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Sammanfattning  

Bakgrund; Arbetslösheten är högre för personer med funktionsnedsättningar än i 

befolkningen i övrigt. Personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Syfte; Beskriva stödinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom (ASD) för att kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden. 

Metod; En litteraturöversikt har gjorts där 10 stycken vetenskapliga artiklar har analyserats 

och utgjort resultatet.   

Resultat; Studien har delats upp i fyra olika teman (tidsaspekten, samordning av insatser, stöd 

som finns och stöd som saknas) vilket belyser vilka stödinsatser som finns, och vilket stöd 

som efterfrågas för personer med ASD 

Diskussion; Personer med ASD har komplexa behov av stöd och stödet är effektivast när det 

individualiseras. Samordning mellan olika aktörer tillsammans med individen och icke 

tidsbegränsat stöd efterfrågas i större omfattning för att öka chanserna till etablering på 

arbetsmarknaden.  

Slutsats; Etableringen på arbetsmarknaden för unga vuxna med ASD kan förbättras genom 

individanpassat, samordnat och icke tidsbegränsat stöd.  

Nyckelord; Aspergers syndrom (ASD), arbetsmarknad, etablering, stöd, unga vuxna  

  



Abstract  

Background; Unemployment is higher for people with disabilities than in the rest of the 

population. People with neuropsychiatric disabilities (NPF) have difficulties in establishing 

themselves in the labor market. 

Purpose; Describe support measures for young adults with Asperger's syndrome (ASD) in 

order to establish themselves in the labor market 

Method; A literature rewive was conducted in which 10 scientific articles were analyzed and 

discussed.  

Result; The study has been divided into four different themes (time aspect, coordination of 

efforts, existing support and lack of support), highlighting what support efforts are available 

and what support is requested for people with ASD 

Discussion; Individuals with ASD have complex support needs and support is most effective 

when individualized. Coordination between different actors together with the individuals and 

non-timelimited support is increasingly demanded to increase the chances of establishing in 

the labor market. 

Conclusion; The establishment of the young adults with ASD can be improved through 

personalized, coordinated and non-timelimited support. 

Keywords; Asperger syndrome (ASD), labor market, establishment, support, young adult



Förkortningar 

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

ASD, Aspergers Syndrom 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

AST, Autismspektrumtillstånd 

SE, Supported Employment 

IPS, Induvidual Placement and Support 

TC, Transmission to community  

FK, Försäkringskassan 

AMA, Arbetsmarknadsavdelningen Jönköpings kommun  

AF, Arbetsförmedlingen 



Innehåll 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Förkortningar .............................................................................................................................. 4 

Innehåll ....................................................................................................................................... 5 

Inledning ..................................................................................................................................... 7 

Bakgrund .................................................................................................................................... 7 

Aspergers syndrom ASD ........................................................................................................ 7 

Symptom och svårigheter med ASD ...................................................................................... 8 

Styrkor hos personer med ASD .............................................................................................. 9 

Ohälsa bland personer med ASD ........................................................................................... 9 

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i Sverige ..................................... 9 

Befintligt stöd för personer med funktionsnedsättning via Arbetsförmedlingen i Sverige .. 10 

Syftet ........................................................................................................................................ 11 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Design ................................................................................................................................... 11 

Sökord .................................................................................................................................. 11 

Inklusions ‐ och exklusionskriterier ..................................................................................... 11 

Datum för sökningen ............................................................................................................ 12 

Redovisa sökprocessen ......................................................................................................... 12 

Tabell 1 Översikt av sökta artiklar ....................................................................................... 12 

Relevanta databaser .............................................................................................................. 13 

Analys och databearbetning ................................................................................................. 13 

Resultat ..................................................................................................................................... 13 

Tidsaspekten ......................................................................................................................... 14 

Samordning av stöd/insatser ................................................................................................. 14 

Befintligt stöd ....................................................................................................................... 15 



Stöd som saknas ................................................................................................................... 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 18 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 18 

Etik ....................................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 19 

Tidsaspekten ......................................................................................................................... 20 

Samordning av stöd/insatser ................................................................................................. 21 

Befintligt stöd ....................................................................................................................... 22 

Stöd som saknas ................................................................................................................... 23 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 24 

Stöd som saknas - Kunskap leder till förståelse och ger möjlighet till inkludering ............. 24 

Individanpassat och icke tidsbegränsat stöd är avgörande ................................................... 24 

Samordning av stöd, resurser och kompetens för bästa resultat .......................................... 24 

Longitudinell forskning gällande unga vuxna och arbetsmarknad ...................................... 25 

Konklusion ........................................................................................................................... 25 

Referenslista ............................................................................................................................. 26 

Bilaga 1 Tabell 2 Sammanställning av artiklar .................................................................... 30 

 

 

 



7 

Inledning 

Folkhälsan i Sverige är inte jämlik. Således bör barn, ungdomar, äldre, invandrare och 

personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas (Pellmer, Wramner, & Wramner, 

2012). Arbetslöshet är exempelvis en stor faktor som kan påverkar hälsan negativt t.ex. ökad 

risk för psykisk ohälsa som idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige 

(Försäkringskassan 2017; Janlert, 2016). Arbetslöshet drabbar vissa grupper hårdare än andra, 

Riksförbundet Attentions medlemsundersökning visar att personer med Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) upplever svårigheter på arbetsmarknaden som riskerar leda till 

ökad ohälsa (Riksförbundet Attention, 2017).  

Inom Arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping vittnar personalen om att många unga vuxna 

med Asperger Syndrom (ASD) har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden samt om 

den ohälsa det innebär för dem. (AMA, 2015). Den här litteraturöversikten kommer därför 

handla om hur denna målgrupp bättre skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden för att 

minska ohälsa och ta tillvara på de resurser som denna målgrupp besitter? 

Bakgrund   

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) omfattar diagnoserna Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), Aspergers syndrom (ASD), Autismspektrumtillstånd (AST), 

språkstörning och Tourettes syndrom. Diagnoserna är nära besläktade och det är relativt 

vanligt att personer har fler av diagnoserna. Samsjukligheten med t.ex. bipolärt syndrom, 

ångestsyndrom och depression är hög bl.a.nd personer som har NPF (Riksförbundet 

Attention, 2017).  

NPF är medfött och påverkar hjärnas arbete och dess funktion på olika sätt. Vanligt 

förekommande är svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och 

aktivitetsnivå. Även samspel med människor, inlärning och minne, motorikproblem samt 

svårigheter att utrycka sig i tal och skrift är vanligt förekommande. (a.a) 

Aspergers syndrom ASD 

Hans Asperger publicerade 1944 sin docentavhandling ”Habilitationsschrift” vid universitet i 

Wien, vilken skulle visa sig vara en viktig milstolpe i arbetet med utvecklingen av begreppet 

atuism. (Frith, 1998). Det har genom tiderna varit delade meningar om huruvida Autism och 

Aspergers syndrom skall falla under samma spektrum pga att båda diagnoserna omfattar en 

speciell typ av kommunikationsstörning och brist på social förmåga (a.a). Forskarna är idag 
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mer eniga och sedan 2015 ingår Aspergers syndrom under den övergripande diagnosen 

Autism Spectrum Disorder (ASD). ASD är en neurobiologisk störning i centrala nervsystemet 

och personer med ASD har en så kallad autismspektrumstörning. Personer med denna diagos 

har oftast en hög eller normal begåvning (Riksförbundet Attention, 2017). 

