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Om en man inte håller jämna steg med sina kamrater, 

är det kanske för att han hör en annan trumslagare. 

Låt honom följa den musik han hör, oavsett takt och ursprung. 

(Henry David Thoreau, 1854) 

 



SAMMANFATTNING 

Sedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier 

gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta 

forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett 

fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar 

på högskola/universitet. Samtidigt sker en ökning av personer med AS 

som söker högre utbildning såsom högskola/universitet, vilket gör 

forskning gällande personer med diagnosen AS högaktuell. Antalet stu-

denter med kognitiva funktionshinder, dit AS räknas, som sökt pedago-

giskt stöd på högskola/universitet i Sverige, har ökat från 1 427 studen-

ter 2010 till 1 943 studenter 2012. När man studerar på högsko-

la/universitet så finns det pedagogiska stöd att tillgå, och till vardagen 

finns Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (SoL) som personer med AS har möjligheter att söka 

stöd genom.  Personer med AS kan ibland ha svårt att utnyttja stödsy-

stem som kräver att man själv identifierar och uttalar sina behov av stöd. 

Denna avhandling fokuserar på personer med AS i högre utbildning och 

stöd. 

I doktorsavhandlingen ingår två studier: Studie I som är en fallstudie 

och Studie II, som är en enkätstudie. Bindningspunkten för studierna är 

studenter med AS som fått pedagogiskt stöd i sin utbildning vid högsko-

la/universitet.  

STUDIE I 

Studie I består av en fallstudie (Merriam, 1994, 2009; Patton, 2002) som 

innefattade tre fall. Studien redovisas i artikel I och II, där artikel I byg-

ger på studenternas berättelser och artikel II på anhörigas och samord-

nares berättelser. Insamlandet av data har byggt på berättelser genom 

samtal (Doecke, Brown, & Loughran, 2000; Hydén & Brockmeier, 2008; 

Johansson, 2005; Skott, 2004). Valet av berättelser som metod, innebär 

att man som forskare fokuserar på att få möjligheter att lära känna en 

annan person, få kunskap om denna persons erfarenheter, känslor och 



 

 

förväntningar. För att säkerhetsställa undersökningens validitet, använ-

des triangulering mellan tre olika källor: intervjuer med studenter, anhö-

riga och samordnare. Urvalet av högskola/universitet gjordes med avsik-

ten att inkludera högskolor/universitet från olika delar av Sverige, olika 

stora högskolor/universitet med olika studieinriktningar.  

Syfte med Studie I är att undersöka hur studenter med AS i högre ut-

bildning beskriver och förstår sin livshistoria och sin studievardag, vilket 

redovisas i artikel I och i kappans resultat. Anhöriga är en central resurs 

för personer med AS. Därför undersöks i den andra artikeln hur anhöri-

ga uppfattar sina barns eller syskons studier och det stöd de tidigare fått 

i skolan och på högskola/universitet. I artikeln redovisas även hur man 

upplever det pedagogiska stöd som högskola/universitet erbjuder. Sam-

ordnare för studenter med funktionshinder har en central roll i vilka 

pedagogiska stöd som beslutas att students ska få, därför är det också av 

vikt att undersöka hur samordnare beskriver den stödverksamhet som 

finns på högskola/universitet. Även detta redovisas i andra artikeln samt 

i kappans resultat.  

Vid insamling av data var fokus på studenternas berättelser om sin stu-

dievardag och hur de beskrev sina skolerfarenheter, från förskola fram 

till högskola/universitet samt hur de såg på sin framtid (Hydén & 

Brockmeier, 2008). Vid samtalen med anhöriga och samordnare använ-

de forskaren sina yrkeserfarenheter som berör AS, diagnossättande, me-

diciner, lagar och forskning samt personliga erfarenheter. De anhöriga 

som intervjuades bestämdes av studenterna och bestod av en mamma, 

en pappa och en syster. Samordnarna bestod av de som arbetade på den 

högskola/universitet som studenten studerade på.  

Samtalsmanual har använts som stöd vid varje samtal. Totalt har tolv 

samtalsmanualer använts. Samtalens längd för studenterna varierade 

mellan 1 timma och 4 minuter till 4 timmar och 50 minuter. Samtalens 

längd varierade mellan 1 timma och 10 minuter till 3 timmar och 23 mi-

nuter för de anhöriga. Samtalens längd varierade mellan 1 timma och 13 

minuter till 3 timmar och 40 minuter för samordnare. Varje samtal an-



passades helt efter varje anhörigs och samordnares intresse av att vilja 

samtala.  

