998) 

som tolkar Vygotskij är det även av betydelse att t ex föräldrar, äldre syskon eller, pedagog 

hjälper den unge framåt i dennes utveckling, den s.k. proximala utvecklingszon, som 

Vygotskij kom att kalla den.  

 

Förklaringar på att flytta hemifrån och klara av sin ekonomi kan även tolkas efter vad 

Autismform (2009-05-05) menar. Autismform menar att det ställs stora krav på struktur, 

ordning och rutiner vilket kan vara svårt att hantera på egen hand och att det ställs höga krav 

på den sociala förmågan att leva och bo ensam, om personen har As. Som vi tidigare har 

nämnt menar Attwood (2001) bland annat att personer med As ofta har svårt med att hantera 

och se linjer i föränderliga förväntningar på vardagslivet. Autismform (2000) menar även att 

det är vanligt att många bor kvar i sina föräldrahem långt upp i vuxen ålder. Gillberg (2007) 

är även av åsikten att förekomsten av As är vanligare hos män än kvinnor. 
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I studierna kring att ha en klar uppfattning om vilket arbete vid 30 års ålder och om 

drömyrket, kan osäkerheterna i svaren bland annat tolkas såsom Jalakas (2007) menar, att det 

finns många barn och ungdomar med As som slås ut i skolan och inte får lika bra chanser för 

det framtida och kommande vuxenlivet. Andersson (2006) menar att ha ett jobb har stor 

betydelse för hälsan och för de flesta människor, så även för de personerna med As. 

Hammarström (1996) menar vidare att det är viktigt för människor att ha ett arbete, ifall inte 

ett jobb finns kan det innebära att personen ifråga blir deprimerad, utvecklar dålig självkänsla, 

dåligt självförtroende och blir passiv. Även G. Andersson (2002) som tolkar Bronfenbrenner 

menar att det är viktigt att den unge utvecklas och växer in i större närmiljöer (mesonivån), 

såsom ett arbete och tillhörandet av yrke, arbetskollegor. Av dem som svarat att de anser sig 

veta vad de kommer att göra, när de är 30 år eller uppnå sitt drömyrke kan svaren i tabellerna, 

tolkas som att de har en starkare KASAM och möjligtvis är mer motiverade och intresserade 

och därigenom ser känner sig mer delaktiga hur deras liv själva ska utvecklas så som de vill 

(Antonovsky, 1991, Nilsson, 2002).  

 

När vi jämför könen och deras funderingar kring att fortsätta studera vidare vid 

högskola/universitet, menar vi att detta kan tolkas som Bråten (1998) tolkar Vygotskij. 

Vygotskij menar att det bland annat handlar om att ha en egen s.k. metakognitiv färdighet, 

vilket innebär att själv förstå sina tankeprocesser bättre, reflektera över sitt eget tänkande och 

lärande, att styra sig själv och sin mentala aktivitet mot de mål som personen har försatt sig i. 

Vidare menar Ungdomsstyrelsen (1998) att det vid en attitydundersökning kring ungdomars 

framtidssyn framkom att två tredjedelar av gymnasieungdomarna ville bedriva vidare studier 

efter studenten. Det framkom dock inte i undersökningen om ungdomar med As ingick. I vår 

undersökning kan vi påstå att det inte verkar som att det är någon större differens mellan de 

båda ungdomsgrupperna. Ungdomsstyrelsen (2000) har även gjort en studie om utbildning 

och arbetslivets början - Ungdomars vägval. I studien framkommer en del skillnader mellan 

könen, bland annat att kvinnor i större utsträckning än män var mer inriktade på högre studier. 

Vi anser att detta även framkom i vår studie, om det jämförs på vad kvinnorna önskar görai 

framtiden, efter några års paus från tidigare studier.  

 

Studien som helhet har gjort att vi ökat kunskapen och förståelsen för de ungdomar som har 

diagnosen As och hur de ser på sin framtid. Studier av detta slag och resultaten som 

framkommer är viktiga för att på bästa sätt integrera personer med As i samhället. 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

Vi diskuterar här vilka effekter som den valda metoden har haft på undersökningen.  