ASD är medfött men diagnosen kan oftast inte ställas med säkerhet förrän i fyra års ålder. Det 

är dock inte ovanligt att diagnosen ställs i skolåldern (Gillberg 1997). Många med ASD får 

sin diagnos först i vuxen ålder vilket många gånger har inneburit problem under uppväxten 

med bland annat utanförskap och personligt lidande (Autism och Asperger förbundet, 2018). 

De två områden som funktionsnedsättningen framförallt påverkar är kopplat till social 

interaktion och föreställningsförmåga. Det används två olika internationella 

diagnosklassifikationer inom autismspektrumet i Sverige vid diagnostisering; DSM-5 från 

amerikanska psykiatrisällskapet och ICD-10 som är Världshälsoorganisationens (WHO) 

instrument (Autism och Asperger förbundet, 2018). Ca 1 procent av befolkningen 

diagnostiseras med Autismspektrumsyndrom (Bejerot &Nordin, 2014)  

Symptom och svårigheter med ASD 

Personer med ASD har brister i förmågan till interaktion och social kommunikation i många 

olika sammanhang. Ofta finns det begränsande mönster av repetitiv karaktär i beteende, 

aktiviteter och intressen vilket kan leda till t.ex. en uttalad fixering i rutiner och väldigt 

begränsande intressen. Många med ASD har även en känslighet för beröring, ljud och ljus. 

Symptomen för ASD och graden av symptomen är individuella och varierar från person till 

person. Vissa egenskaper är dock karakteristiska t.ex. kontakten med andra människor kan 

vara svår, bristande motorik, specialintressen som upptar uppmärksamhet och tid, svårigheter 

att använda och förstå språket i samtal med andra t.ex. att uppfatta ironi kan vara svårt 

(Riksförbundet Attention, 2017).    

Personer med ASD har svårigheter att förstå hur andra människor tänker, känner och handlar 

men över tid kan många lära sig kommunikationens koder, svårigheterna att kommunicera 

kvarstår dock. Vissa associerade symptom som är vanliga bland personer med ASD men som 

inte ingår i diagnoskriterierna är motorisk klumpighet som startar i tidig ålder och tenderar 

följa med upp i vuxen ålder. Brister i central koherens innebär att omvärlden kan blir svår att 

förstå, både gällande olika händelser och på människors beteende. Personer med ASD har 

vanligen även begränsade exekutiva funktioner dvs hur information hänger samman. Detta 

kan innebära svårigheter i att planera, lösa problem, anpassningsförmåga och brist på förmåga 

att hejda oönskade handlingar. Forskning visar att personer med ASD utnyttjar det semantiska 
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minnet till sådant som andra människor använder det automatiserade minnet till t.ex. hur man 

borstar sina tänder, i vilken ordning. Såldes kräver detta mer medvetenhet och energi och 

påverkar vardagslivet.  (Autism och Asperger förbundet, 2018). 

Svårigheterna och symptomen för personer med ASD utvecklas genom åren och ter sig olika i 

karaktär och omfattning upp i vuxen ålder men de grundläggande svårigheterna är i regel 

oförändrade. Symtombilden skiljer sig även mellan könen (Gillberg 1997). 

Styrkor hos personer med ASD 

Alla personer med ASD har starka sidor. De kan vara en del av syndromet men även positiva 

egenskaper som är individens unika förutsättningar. Många har mycket hög eller hög allmän 

begåvning. Det är mycket vanligt med specialkunskaper och snäva intressen vilket kan 

generera fantastiska arbetsprestationer på väldigt kort tid. Att ha ett fotografiskt minne, hög 

förmåga att lära sig saker utantill, en näst mekanisk läsförmåga och en förmåga att läsa snabbt 

är inte ovanligt. Uthålligheten, koncentrationsförmågan är mycket god och noggrannhet är 

väldigt signifikativt för personer med ASD (Gillberg 1997). Många egenskaper som personer 

med ASD har kan vara en stor tillgång i rätt miljö. (Riksförbundet Attention, 2017).  

Förmågan att skärma av och att inte på samma sätt som andra bry sig om, ifrågasättande och 

kritik från omgivningen kan vara en fördel t.ex. gällande nyskapande (Gillberg 1997). 

Ohälsa bland personer med ASD 

Många individer med ASD är stresskänsliga och har en hög sårbarhet för psykisk ohälsa. ASD 

går inte att bota men många lär sig efter hand hur de fungerar bäst och vad som påverkar dem 

negativ. I vissa fall förekommer medicinering mot exempelvis sömnrubbningar eller 

depression. Även andra psykiatriska tilläggsdiagnoser förekommer t.ex. 

personlighetsstörningar, uppmärksamhetsstörningar, depressioner, manier och missbruk. Hos 

ungdomar och vuxna diagnostiseras vanligen även ångesttillstånd, tvångssyndrom, anorexi, 

samlarsjuka och sömnstörningar (Bejerot &Nordin, 2014, Gillberg 1997, Riksförbundet 

Attention, 2017).  

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i Sverige  

År 2011 antogs en ny strategi för genomförande av funktionshinder politiken för perioden 

2011 - 2016 där Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att undersöka om livsvillkor, 

levnadsvanor och hälsa hos personer med funktionsnedsättning som ett led i att komma 

närmare målen om jämlik hälsa för alla (Folkhälsomyndigheten 2016).  Arbetslösheten är inte 

jämlik och inom arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden är lägre bland personer med 
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funktionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. Arbetslösheten var 2016 10%  i gruppen 

funktionsnedsatta i jämförelse med övriga befolkningen där arbetslösheten var 7% (SCB, 

2017). 

Riksförbundet Attentions medlemsenkät 2016 visar att 48% i den äldre åldersgruppen 

huvudsakligen försörjer sig på arbete, i åldersgruppen 18-30 år angav 30% att arbete var den 

huvudsakliga försörjningen. Många i målgruppen uppbär sjuk- och aktivitetsersättning.  

Femtioåtta procent upplevde sin diagnos både som ett hinder och en tillgång på 

arbetsmarknaden, 32% ansåg att diagnosen hindrar och endast 7% anser att den är en tillgång 

och 3% ansåg att deras diagnos inte påverkar deras arbete. I undersökningen framgår att 

svårigheter på arbetsmarknaden skapar ohälsa, i synnerhet psykisk ohälsa, vilket leder till 

sjukskrivningar och i förlängningen relativt ofta till sjukersättning. Fyrtiofyra procent uppgav 

att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av svårigheter som diagnosen medför. 

(Riksförbundet Attention, 2016).   

”Vid rätta förutsättningar, arbetsmiljö och förståelse är jag överpresterande. Men ger man mig 

uppgifter, ser inte till mina svårigheter och/eller förväntar saker av mig som jag knappt klarar 

av då kommer jag bli sjuk igen…” (Riksförbundet Attention, 2016, s.12).  

Befintligt stöd för personer med funktionsnedsättning via Arbetsförmedlingen i Sverige 

Personer med ASD kan ha svårigheter att finna arbete på egen hand och då kan även 

arbetsförmedlingen erbjuda mer omfattande insatser genom arbetsmarknadspolitiska program. 

Inom dessa program finns ofta rättigheter till ersättning i form av aktivitetsstöd alternativt 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan (NPF guiden, 2018).  

Unga vuxna mellan 16 - 29 år med diagnostiserad funktionsnedsättning har möjlighet till extra 

stöd från Arbetsförmedlingen t.ex. extra vägledning, förslag på praktikplats och ekonomiskt 

stöd till arbete. Personer med funktionsnedsättning kan även få stöd i att hitta arbete som 

passar deras förutsättningar och behov bl. a. genom hjälpmedel, personligt stöd eller 

ekonomiskt bidrag.  Möjlighet att ta del av stödet förutsätter att man är inskriven på 

Arbetsförmedlingen, AF (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Inom arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpingskommun (AMA) arbetar personer med ASD. 