 De tre fallbeskrivningarna omfattade femton transkriberade samtal: tre 

vardera för varje student, en för vardera anhörig och en för vardera 

samordnare. Första steget i analysen var att forskaren läste igenom det 

transkriberade materialet kring varje student upprepade gånger så att en 

känsla för helheten uppstod. Vid tredje genomläsningen gjordes noter-

ingar i form av nyckelord som beskrev innehållet. Därefter plockades de 

meningar ut som innehöll information som byggde på nyckelorden och 

var relevanta för frågeställningarna. Den omgivande texten togs med så 

att sammanhanget kvarstod, det bildade meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna i samtalstexterna kondenserades i syfte att 

korta ner texten men ändå behålla innehållet. De kodades därefter och 

grupperades i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i sam-

talen i relation till studenterna. Samma process gjordes med de anhöri-

gas och samordnarnas transkriberade material.  

I Studie I framkom det att studenter med AS ofta behöver stöd i sin 

studievardag, det vill säga både i studierna och i vardagslivet, för att kla-

ra sina studier. Personer med AS har en kognitiv funktionsnedsättning 

som kan ge svårigheter i deras studievardag, och de har ofta en nedsatt 

förmåga att beskriva sina svårigheter och kan därför inte alltid redogöra 

för vilka behov de har. När man söker stöd bygger ansökan på att man 

själv kan beskriva sina behov av stöd och framför allt välja bland de stöd 

som finns utifrån det behov och de svårigheter man har, det vill säga 

man ges en stor valfrihet. För studenter med AS kan detta bli till en stor 

svårighet då de ofta inte själva vet vilka stöd de har behov av och vad de 

olika stöden skulle innebära för de studiesvårigheter de har. Studenterna 

i studierna angav att när de fick stöd hade de svårt att förstå hur stödet 

skulle fungera och hur det skulle kunna förbättra deras studier, och att 

det pedagogiska stödet i stället blev till ytterligare ett hinder, som tog tid 

och fokus från studierna. Stödinsatsen med vidhängande valfrihet kan 

ses som ett uttryck för en ekvifinalitet: stödsystemet har designats för att 

ge olika funktionshindrade samma möjlighet, och utgångspunkten är att 



 

 

valfrihet är bra för alla. Många av studenterna har beskrivit att de känner 

sig socialt begränsade och har kommunikationssvårigheter och de upp-

lever att de är stigmatiserade och känner sig alienerade.  

I analysen av studenternas beskrivning av sin livshistoria och studievar-

dag framstod två teman, Kamp och Utanförskap. Anhöriga beskrev att 

kraven på fokusering, både på vardags- och studentaktiviteter, blev 

övermäktiga för deras barn eller syskon. De kunde se att deras barn eller 

syskon hade svårigheter med att planera inköp av exempelvis mat, att 

laga mat, att tvätta och sköta andra vardagsrutiner i hemmet. Samordna-

re för studenter med funktionshinder utryckte att även om de kunde se 

att studenter hade problem med vardagsrutiner i hemmet,  kunde de inte 

ge något stöd för detta. De hade också svårt att erbjuda stöd i vissa 

studietekniska frågor. Samordnarna beskrev att det är svårt att ställa frå-

gor om en students funktionshinder, diagnos och livssituation och att 

det är svårt att få grepp om vilket stöd som skulle kunna bli bra för varje 

enskild student.  

Sammantaget så har det framkommit att studenter med AS har behov av 

både pedagogiskt stöd och stöd i vardagsrutiner och det framkom också 

i studierna att de olika stöden behöver samordnas så att studenter med 

AS erhåller stöd i hela studievardagen. Det framkom också att det finns 

behov av ett kunskaps- och kommunikationsverktyg för framför allt 

samordnare och studenter. Detta verktyg skulle kunna användas av 

samordnare och student så att en tydlig agenda upprättas och följs vid 

samtalen och beslut om vad eller vilka pedagogiska stöd som studenten 

skulle kunna få som stöd i studierna. 

STUDIE II 

Studie II består av en enkätstudie, bestående av 55 frågor med både 

öppna och slutna svarsalternativ, riktat till studenter med AS, studenter 

med rörelsehinder (RH) och studenter med hörselnedsättning (HD). 