 

Vi är medvetna om att det innebär vissa begränsningar att göra en studie med hjälp av enkäter 

som ger databearbetning av kvantitativ art. Exempelvis är enkätens utformning av högsta 

avgörande för vilka svar vi får in. Vi har ansträngt oss för att enkäten inte ska vara ledande, 

dock har vi insett att både frågor och svar ändå tenderar att vara det, då vi anpassar dem efter 

våra frågeställningar. Brister med studier av kvantitativ art är att det inte går att fånga upp 

hela sanningen med hjälp av förutbestämda frågor. Det finns därför en uppenbar risk att 

feltolka och övertolka svaren man får in, detta dels då enkäterna kan vara slarvigt ifyllda, dels 

då man inte får ta del av att allt som påverkar intervjupersonen. Som Ejlertsson (1996) menar 

så är det svårt att fånga in känslor, attityder och nyanser utav dessa i en enkät, då det man 

egentligen får fram är en generalisering av det som undersökts. (Ejlertsson 1996).  
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Hade vi fått samma svar ifall vi hade använt oss av en kvalitativ metod i stället? Vi tror oss 

veta, efter vår erfarenhet med att arbeta med ungdomar med As, att en kvantitativ form av 

datainsamling kunde bäst besvara våra frågeställningar. Vår åsikt kring att i stället ha använt 

oss av en kvalitativ form av datainsamling var att denna metod inte var den mest lämpliga för 

de med As, detta med tanke på att de kan ha mer eller mindre sociala svårigheter. En fördel 

med kvalitativ form av datainsamling kan dock sägas vara att det finns, t ex möjlighet att 

omformulera frågorna vid eventuella oklarheter, samt att komplettera med följdfrågor ifall 

någon skulle misstolka frågorna eller svara enstavigt.  

 

Att ha intervjuat 100 personer eller de 55 som valde att besvara enkäten hade i form av en 

datainsamling av kvalitativ art, gett oss svårigheter med att nå alla under studiens begränsade 

tidsrymd. I så fall hade vi varit tvungna att ha en mindre urvalsgrupp att intervjua, där även 

risker fanns med att några kanske tackade nej till intervju eller av andra anledningar inte ville 

bli intervjuade. Och som Larsson, Lija och Mannheimer (2005) menar, är det viktigt att 

överväga valet av metod till studien. Som Denscombe (2000) menar är enkäter som 

databehandlats av kvantitativ art, mer tillförlitliga vid stora enheter som t ex 2000 än vid 20. 

Vi menar med detta att de 55 besvarade enkäterna av kvantitativ art bör kunna vara minst lika 

trovärdiga som vid en studie av kvalitativ art med mindre grupp av intervjuade personer.  Av 

de utskickade 100 enkäterna fick vi tillbaka som sagt 55 svar, dvs. mer än 50 procent i 

svarsfrekvens, detta tolkar vi som positivt. I endast ett fall har vi fått kritik, då vederbörande 

lärare tyckt att frågorna i enkäten var för svåra för hennes elever att besvara.  

 

Som tidigare nämnt kom De 55 enkäterna av kvantitativ art, att läggas in i SPSS, som är ett 

statistiskt dataprogram. Vi fortsatte att använda SPSS till att bearbeta materialet samt att söka 

efter intressanta samband och avvikelser. Vi tyckte att denna databearbetning av kvantitativ 

art var svår att tillämpa, då vi inte fått någon längre utbildning i detta, under utbildningens och 

programmets gång. Som tidigare nämnt är det av största vikt att det inte förekommer 

systematiska mätfel, då det är det av största vikt att redskapet för att inhämta empiri, dvs. 

enkätfrågorna och dess svar, är så tydliga som möjligt samt att en hög noggrannhet sker vid 

kodningen av materialet. (Körner & Wahlgren 2002).  Vi la som sagt mycket tid till 

kodningen och inmatning av det insamlade materialet. Vår bedömning är att detta har blivit 

tillförlitligt, men att det kanske har smugit sig in några fel slumpmässigt.   

 

6.3 Tillämpning 

 
Som nämnts tidigare i inledningen så är där många som är berörda och har nytta av att veta 

vad som ska hända med ungdomarna efter avslutad utbildning/ program/ kurs och inte minst 

ungdomarna själva. Frågorna i denna studie kan vara väldigt användbara då de med tydlighet 

berör några viktiga s.k. hörnstenar när man är på väg in i vuxenlivet. Frågorna kan separeras 

från varandra för att passa in i det sammanhang man befinner sig i just nu. Man kan även 