De har många gånger en så kallad anpassad anställning vilket innebär subventionering från 

AF. Det stödinsats som finns och erbjuds av arbetsgivaren är handledning och stöd av 
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ansvarig arbetsledare gällande arbetsuppgifter, kommunikation i sociala sammanhang samt 

stöd i planering och framförhållning gällande exempelvis förändringar (AMA, 2015)   

Enligt diskrimineringslagen får ingen missgynnas eller kränkas. Det skall även finnas ett 

samband mellan någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Bristande tillgänglighet ingår sedan 1januri 2015 

som en ny diskrimineringsform i lagen och tillägget skall syfta till att öka tillgängligheten 

inom olika områden i samhället för personer med funktionsnedsättning. De tidigare kraven 

om att arbetsgivare skall göra rimliga anpassningar och stödåtgärder finns kvar men utökas 

således med skyldigheten att vidta åtgärder för tillgänglighet (NPF guiden, 2018). 

Syftet 

Beskriva stödinsatser för unga vuxna med Aspergers syndrom (ASD) för att kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden. 

Metod 

Design 

Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att kartlägga och beskriva 

befintlig kunskap, genom att analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och 

litteratur inom ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2013). En litteraturöversikt 

beskriver hur det ser ut inom det specifika området och ger möjlighet för läsaren att få en 

överblick och skapa intresse för området. En allmän litteraturöversikt kan enligt (Forsberg & 

Wengström, 2013) innehålla kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket skiljer sig från en 

systematisk litteraturstudie som är mer djupgående och kritiskt granskande. Tio utvalda 

artiklar ingår således i denna allmänna litteraturöversikt.   

Sökord 

Vid datainsamlingen har olika sökord på engelska används; asperger syndrome, asperger 

dissorder, employment, young adult, supported employment. Orden har använts tillsammans 

med booleska operatorerna AND och OR 

Inklusions ‐ och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturöversikten är originalartiklar publicerade mellan 2008-2018 är 

peer reviewed och skrivna på engelska eller svenska och innehåller deltagare med ASD som 

är unga vuxna eller vuxna.   
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Exklusionskriter är artiklar med deltagare med andra psykisk funktionsnedsättningar, barn 

eller artiklar publicerade tidigare än 2008. 

Datum för sökningen 

Insamlingen av relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes mellan 1/5 - 17/5 - 2018 

Redovisa sökprocessen 

Sökprocessen i de valda databaserna genomfördes med sökorden tillsammans med booleska 

operatorerna AND och OR samt med de inklusions och exklusionskriterier som nämnts ovan. 

Sammanställning av sökningarna gjordes i en tabell, Översikt sökta artiklar tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstrakts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

SCOPUS Asperger syndrome  16 4 2 0 

Web of 

science 

Asperger syndrome AND employment 

AND young adult 

41 6 3 2 

Eric EBSCO Asperger syndrome AND employment 18 7 4 1 

MEDLINE 

EBSCO 

asperger syndrome AND employment 

AND young adult 

8 7 4 2 

Manuella 

sökningar 

Worldcat 

Titel på artikel eller författare AND IPS 4 3 2 1 

Pub med 

 

Asperger syndrome AND employment 22 7 3 1 

 

Worldcat 

ASD OR aspegerg syndrom AND 

employment 

321 25 7 3 

 

Sökningarna resulterade i väldigt olika resultat både i avseende av antalet träffar och relevant 

innehåll beroende på vilken databas som användes. Därav kompletterades sökningarna med 

manuella sökningar i Worldcat, och Google- Scholar utifrån olika referenser och referenslistor 

som blivit tillgängliga via andra artiklar och referenslitteratur.  

Urvalet av artiklar för studien genomfördes genom att titeln matchades mot syftet för 

litteraturöversikten. Utifrån dessa valdes intressanta abstrakt ut och lästes för att på så sätt 

hitta artiklar som svarad mot studiens syfte. Totalt lästes 59 abstracts och 25 artiklar lästes i 

fulltext, därefter valdes tio artiklar ut som svarade mot studiens syfte. En sammanställning av 
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samtliga utvalda artiklar redovisas som Bilaga 1 med namnet; Tabell 2. Sammanställning av 

artiklar 

Relevanta databaser 

Datainsamlingen gjordes genom sökning i olika databaser. Valet av databaser baserades på 

den tvärvetenskaplighet som syftet i litteraturöversikten gäller. Därför valdes databaser av 

olika karaktär och inriktning såsom ämnesövergripande, pedagogik, folkhälsovetenskaplig 

och psykologisk inriktning. Använda databaser var således SCOOPUS, Web of Sience, 

MEDLINE EBSCO, ERIC EBSCO och PubMed.  

Analys och databearbetning 

Valda artiklar lästes inledningsvis två gånger för att skapa förståelse för innebörden samt 

skapa en helhetsbild. Hänsyn har tagits utifrån begreppet förförståelse vilket enligt (Forsberg 

& Wengström, 2013) innebär den kunskap som författaren har gällande området som 

utforskas. Artiklarnas olikheter gällande olika områden såsom arbete, övergångsprocess, 

svårigheter, stöd, metoder ledde till skapandet av fler kategorier där 4 övergripande teman 

framkom, dessa är sedermera rubriker i resultat; tidsaspekten, samordning av stöd/insatser, 

befintligt stöd och stöd som saknas. De valda temarubrikerna upplevdes som mest relevanta 

för att kunna svara på syftet för litteraturstudien.  

Resultat 

Antalet vuxna med ASD som behåller heltidsanställning är extremt lågt jämfört med dem som 

kan anses ha mer begränsade villkor och funktionshinder (Hendrickx & Biddulph, 2009). 

Litteraturöversiktens valda artiklar belyser detta men även andra resultat värda att beakta.  

Det finns lite forskning gällande unga vuxna och vuxna med ASD och betydligt fler som 

gäller barn upp till 18år och flera av studierna visar att arbetslöshet för personer med ASD är 

vanligt förekommande. Bl.a. har endast 22% av unga vuxna i Kanada ett arbete och bland 

unga vuxna med ASD i USA är arbetslösheten 11,8% jämfört med icke funktionsnedsatta 

4,1% (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018; Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 

2012; Gentry, Kriner, Sima, McDonough & Wehman, 2015; Nicholas et al., 2018, Schall et 

al., 2015; Krieger, Kinébanian, Prodinger & Heigl, 2012).  

Personer med ASD har svårighet att få och bibehålla arbete över tid bl.a.nd annat pga sociala 

kommunikationssvårigheter (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017; Griffith, 

Totsika, Nash & Hastings, 2012; Gentry, Kriner, Sima, McDonough & Wehman, 2015). 
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Behovet av stöd för personer med ASD är stort både i omfattning och vilket typ av stöd som 

efterfrågas (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017; Griffith, Totsika, Nash & 

Hastings, 2012; Gentry, Kriner, Sima, McDonough & Wehman, 2015; Krieger, Kinébanian, 

Prodinger & Heigl, 2012).  

Övergångar från skola till arbete innebär svårigheter (Baric, Hemmingsson, Hellberg & 

Kjellberg, 2017; Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013; Giarelli& Fisher,2013). Svårigheter för 

personer med ASD i vardagen är vanligt förekommande t.ex. socialt samspel, stigmatisering, 

bristande självförtroende och låg självkänsla och psykiskohälsa (Griffith, Totsika, Nash & 

Hastings, 2012; Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013; Giarelli& Fisher,2013).  

Fyra övergripande teman har framkommit; tidsaspekten, samordning av insatser, stöd som 

finns och stöd som saknas 

Tidsaspekten 

För att etableringen på arbetsmarknaden skall underlättas bör övergångsprocessen från skola 

till arbete starta tidig, gärna så tidigt som möjligt t.ex. på högstadiet (Baric, Hemmingsson, 

Hellberg & Kjellberg, 2017, Giarelli& Fisher,2013). Med en tidig intervention i highschool 

där bl.a. arbetsträning i form av färdigheter och sociala förmågor tränades, gjorde etableringen 

i arbetslivet mer följsam senare i livet (Schall et al., 2015). Goda resultat har även visat sig 

gälla vid användandet av tekniska hjälpmedel när stödet sätts in tidigt vid en utbildningsinsats 

eller arbetssituation (Gentry, Kriner, Sima, McDonough & Wehman, 2015). Flera studier 

visar att tidsaspekten, när och hur länge stödet skall finnas, är avgörande. Stödet för personer 

med ASD behöver vara longitudinellt och finnas kvar tills individen känner att hen klarar sig 

på egen hand (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017). 

Samordning av stöd/insatser  

Flera av de stödinsatser som erbjuds personer med ASD bygger på samordning, samverkan 

och många olika aktörers medverkan (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018, 

Nicholas et al., 2018, Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013, Schall et al., 2015). Modellen 

Ecosystemet bygger på det finns samverkan och engagemang från kommun, arbetsgivare, 

kollegor, mentorer och deltagare (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018). Det 

kanadensiska kommunal programmet som erbjuder arbetsmarknadsstöd till personer med 

ASD samverkar med föräldrar, jobbcoacher, arbetsgivare (Nicholas et al., 2018). För att ett 

stödprogram ska bli framgångsrikt behöver samarbete finnas mellan personen med ASD och 

de aktörer som finns med i bilden t.ex. jobbcoacher, myndighetspersoner, arbetsgivare, 
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kollegor, mentorer (Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013). Supported employment (SE) är en 

metod som bygger på att individen som är i behov av stöd får det genom utbildad personal i 

metoden, av arbetsgivare och medarbetare m.fl. Detta sker i samverkan och graden av stöd 

anpassas efter individens behov både gällande tidsaspekt och faktiska behov (Schall et al., 

2015). Personer med ASD som fått möjlighet till yrkesförberedande träning och mycket 

socialt stöd av familj och vänner samt akademiskt stöd av lärare under sin uppväxt och där 

detta skett i samverkan, skapar förutsättningar för framgångsrika individer på 

arbetsmarknaden (Krieger, Kinébanian, Prodinger & Heigl, 2012).  

Befintligt stöd 

Arbetsrehabilitering med Individual placement and support (IPS) har visat sig vara effektiv 

och är evidensbaserad för personer med allvarlig psykisk sjukdom men även för personer med 

ASD.  I den första svenska rapporten hade 25% anställning efter ett år av IPS stöd, 14% var i 

utbildning och många gick från arbetslöshet till arbetsträning som var hållbar över tid. De som 

gick från arbetslöshet till anställning, utbildning eller arbetsträning visade förbättringar av 

sina psykiska symtom och hade en högre tillfredställelse i sin yrkessituation än de utan 

aktivitet utanför hemmet (Nygren, Markström, Svensson, Hansson & Sandlund, 2011). 

I Sverige kan personer med ASD få möjlighet med stöd i övergången från gymnasieskolan till 

arbete via t.ex. arbetsträning vid kommunalt dagcenter eller statligt finansierade 

arbetsmarknadsprogram, där arbetsträning i kommunernas praktiska verksamheter ingår 

(Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017).  

Den Kanadensisk modellen Worktopia är en statligt finansierat arbetsförberedande program 

baserat på Ecosystems modellen i syfte att minska arbetslösheten för unga vuxna med ASD i 

Kanada.  An Ecosystem Approach to Employment innehåller komponenter som 

individualiserad och erfarenhetsbaserad inlärning, mentorskap mellan deltagare och olika 

aktörer t.ex. medarbetare eller jobbcoach, individuella målsättningar och utveckling och 

uppbyggnad av kommunens kapacitet att skapa förutsättningar för personerna i programmet.  

Deltagare och föräldrar uppskattade strukturen och möjligheten att arbetsträna på en ”riktig” 

arbetsplats vilket gav utveckling i bl.a. den social förmågan t.ex. med kommunikation. 

Engagemang och stöd av medarbetare var hjälpsamt och viktigt för att känna samhörighet, 

ömsesidigt lärande och utveckling av sociala färdigheter. Detta ledde till ökad respekt, 

förståelse, kunskap och mindre fördomar om ASD. Vidare ledde detta till ökade insikter om 

deltagarnas förmågor och ökad förståelse hos arbetsgivare vilket ledde till att fler individer 
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med ASD anställdes. De som arbetade i programmet uppskattade dess flexibilitet och att 

valda aktiveter anpassades efter varje individ och dennes behov. Således är Personer med 

ASD bäst förberedda för jobb när fler viktiga komponenter uppfylls på vägen mot att känna 

samhällsengagemang och livskvalité (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018).  

Ungdomar med ASD har svårigheter med övergången från skolan till arbetslivet och in i 

samhället. Modellen Transision to comunity (TC) beskriver fenomenet för övergången till 

samhället hos unga vuxna och vuxna med AS.  Modellen för TC kan med fördel användas av 

vårdgivare, pedagoger, arbetsgivare och föräldrar för att guida unga vuxna på vägen in i 

samhället då resultaten i studien har högt praktiskt värde och är användbara då det är 

deltagarnas erfarenheter. Kärnan till de psykosociala problemen för personerna i studien 

gällande övergången är att hålla sig flytande när man upplever sig vara på drift. Stöd och hjälp 

av föräldrar, lärare och sympatiska arbetsgivare genom struktur, ankring dvs. befästande av ex 

rutiner och målsättning hjälpte deltagarna att lösa sina problem (Giarelli& Fisher,2013).  

Två metoder som visat sig framgångsrika i att få personer med ASD mer anställningsbara och 

redo för arbete i USA är Suported employment (SE) och SEARCH plus ASD Support (PS-

ASD). SE handlar om att ge individerna ökad stabilitet för bli mer anställningsbara genom 

fyra olika komponenter; yrkesprofil, jobbsökande, arbetsgivarengagemang, stöd på 

arbetsplatsen. Stödet är högt individanpassat och personens behov, motivation och resurser 

styr. SEARCH bygger på en intervention som startar redan på highschool som innehåller 

arbetsförberedande stöd. Metoden anpassades efter personer med ASD och deras behov och 

fick namnet PS-ASD. Personerna fick under ett skolår intensiv arbetsträning med mycket 

praktiskt stöd gällande både arbetets utförande och sociala färdigheter hos lokala företagare. I 

en jämförelse mellan dessa två metoders utfall på löneinkomst, tid spenderad på 

interventionen och behållande av arbete på visade det sig att SE resulterade i 

konkurrenskraftig anställning för 45 personer. 25 personer mottog tidigare intervention genom 

PS-ASD, 20 fick bara SE. Personer som fick PS-ASD behövde färre timmar av 

interventionen, de fick även högre lön än de som bara fick SE (Schall et al., 2015). 