ändra om i frågeställningarna så de matchar den person som ska besvara dem dvs. antingen 

gör man de till mer öppna frågeställningar eller så kan de bli än tydligare för den som ska 

besvara dem. Alltså kan man ha frågorna som en utgångsmall. Studien i sig med det 

insamlade materialet med berörd målgrupp As kan vara användbart i de fall då ex 

myndigheter kartlägger och ska planera inför kommande händelser som berör framtiden för 

dessa ungdomar. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 

 
Efter att ha fått svar på våra frågor kring ungdomar med As och deras framtidsplaner, så faller 

det sig naturligt att vi vill veta mer. Ett naturligt uppslag för vidare forskning skulle kunna 

vara att göra en studie, forskning kring hur det egentligen gick med ungdomarna och deras 

framtidsplaner. Blev det som man tänkt sig dvs. infriades förväntningar, förhoppningar och 

farhågor? Vad var avgörandet för att det blev som det blev? Fanns där hjälp att tillgå i form av 

samhällsresurser för att infria sina planer och önskemål? 
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7  SAMMANFATTNING 
 
Vi diskuterar nedan utifrån frågeställningar, vilka är: 

 

Finns där skillnader i framtidsplaner då vi jämför kön och i så fall vilka?  

Finns där skillnader i framtidsplaner då vi jämför bostadsort och i så fall vilka? 

 

Det som har framkommit i vår undersökning, gällande skillnader i framtidsplaner då vi 

jämförde kön, tyder på att kvinnorna är mer flexibla i sina tankar kring sin framtid och är mer 

förändringsbenägna än männen, d.v.s. de kan tänka sig att flytta ifrån sin hemkommun och till 

och med utomlands. De vill satsa på jobb i större utsträckning än männen. Samtidigt visar 

undersökningen att kvinnorna t.ex. är mer oroliga gällande sin ekonomi samt även att bli 

ensamma i samband med sin flytt.  

 

I undersökningen framkommer när vi jämför bostadsort bland ungdomarna och deras framtida 

flytt, att det finns en större osäkerhet bland de från landsbygden än de ifrån staden och de 

ifrån mindre tätort. Vi ser också att de inte har flyttat i samma utsträckning som de ungdomar 

som kommer från staden och mindre tätort. Ett viktigt argument för att vilja flytta bland de 

ungdomar som kommer från landsbygden är när de kan flytta tillsammans med sin partner. Av 

resultatet att  döma så finner vi att de ungdomarna från staden jämfört med övriga ungdomar 

från mindre tätort och landsbygd i större utsträckning vet och har argument för att vilja flytta. 

 

Exempelvis är enkätens utformning av högsta avgörande inför vilka svar vi får in. Vi har 

ansträngt oss för att enkäten inte ska vara ledande, dock har vi insett att både frågor och svar 

ändå tenderar att vara det, då vi anpassar dem efter våra frågeställningar. Brister med studier 

av kvantitativ art är att det inte går att fånga upp hela sanningen med hjälp av förutbestämda 

frågor. Det finns därför en  uppenbar risk att feltolka och övertolka svaren man får in, detta 

dels då enkäterna kan vara slarvigt ifyllda, dels då man inte får ta del av att allt som påverkar 

intervjupersonen.  

 

Hade vi fått samma svar om vi hade använt oss av en kvalitativ metod i stället? Vi tror oss 

veta att en kvantitativ form av datainsamling bäst besvarar våra frågeställningar. Detta utifrån 

vår erfarenhet med att arbeta med ungdomar med As. Vår åsikt kring att ha använt oss av en 

kvalitativ form av datainsamling istället, är att denna metod inte skulle vara lämplig för de 

personer med As, med tanke på att de kan ha mer eller mindre sociala svårigheter att hantera 

detta. En fördel med kvalitativ form av datainsamling kan dock sägas vara att det finns, t ex 

möjlighet att omformulera frågorna vid eventuella oklarheter, samt att komplettera med 

följdfrågor ifall någon skulle misstolka frågorna eller svara enstavigt.  

  

Vi har i detta arbete valt ut några teorier och teoretiska begrepp som passar vår studie. Vi har 

valt teorier som vi anser kan belysa bland annat hur kön, bostadsort eller samhällsklass kan 

påverka oss. Detta då vi tror att detta kan fördjupa förståelsen i det som vi kan se i resultatet. 

Dessa teorier och begrepp är utvecklingsekologiskt synsätt, KASAM samt proximala 

utvecklingszonen.  
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Bilaga 1       

 

Förfrågan om att delta i en studie om hur personer med As ser på 

sin framtid gällande arbete/utbildning och boende. 
 

Vi är två specialpedagogs studerande studenter ifrån Kristianstadhögskola som 

samlar in material till vår c-uppsats (studie).  Denna uppsats ska handla om hur 

ungdomar som går någon utbildning/program/kurs och samtidigt har diagnosen 

Aspergers syndrom ser på sin framtid gällande arbete/utbildning och boende.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att, när som helst avbryta ditt 

deltagande, vi hoppas att du kan hjälpa oss med att besvara frågorna, eftersom 

din kunskap är till hjälp för oss när vi ska skriva vår uppsats (studie).   