Personliga digitala assistans PDAs är mångsidig uppgiftsplanerare som är en hjälpteknik för 

personer med kognitiva beteendemässiga svårigheter. I en amerikansk studie gjordes en 

jämförelse mellan två grupper av vuxna anställda med ASD som undersökte huruvida en 

Appel Ipod Touch PDAs kunde ge yrkesmässigt stöd och förbättra arbetsförmågan och 

samtidigt reducera det personliga stödet på arbetet. Personer som fick PDA träning i början av 

sin anställning behövde signifikant mindre timmar med personellt stöd i jobbet under de första 



17 

12 veckorna på jobbet jämfört med dem som inte fått möjlighet till stödet. Även om det 

personliga stödet minskade så presterade deltagarna lika bra på arbetet. Ju tidigare PDA stödet 

sattes in under anställning ju mindre personligt stöd behövde deltagaren. På grund av 

minskningen i timmar av jobbcoachtimmar kunde man se att studiens storlek var tillräcklig 

för att kompensera kostnaderna för AT interventionen man sparade helt enkelt pengar. Det är 

möjligt att minska kostnadseffektiviteten pga. minskningen av behovet av stöd av jobbcoach 

för dem som fått PDA träning och använde detta (Gentry, Kriner, Sima, McDonough & 

Wehman, 2015). 

Stöd som saknas 

Unga vuxna med ASD i Kanada menar att det stöd de är i behov av borde vara mer 

individanpassat (Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 2012) 

I modellen Worktopia fanns önskemål om genom fler möjligheter till olika arbetsplatser där 

personerna kunde utveckla sin kompetens inom olika områden. Även ett förtydligande 

gällande mentorernas och stödpersonernas funktion och uppgifter skulle behövas. 

Informationen om vad som skulle ske efter programmet avslutas saknades och detta var en 

brist på stöd ansåg deltagare och föräldrar (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 

2018). 

Nicholas et al., (2018) menar att kvalitén och effekten av anställningsstödet uppfattas mer 

positivt bland personalen som arbetar med stödet än för personerna med ASD och deras 

familjer. Även de kommunala stödprogrammen behöver en kapacitetsökning för 

anställningsstöd för personer med ASD, vilket är baserat på otillräckligheten i dagens system 

(a.a).Familjerna och deltagarna söker stöd både gällande i att få och behålla arbete och har en 

önskan om pågående stöd. Man vill även ha en balans i familjens möjlighet till påverkan samt 

ser ett behov av samarbete och möjlighet till statligt ekonomiskt stöd (Nicholas et al., 2018). 

För att säkra en framgångsrik övergång från skola till arbete, eller mellan arbeten, behöver 

insatsen innefatta ett stöd i att hjälpa personen att ”passa in”. Detta kan ske genom personliga 

förändringar i samband med skapandet av en mer tillmötesgående miljö. Utmaningen är för 

dem som möter personer med ASD (läkare, sjuksköterskor, jobbcoacher) är att hitta vägar 

som hjälper dem att bygga sina egna bryggor för att göra övergången lättare genom fler 

”Apsergervänliga” kollegor och arbetsplatser (Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013, Nygren, 

Markström, Svensson, Hansson & Sandlund, 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet med att göra en litteraturöversikt har varit lärorikt och intressant. Det har varit roligt 

att fördjupa sig inom ett område som ligger författaren varmt om hjärtat. Arbetet har dock var 

tidskrävande och delvis svårt. Svårigheterna för författaren personligen har främst rört bristen 

av erfarenhet gällande databashantering och akademiskt skrivande. Avsaknaden av bollplank 

då arbetet skett enskilt har varit påtagligt ibl.a.nd även om fördelar funnits gällande detta 

också då t.ex. planering av arbetet kunnat anpassats helt efter författarens förutsättningar.   

Då målgruppen vuxna eller unga vuxna med ASD, arbetsmarknad och stödinsatser är mindre 

utforskad har detta inneburit svårigheter att hitta relevanta studier, därav valet att söka studier 

utanför Sverige. Författaren valde att söka i ämnesövergripande databaser, databaser med 

pedagogisk inriktning men även i mer traditionella folkhälsovetenskapliga databaser pga att 

den undersökta målgruppen har komplexa behov. Flera av artiklarna beskriver vikten av 

multidisciplinära insatser för att lyckas på arbetsmarknaden. Svårigheter har funnits i att 

direkt via sökningar i databaserna finna relevanta artiklar därav valet att göra manuella 

sökningar från referenslistor t.ex. författare. De valda inklusions och exklusionskriterierna har 

för studies syfte varit bra men utförandet av sökningar med booleska operatorer och andra 

tekniska funktioner i databaserna var för författaren svåra att hantera. Valet av sökning via 

Högskolans WorldCat Discovery blev således ett sätt att finna relevanta artiklar. Författaren 

är medveten om att detta inte är den ultimata sökmotorn. En del av artiklarna återfanns då i 

andra sökmotorer.  

Litteraturöversiktens artiklar varierar gällande studiedesign och kan kanske ifrågasättas 

rörande resultatet och dess jämförbarhet med studier av olika studiedesign och 

tillvägagångssätt. Endast en av de valda studierna var en Randomiserad kontrollerade studie 

där två grupper jämfördes med varandra. Resterande studier var baserade på intervjuer och 

ger således inte möjlighet till att på samma sätt jämföra olika gruppers resultat med varandra. 

Det är dock svårt att avgöra huruvida resultatet i litteraturöversikten påverkats av denna 

anledning. Författaren har dock valt att fokusera mer på resultatet i artiklarna snarare än 

metoden. Möjligen kan detta ha påverkat resultatet. Författarens brist på erfarenhet och ovan 

gällande databassökning har möjligen påverkat utfallet av antalet funna och användbara 

artiklar. Det är dock svårt att påvisa om kvalitén i redovisningen av resultatet i de tio utvalda 

artiklarna påverkats negativt p.g.a. av detta.    
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Etik 

Litteraturöversikten beaktar de etiska principer och aspekter som finns för medicinsk 

forskning i enlighet med Helsingforsdeklarationen som bl.a. innebär att omsorg av individen 

står i centrum inte vetenskap eller samhällets intressen, ha ett informerat samtycke från 

deltagarna i studien eller från någon i personens närhet om personen är omyndig. (Sveriges 

Läkarförbund, 2017). Artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten ska vara etiskt 

granskade av etisk kommitté eller att det på ett tydligt sätt framgår att etiska överväganden 

gjorts (Forsberg & Wengström, 2013). Valda artiklar uppfyllde de grundläggande kraven 

gällande informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitets krav vilket 

innebär att forskarna har informerat berörda om deras rättigheter och följt det regelverk som 

finns för forskningsändamål (Bryman, 2011). Etiska aspekter för mig som författare är att jag 

har återgett, citerat och angett korrekta referenser.  

Resultatdiskussion  

Situationen för unga vuxna och vuxna med ASD på arbetsmarknaden och övergångarna 

mellan skola och arbetsliv är ett mindre utforskat område (Schall et al., 2015; Giarelli& 

Fisher, 2013). Mycket av den forskning som finns idag gällande ASD är i huvudsak gjord på 

barn. Behovet av fler longitudinella studier är enligt författaren till denna uppsats stort för att 

med säkerhet veta på vilket sätt målgruppen unga vuxna och vuxna är i behov av stöd. Det 

vore därför intressant med en studie i Sverige där deltagarna följdes upp under sitt arbetsliv.  

Resultatet visar även att arbetslösheten för målgruppen är högre än för befolkningen i övrigt 

(Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018) och detta stämmer väl med svenska 

resultat (Riksförbundet Attention, 2016).  En del av svårigheterna med etableringen på 

arbetsmarknaden kan kopplas till funktionsnedsättningens karaktär bl.a. genom sociala 

samspel och kommunikation (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017) 

Författaren av denna uppsats anser att kommunikation och samspel på arbetsplatser överlag 

ger upphov till svårigheter och missförstånd även för personer utan funktionsnedsättning. Det 

är därför angeläget att beakta detta än mer och skapa förutsättningar på arbetsplatser för 

tydliga kommunikationskanaler och mötesplatser där kommunikation och socialt samspel ges 

utrymme för att inkludera alla oavsett funktionsnedsättning eller ej.  

Behovet av stöd på många olika sätt är stort för personer med ASD (Griffith, Totsika, Nash & 

Hastings, 2012). Möjligheter att ge personer just det stöd hen behöver är inte så enkelt som 

man skulle önska. Tyvärr styrs stödet ofta utifrån lagar och regelverk som inte ser till 
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individens behov men även möjligheten till stöd från familj och vänner ser väldigt olika ut 

enligt förförståelsen hos författaren till denna uppsats. 

En av de största svårigheterna för personer med ASD är förändringar överlag och dessa 

processer behöver enligt Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, (2017) beaktas. 

Författaren till denna uppsats anser att det krävs en viss förförståelse gällande hur en 

förändring kan upplevas av en person med ASD. Om förståelsen brister finns risken att 

svårigheterna blir större än de behöver bli. Kunskap om ASD kombinerat med 

individanpassning är enligt författarens egna erfarenheter ett lyckat koncept.  

Tidsaspekten 

Etableringen på arbetsmarknaden kan underlättas genom att övergångsprocessen från skolan 

mot arbete startar tidigt (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 2017). Att personer med 

ASD ges tid för denna process är viktigt menar (Giarelli& Fisher,2013). Detta understryks av 

(Schall et al., 2015) som påvisar att arbetsträning av färdigheter i yrket och träning av sociala 

förmågor gjorde etableringen i arbetlivet mer följsam. Eftersom personer med ASD behöver 

mer tid för att hantera förändringar och övergångsprocesser bör förutsättningar redan i de 

svenska högstadieskolorna sättas in för att ge eleverna förutsättningar och framförallt tid att 

bli redo. Resurser bör såldes avsättas för målgruppen och nätverk i det lokala näringslivet 

skulle kunna upprättas för att göra arbetsträning möjlig i närmiljön. Användandet av tekniska 

hjälpmedel såsom planeringskalendrar i telefoner har även detta visat goda resultat ju tidigare 

de implementeras (Gentry, Kriner, Sima, McDonough & Wehman, 2015). För många unga 

vuxna idag är digital teknik något självklart och därför finns goda förutsättningar att i tidig 

ålder introducera de tekniska hjälpmedel som finns och passar individen bäst anser författaren 

till denna uppsats.         

Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, (2017) menar att tiden för hur länge 

stödet/stödinsatsen skall vara tillgängligt för personer med ASD är avgörande. Det bör vara 

longitudinellt och finnas kvar tills individen känner att hen klarar sig på egen hand. 

Författaren till denna uppsats allmänna förförståelse är att många av våra befintliga 

stödinsatser i samhället är tidsbegränsade vilket går emot det forskningen visar dvs. att stödet 

behöver finnas över tid. Sjukersättning från försäkringskassan och aktivitetsersättning via 

arbetsförmedlingen är tidsbegränsade insatser och stöd (Arbetsförmedlingen, 2018, 

Försäkringskassan, 2018). Vidare är detta insatser som omprövas relativt ofta vilket kan ha en 

negativ inverkan för personer som innehar stödet. För att underlätta och ge personer med ASD 
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bättre möjligheter till etablering på arbetsmarknaden anser författaren av denna uppsats att 

tidsbegränsat stöd för t.ex. arbetsträning, arbetsmarknadsanställningar, sjukersättning och 

aktivitetsersättning bör ses som undantag mer än regel. 

Samordning av stöd/insatser  

I det svenska välfärdssamhället finns många myndigheter och huvudmän och för en person 

med ASD som är i behov av stöd blir kontakten och samverkan med dessa parter vanligt 

förekommande och enligt författarens förförståelse inte alltid så enkelt att hantera. 

I Sverige är arbetsmarknadspolitiken ett statligt ansvarsområde men kommunerna tar stort 

ansvar genom stöd och insatser, i synnerhet för grupper i behov av extra stöd för att komma ut 

på arbetsmarknaden. Statens kommuner och landsting (SKL) stödjer kommunerna i detta 

arbete (SKL, 2018). Som en del i detta finns Samordningsförbunden som stödjer och 

samordnar stödjer gemensamma insatser där det eftersträvas att effektivisera arboretet med 

rehabilitering till studier eller arbete. Detta innebär en finansiell samordning mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting och insatserna skall avse 

individer som är i behov av samordnade insatser och syfta till dessa förbättrar eller uppnår sin 

förmåga att utföra arbete (Samordningsförbundet, 2018) Den kanadensiska modellen An 

Ecosystem approach bygger på samverkan och engagemang från kommun, arbetsgivare, 

kollegor, mentorer och deltagare (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018). Vissa 

likheter går att finna i verksamheten Enter Jönköping som i uppbyggnad påminner om den 

ovan nämnda modellen. (Samordningsförbundet, 2018). 

Två studier från USA menar att de stödinsatser som erbjuds personer med ASD bygger på 

samordning, samverkan och många olika aktörers medverkan för att bli framgångsrika 

(Giarelli, Ruttenberg & Segal, 2013, Schall et al., 2015). Det är därför viktigt att skapa 

förutsättningar för att möjligheter till samordning kan ske både gällande finansiella och 

personella. Giarelli, Ruttenberg & Segal, (2013) menar att i ett framgångsrikt stödprogram bör 

finnas ett samarbete mellan personen med ASD och de stödaktörer som finns med i bilden 

t.ex. jobbcoacher, myndighetspersoner, arbetsgivare, kollegor och mentorer. Krieger, 

Kinébanian, Prodinger & Heigl, (2012) menar att personer med ASD som fått stöd under sin 

uppväxt av både familj, skola, vänner samt i olika yrkesförberedande miljöer där god 

samverkan skett skapar förutsättningar att bli framgångsrika på arbetsmarknaden. Schall et al., 

(2015) menar att metoden Supported employment (SE) bygger på samverkan mellan 

individen, jobbcoach, arbetsgivare och medarbetare. Det individanpassade stödet och graden 

av stöd anpassas efter behov i samråd med involverade parter. Det framgår tydligt att 
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individens behov och intressen får styra processen nämnd ovan. Detta gäller även IT-spåret i 

Eksjö där unga vuxna diagnosen ASD och IT intresse ges möjlighet till utbildning anpassade 

för studenternas individuella förutsättningar där även stöd ges i att hitta ”rätt ” anställning 

efter avslutade utbildning (Samordningsförbundet, 2018).    

Befintligt stöd 

I Sverige kan personer med ASD få möjlighet till stöd i övergången från gymnasieskolan till 

arbete via t.ex. arbetsträning vid kommunalt dagcenter eller statligt finansierade 

arbetsmarknadsprogram t.ex. via kommunen (Baric, Hemmingsson, Hellberg & Kjellberg, 

2017). Den amerikanska modellen Transision to comunity (TC) används för övergången till 

samhället och arbetslivet från skolan hos unga vuxna och vuxna med ASD. Modellen bygger 

på stöd och hjälp av föräldrar, lärare och arbetsgivare genom struktur, ankring dvs. befästande 

av ex rutiner och målsättning hjälpte deltagarna att lösa sina problem (Giarelli& Fisher,2013). 