 

Du har rätt att vara anonym vilket innebär att du inte kommer att kunna 

identifieras under någon del av arbetet med uppsatsen. Vi behandlar dina 

uppgifter konfidentiellt, allt insamlat material förvaras på ett sådant sätt att 

utomstående inte kommer åt uppgifterna 

 

Det är dina personliga erfarenheter som vi vill ta del av för att öka våra 

kunskaper.  – Vi säger ett stort tack för din medverkan! 

 

Vid frågor kring enkäten - kontakta oss via email: 

Mikael.Nilsson@osterlen.fhsk.se 

magnus.nohrlander@comhem.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:Mikael.Nilsson@osterlen.fhsk.se
mailto:magnus.nohrlander@comhem.se
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Bilaga 2     

Bakgrundsfrågor  
 

 

1. Kön  
 

Kvinna   Man  

 

 

2. Var går du i skola? (ringa in ett svar)  

 

Storstad         Medelstorstad     Landsbygd  

  

 

 

3. Vilken utbildning/program/kurs går du? (Skriv ut hela namnet eller skriv på raden 

annat)  

 

Teoretiskt program:_____________________________    

 

Praktiskt program:  _____________________________ 

 

Annat:_______________________________________ 

 

 

4 Nyttjar du ekonomiska medel under din utbildning/program/kurs? (Ringa in de svar 

som stämmer eller skriv på raden annat) 

 

 

Csn         Studielån Handikappersättning Aktivitetsstöd            Sjukpension

     

Inga medel alls Annat:_______________________ 

 

 

5. Vilket är ditt ungefärliga snittbetyg? (ringa in ett svar)  

     

IG  G  MVG 

 

 

6. I vilket land är du född?  (ringa in ett svar) 

 

Sv  EU  Övriga länder 

 

 

7. I vilket land är dina föräldrar födda? (ringa in ett svar på mamma resp pappa) 

 

Mamma:     Sv   EU  Övriga 

  

 

Pappa:         Sv   EU  Övriga  
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8. Vilken högsta utbildning har dina föräldrar? (sätt ett kryss i respektive kolonn) 

 

Mamma    Pappa  
 

Grundskola eller lägre  _______   ______ 

  

Gymnasium eller motsvarande  _______   ______ 

 

Universitet/Högskola   _______   ______ 

 

Vet ej  

 

 

9. Vad jobbar dina föräldrar med?                                                                                         

(skriv in yrket på strecket om någon jobbar eller ringa in jobbar ej) 

 

Mamma:  Jobbar: ______________________ Jobbar ej 

 

Pappa: Jobbar: ______________________ Jobbar ej 

 

 

10. Vilken samhällsklass skulle du säga att din familj närmast tillhör (ringa in ett 

alternativ) 

 

Övre medelklass 

 

Medelklass 

 

Arbetarklass 

 

Vet ej 

 

 

11. Var i kommunen bor du? (ringa in ett alternativ eller skriv på raden annat) 

 

Inne i stan  

 

I mindre tätort/by 

  

På landsbygd 

  

Annat:_______________________________  

 

 

12. Bor du tillsammans med någon? (ringa in ett alternativ eller skriv på raden annat) 

 

Med en förälder  

 

Med båda föräldrarna  

Växelvis hos båda föräldrarna  
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Jag bor själv 

  

Annat:_____________________________  

 

 

13. Vilken boendeform har dina föräldrar nu? (ringa in ett alternativ för mamma och ett 

för pappa eller skriv på raden annat) 

 

Pappa:    Mamma: 

 

I villa/radhus    I villa/radhus 

 

I lägenhet    I lägenhet 

  

Annat:__________________________  Annat:________________________  

 

 

14. Hur länge har du bott i den kommun du bor i nu? (ringa in ett svar) 

 

1-5 år 11-15 år  

 

6-10 år 16-20 år  

 

 

Boende  
 

 

15. När tror du att du kommer flytta hemifrån? (ringa in ett svar) 

 

Så snart som möjligt  

 

När jag får ett jobb  

 

När jag börjar studera  

 

När jag är färdig med en yrkesutbildning  

 

När jag och min pojkvän/flickvän kan flytta ihop  

 

Annat:_______________________________________ 

 

Vet ej  

 

Har redan flyttat  

 

Vill inte flytta 

 

16. Vilken boendeform vill du bo i? (ringa in ett alternativ eller skriv på raden annat) 
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I villa/radhus 

 

I lägenhet 

 