Den amerikanska modellen upplevs av författaren till denna uppsats som mer individanpassad 

vilket kan vara en mer framgångsrik modell än via de svenska dagcentren där den individuella 

anpassningen inte alltid är lika enkel att uppnå pga organisatoriska förutsättningar. Nygren, 

Markström, Svensson, Hansson & Sandlund, (2011) menar att arbetsrehabilitering med 

Individual placement and support (IPS) har visat sig vara effektiv och är evidensbaserad för 

personer med allvarlig psykisk sjukdom men även för personer med ASD. IPS är enligt 

modellen inte tidsbegränsat viket tilltalar författaren av denna uppsats på så sätt att stödet kan 

finnas kvar så länge behovet finns vilket forskningen stödjer (Baric, Hemmingsson, Hellberg 

& Kjellberg, 2017). 

Personer med ASD som får möjlighet till stöd via metoden Supportet emloyment (SE) eller 

SEARCH-ASD har visat sig vara framgångsrikt i USA. Framförallt var den tidigt startade 

insatsen SEARCH-ASD som påbörjas redan under highschool med arbetsförberedande stöd 

som har varit mycket framgångsrikt (Schall et al., 2015). Detta styrker de fakta som visat att 

personer med ASD som ges möjligheter tidigt i livet etablerar sig bättre på arbetsmarknaden 

och blir mer självständiga.   

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till personer med en diagnostiserad funktionsnedsättning 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Författaren till denna uppsats ställer sig kritisk till detta pga. att 

många med ASD inte får sin diagnos för än senare i livet (Autism och Asperger förbundet, 

2018).  
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Stöd som saknas 

De unga vuxna från studien i Kanada menar att de är i behov av mer individanpassat stöd 

(Griffith, Totsika, Nash & Hastings, 2012) Detta understryks även i arbetsmodellen 

Worktopia där önskemål om fler möjligheter till få tillgång till arbetsplatser som bättre 

matchade deltagarna individuella behov (Nicholas, Mitchell, Dudley, Clarke, & Zulla, 2018).    

De kanadensiska kommunala stödprogrammen behöver en kapacitetsökning för 

anställningsstöd för personer med ASD ansåg deltagare och deras familjer. Detta gick stick i 

stäv med uppfattningen av kvalitén och effekten av anställningsstödet som generellt uppfattats 

mer positivt bland personalen som arbetar med stödet än för personerna med ASD (Nicholas 

et al., 2018). Detta kan tyckas märkligt men är troligen inte helt otänkbart även i Sverige 

enligt författarens till denna uppsats allmänna förförståelse. Även familjerna och deltagarna 

eftersökte stöd gällande att både få och behålla arbete och har en önskan om pågående stöd 

samt en balans i familjens inverkan (Nicholas et al., 2018). 

Nygren, Markström, Svensson, Hansson & Sandlund, (2011) visar att arbetsträning, arbete på 

reell plats och i rätt miljö är positivt för etableringen på arbetsmarknaden för personer med 

ASD. Författaren till denna uppsats menar att det i Sverige bör bli mer vanligt att använda den 

reguljära arbetsmarknaden mer för t.ex. arbetsträning. Kommunernas insatser fyller många 

viktiga andra aspekter exempelvis känsla av sammanhang och för dem som inte är redo för en 

reguljär arbetsplats ännu bör möjligheterna till en något tryggare miljö kombineras med 

kortare studiebesök och varför inte praktik några timmar varje vecka under en 

övergångsperiod. Enligt Giarelli, Ruttenberg & Segal, (2013) ligger utmaningen för dem som 

möter personer med ASD t.ex. jobbcoacher och arbetsgivare att hitta vägar som hjälper 

individen att bygga sina egna bryggor för att göra övergången lättare genom fler 

”Aspergervänliga” kollegor och arbetsplatser. Samspelet mellan individen och dess 

omgivning är avgörande för hur svår etableringsprocessen på arbetsmarknaden blir anser 

författaren.  

Flertalet av de valda studierna är genomförda utomlands i bl.a. USA och Kanada vilket 

möjligen skulle kunna göra det svårt att göra generella jämförelser till Sverige då 

utbildningsystem och arbetsmarknadssystem skiljer sig från varandra. Författaren till denna 

uppsats anser dok att behovet av stöd för etablering på arbetsmarknaden för personer med 

ASD ligger i första hand i de svårigheter som diagnosen för med sig såsom samspel och 

förståelse av sociala sammanhang eller svårigheter med förändringar av rutiner mm. snarare 
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än systemet gällande utbildning eller arbete. Men de stödinsatser som kan erbjudas personer 

med ASD är naturligtvis beroende av landets system och den kontext personen befinner sig i.  

Sammanfattning 

I boken Asperger Syndrome and Employment: What People with Asperger Syndrome Really 

Really Want ställer författarna inledningsvis sig frågan ”Varför är så får vuxna med ASD i 

anställning?”. Deras svar på frågan är att orsaken ligger hos varje individ med ASD men även 

hos arbetsgivare och samhället i stort (Hendrickx & Biddulph, 2009). Från de fyra teman i 

denna litteraturöversikt utkristalliserade sig följande;  

Stöd som saknas - Kunskap leder till förståelse och ger möjlighet till inkludering 

I Sverige arbetar bl.a. Riksförbundet Attention och Asperger förbundet med att informera och 

sprida kunskap, utbilda och påverka politiker. Organisationerna är också viktiga 

stödfunktioner för personer med NPF och anhöriga. Mycket har även gjorts gällande 

information och stöd för arbetsgivare och skolor t.ex. med en arbetsmarknadsplattform och 

samarbetet med Folksam i utveckling av en stödprotal (NPF guiden, 2018). Genom ökad 

kunskap växer förståelse och på så sätt ges vi oavsett roll (arbetsgivare, kollega, myndighet) 

möjlighet att skapa goda förutsättningar till kommunikation och upplevelse av delaktighet. På 

så sätt kan vi alla hjälpas åt att inkludera personer med ASD på arbetsmarknaden.  

Individanpassat och icke tidsbegränsat stöd är avgörande 

Resultatet i litteraturöversikten visar på att det stöd som personer med ASD efterfrågar 

behöver vara individanpassat och utan tidsbegränsning. Författaren menar att det finns väl 

beprövade metoder och modeller att använda för ändamålet gällande individanpassning t.ex. 

SE och IPS. Dessa borde således vara en utgångpunkt i val av metod i en 

arbetsmarknadsinsats. Forskningen styrker att stödet för personer med ASD bör vara 

longitudinellt därav bör regelverket inte sätta käppar i hjulet.  

Samordning av stöd, resurser och kompetens för bästa resultat 

Utifrån forskningens evidens om personer med ASDs komplexa problematik gällande olika 

områden t.ex.; social samspel, svårigheter gällande förändringar, brister i central koherens, 

brister i anpassningsförmåga och sårbarhet för stress upplever författaren att behovet av stöd 

är komplext. Olika kompetens och resurser krävs längs vägen för personerna med ASD 

genom livet. Detta stöd bör enligt författaren samordnas för att ge bästa utfall för varje 

individ. Här blir samordningsförbunden och dess samarbetsparters; kommuner, FK, AF och 
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vården viktiga. Men det behövs även nätverk och samverkan mellan skolor och arbetsgivare 

på reguljära arbetsmarknaden.  