Annat:______________________________________ 

 

 

17. Tror du att du väljer att bo kvar i samma kommun som du gör nu, när du är 30 år? 

(ringa in ett svar) 

 

Ja, absolut 

 

Ja, det tror jag 

 

Ja, men jag har nog bott någon annanstans ett tag innan dess 

 

Nej, troligtvis inte 

 

Nej, absolut inte 

 

Ingen aning 

 

 

18. När du är 30 år, var bor du då? (ringa in ett alternativ eller skriv på raden annat) 

 

I samma kommun 

  

I storstad  

 

I mellanstor stad  

 

I mindre tätort/by  

 

På landsbygd  

 

Utomlands  

 

Annat:____________________________________  

 

 

19. Om du väljer att flytta hemifrån, hur viktigt är följande?   (Markera med ett kryss per fråga, 

i de olika alternativen)                                                                         

  Viktigt      Ganska så viktigt     Inte så viktigt     Oviktigt                                 
19.1 Att det är nära min ursprungsfamilj   

  

19.2 Att jag studerar i närheten   

 

19.3 Att min partner bor där  

  

19.4 Att jag har mina vänner där 
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19.5 Att jag får ett arbete där                 

  

19.6 Att ortens storlek och läge passar  

 

19.8 Annat: Ex __________________ 

 

 

20. Tror du att du kommer att bo utomlands under någon period innan du fyllt 30 år? 

(ringa in ett svar) 

 

Ja, absolut 

 

Ja, troligtvis 

 

Nej, det tror jag inte 

 

Nej, absolut inte 

 

Ingen aning 

 

 

 21. Oroar du dig för följande: (Markera med ett kryss per fråga, i de olika alternativen)                                                                       

  

                                                                       
                                                             Ja,               Ja,                       Nej,                    Nej,                    Har  inte                        

     Mycket    ganska mycket       inte direkt         inte alls              tänkt på det           

21.1 Att hitta en bostad 

  

21.2 Att flytta hemifrån och  

 klara mig själv 

 

21.3 Att klara av ekonomin  

 

21.4 Att mina föräldrar ska 

bli ensamma när jag flyttar 

 

21.5 Att jag själv blir ensam i 

mitt boende  

 

 

 

Utbildning/Arbete  
 

 

22. Vad har du huvudsakligen tänkt göra de två första åren efter avslutad 

utbildning/program/kurs ? (Välj en eller två alternativ genom att sätta ett kryss framför det 

du väljer)  

 

Påbörja en längre utbildning på högskola/universitet 
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Studera vidare på någon kortare utbildning eller kurs 

  

Läsa upp betyg 

 

Göra Ingenting 

 

Söka ett arbete att satsa på för framtiden  

 

Prova på olika tillfälliga arbeten, oavsett yrke 

  

Göra värnplikt  

 

Åka utomlands en längre tid  

 

Skaffa familj och barn  

 

Annat:________________________________________ 

 

Någon form av dagligverksamhet i kommunens regi 

 

Jag vet inte  

 

 

23. Har du en klar uppfattning om vad du skulle vilja jobba med, då du är 30 år?  (ringa 

in ett svar) 

 

Ja, jag har en klar uppfattning  

 

Nej, men jag vet inom vilket område  

 

Nej, ingen aning  

 

Jag vill inte jobba 

 

 

 

24. Har du något drömyrke? (skriv på raden svar eller ringa in alternativet nedan) 

 

Svar:____________________________________ 

 

Jag vet inte  (Hoppa över fråga 25)  

25. Tror du att du kommer att arbeta med ditt drömyrke?    (ringa in ett svar) 

 

Ja, absolut 

 

Ja, troligtvis 

 

Nej, troligtvis inte 
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Nej, absolut inte 

 

 

26. Kommer du att studera på universitet/högskola?  (ringa in ett svar) 

 

Ja, absolut  

 

Ja, troligtvis  

 

Nej, troligtvis inte 

  

Nej, absolut inte  

 

Ingen aning  

 

 

27. Oroar du dig för följande    (Markera med ett kryss per fråga, i de olika alternativen)                                                                         
                                                                                  Ja                 Ja        Nej,   Nej,

  

                                                                             Mycket    ganska mycket    inte direkt    inte alls  tänkt på det  

  

 

27.1 Att komma på vad jag vill jobba med 

  

27.2 Att komma in på den utbildning  

jag vill gå  

 

27.3 Att klara av den utbildning jag vill gå  

 

27.4 Att jag inte ska få ett jobb  

som jag trivs med 

 

27.5 Att inte ha någon sysselsättning 
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