Longitudinell forskning gällande unga vuxna och arbetsmarknad  

Författaren till denna uppsats menar att det behövs mer forskning om målgruppen unga vuxna 

med ASD gällande arbetsmarknad och stöd. Det saknas longitudinella studier, vilket är viktigt 

för att öka kunskapen och på så sätt ge förutsättningar till bättre etablering på 

arbetsmarknaden, mindre arbetslöshet för målgruppen och i förlängningen en mer 

inkluderande arbetsmarknad i Sverige med eller utan funktionsnedsättning. 

Konklusion  

Etableringen på arbetsmarknaden för unga vuxna med ASD kan förbättras genom 

individanpassat, samordnat och icke tidsbegränsat stöd.  
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Bilaga 1 Tabell 2 Sammanställning av artiklar  

Författare och år Plats för 

studie 

Antal 

deltagare, 

åldersgru

pper 

Studiedesign, 

metod 

Resultat Slutsats 

Bolic Baric, 

Hemmingsson, Hellberg, 

Kjellberg 

2016 

Sverige 15st, unga 

vuxna 

Kvalitativ 

studie 

Stöd som påverkar 

yrkesövergångsprocessen 

var förberedande träning i 

grundskolan och 

arbetsträning på trygg 

arbetsplats med stöd. 

Yrkesövergångsproces

sen var longitudinell 

och började redan i 

högstadiet och 

fortsatte tills de unga 

vuxna etablerade sig 

och kunde behålla 

arbete eller studier.  

Nicholas, Mitchell 

Dudley, Clarke, Zulla 

2017 

Canada 16st ,19-

27år 

Kvalitativ 

studie 

Intressenter  

blev intresserade av att 

anställa. 

Ökad förståelse hos 

arbetsgivare och insikter 

om deltagarnas förmågor. 

Utveckling av den social 

förmågan. 

Programmet är flexibilitet, 

individanpassat efter behov  

Personer med ASD är 

bäst förberedda för 

arbete när fler 

komponenter uppfylls 

t.ex.; 

individualiserad/erfare

nhetsbaserad 

inlärning, indv 

målsättningar och 

mentorskap.  

Griffith, Totsika,   

Nash och Hastings  

2011 

 

Wales 11st, 37-

57 år 

Kvalitativ 

studie 

Svårigheter med etablering 

på arbetsmarknad. 

Behov av ökad kunskap, 

förståelse hos arbetsgivare, 

samhället om ASD. Behov 

av stöd att utveckla sociala 

färdigheter. 

Det tillgängliga stödet 

uppfattas som ostabilt, 

otillräckligt och bör 

individanpassas. En 

ökad kunskap och 

förståelse om ASD är 

önskvärt på fler 

arenor. 

Gentry, Kriner, Sima 

,McDonough och 

Wehman 

2014 

USA 55st, 18-

60år, 

medelålde

r 24år 

Randomisera

d kontrollerad 

studie  

Personer som fick PDA 

träning tidigt behövde 

signifikant mindre timmar 

med jobbcoaching stöd 

jämfört med dem som inte 

fått stödet. Även om det 

personliga stödet minskade 

så presterade deltagarna 

lika bra på arbetet 

Ju tidigare PDA stödet 

sattes in under 

anställning ju mindre 

personligt stöd 

behövde deltagaren. 

Det minskade stödet 

innebar ekonomiska 

vinster.  

 

Nicholas, Zwaigenbaum, 

Zwicker, E Clarke, 

Lamsal, P Stoddart, 

Carroll, Muskat, 

Spoelstra och Lowe 

2017 

 

Canada 137/122st, 

vuxna 

Kvantitativ 

och kvalitativ 

studie  

Internet undersökningen; 

Kapacitet att möta 

yrkesmässiga behov 

behöver förbättras i 

systemet. 

Intervjuerna; Önskan om 

pågående stöd och 

möjlighet till familjens 

inverkan, behov av 

samarbete, möjlighet till 

statligt ekonomiskt stöd  

Familjerna och 

deltagarna söker stöd 

både gällande att få 

och behålla arbete. 

Kapacitetsökning för 

anställningsstöd för 

personer med ASD 

rekommenderas 

baserat på 

otillräckligheten i 

dagens system 

Giarelli, Ruttenberg och 

Segal 

2013 

USA 16st, 18-

23år 

Kvalitativ 

studie 

Upplevda barriärer; 

självbedömda 

beteendemässiga problem, 

diagnosens innebörd och 

personliga faktorer. 

Bryggor till övergången; 

kognitiva förmågor, 

personliga egenskaper och 

styrkor, mentorer 

Ett framgångsrikt 

program innefattar att 

hjälpa personen att 

”passa in” och  

skapa ett mer 

tillmötesgående 

”Assberger vänliga” 

miljöer  

Utmaningen är att hitta 

vägar som hjälper dem 
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att bygga sina egna 

bryggor för att göra 

övergången lättare 

Giarelli och Fisher 

2013 

USA 36st, 18-

22år 

Kvalitativ 

studie 

Kärnan till de psykosociala 

problemen i övergången 

till samhället är att hålla 

sig flytande när man 

upplever sig vara drift.  

Stöd av föräldrar, lärare 

och sympatiska 

arbetsgivare är viktigt. 

Struktur, ankring och 

embarking(ex sätta mål) är 

redskap för personer med 

ASD att hantera vardagen. 

Modellen för TC kan 

med fördel användas 

för att guida unga 

vuxna på vägen in i 

samhället. Resultaten 

har högt praktiskt 

värde och är 

användbara då det är 

deltagarnas 

erfarenheter 

 

 

Schall, Wehman, 

Brooke, Graham 

McDonough, Brooke, 

Ham, Rounds, Lau och  

Allen , 2015 

USA 45st, unga 

vuxna 

Kvalitativ 

studie 

Genom SE fick 

45st.konkurrenskraftig 

anställning  

De 25som också fick 

intervention genom PS-

ASD  

behövde färre timmar av 

interventionen, de fick 

även högre lön än de som 

bara fick SE.  

Ovanligt många fick 

konkurrenskraftig 

anställning  Personer 

med ASD kan etablera 

sig vid rätt 

förutsättningar med 

t.ex. intensivt och 

individuellt stöd.  

Nygren, Markström, 

Svensson, Hansson och 

Sandlund  

2010 

Sverige 65st, 19-

36år 

Kvalitativ 

studie 

efter 1 år hade 25% 

anställning och 14% var i 

utbildning. Personer som 

hade arbete, utbildning 

eller arbetsträning visade 

högre tillfredställelse med 

sin yrkessituation och 

visade tecken på 

förbättring av sina 

psykiska symtom än de 

som utan aktivitet utanför 

hemmet.  

Det behövs längre 

perioder av 

uppföljning för att 

utvärdera IPS 

modellen t.ex. för att 

se om insatser som 

utbildning, och 

arbetsträning verkligen 

leder till riktigt arbete. 

Kriegera,  Kin´ebanianb, 

Prodingerc och Heigld 

2012 

Schweiz  6st, 30-

45år 

Kvalitativ 

studie 

Personer som tidigt i livet 

haft möjlighet till 

yrkesförberedande 

förutsättningar genom 

vänner, familj gav trygghet 

i social sammanhang.  

Stödjande skolmiljö 

genererade akademiska 

framgångar.  

Vilket resulterade i ökad 

kapacitet  

att förstå och anpassa sig 

till sociala normer.  

Genom adekvat socialt 

stöd från tidig ålder 

kan  

möjligheterna att som 

vuxen med ASD bli 

framgångsrika på 

arbetsmarknaden kan 

förbättras.  