Även i denna studie står studenter med AS i fokus, men med mer gene-

rell frågeställningar: Hur beskriver studenter med AS, RH och HD upp-

levda problem, erhållet stöd och upplevt stöd? Finns det skillnader och 



likheter mellan dessa tre grupper av studenter? Resultatet redovisas i 

artikel III samt kappans resultat.  

Syftet med studie II är också att undersöka vilka karaktäristika för stu-

denter med AS som kan identifieras och bedömas som så viktiga att de 

med stöd av Internationella klassifikation för funktionstillstånd, funk-

tionshinder och hälsa kan behöva ingå i ett code set. Resultatet redovisas 

i artikel IV samt i kappans resultat.  

Under arbetet med Studie I uppkom funderingar på om det fanns stu-

dentgrupper med andra funktionshinder som har samma erfarenheter 

som studenter med AS. Därför utökades urvalet till studenter RH och 

HN. Studie II var beskrivande med en mixed methods design. Den för-

sta delen hade en huvudsakligen kvantitativ ansats med data insamlade 

via en enkät. Till enkätstudien tillfrågades alla högskolor/universitet om 

de var intresserade att delta i undersökningen. Det var 14 samordnare på 

12 högskolor/universitet som tackade ja till att medverka och de tillfrå-

gade sedan de studenter som kunde vara aktuella att medverka i under-

sökningen. Respondenter blev 34 studenter som studerade vid 12 

svenska högskolor/universitet, 16 studenter med AS, 11 med RH och 7 

med HN. Eftersom endast 34 studenter kunde rekryteras betraktas detta 

som en pilotstudie. Den kan ge en första antydan om hur studievarda-

gen upplevs av studenter med funktionshinder och om det finns någon 

skillnad mellan de tre undersökta grupperna av studenter när det gäller 

svårigheter och behov av stöd.  

 I den andra delen av studie II togs ett första steg till ett code set, en 

början till ett kommunikationsverktyg, det vill säga en samtalsmanual 

mellan samordnare och studenter, samt som information till anhöriga. 

Analysen hade en deduktiv, kvalitativ ansats. Data från flera olika källor, 

bland annat enkäterna, analyserades och jämfördes genom att innehållet 

länkades till ICF-koder. Avsikten var att identifiera preliminärt innehåll i 

ett code set. 

  



 

 

Analysen av enkäterna var kvantitativ så långt materialet medgav det, 

och grupperna jämfördes genom så kallad korstabulering. Nästa steg i 

analysen (Code set förberedelsen) fokuserade endast på studenter med 

AS. Information i enkäten länkades kvalitativt deduktivt till ICF till-

sammans med information från fem olika källor som representerar olika 

perspektiv: 1) Studenters egna beskrivningar, 2) Internationella 

diagnosklassifikationer, 3) Nationella policy-dokument för högre 

utbildning, 4) Hälso- och sjukvården, 5) Brukarorganisationen Autism 

och Aspergerförbundet. De fem olika källorna innefattade tio dokument 

som valts utifrån inklusionskriterierna målgruppen AS, åldersgruppen 

unga vuxna, undervisning/utbildnings-krav för högre utbildning, 

insatser/behov av stöd samt nationella/internationella källor med 

anknytning till målgruppen. Syftet var att integrera flera olika perspektiv 

på behov av stöd i studievardagen för studenter med AS. Därmed kunde 

en första lista med ICF-koder identifieras som underlag till ett code set 

för studenter med AS på högskola/universitet.  

I Studie II framkom det att även om studenter med AS verkade rappor-

tera samma svårigheter, varierade förklaringarna som gavs till problemen 

mellan grupperna. När det gällde förklaringar verkade det för studenter 

med AS vara kopplat till kognitiva svårigheter medan det för studenter 

med rörelsehinder (RH) och hörselnedsättning (HN) var kopplat till 

fysiska svårigheter. På ytan kan de olika gruppernas svårigheter alltså se 

lika ut och de kommer då att erbjudas samma pedagogiska stöd från sin 

högskola/universitet. I enkätsvaren framhölls att det var väldigt viktigt 

för studenterna att kunna få ett arbete efter avslutade studier för att 

därmed få möjligheter att kunna försörja sig och leva ett vanligt liv som 

alla andra. Innan dess måste dock studierna genomföras och i den stu-

dievardag som beskrevs, talades det om kamp och utanförskap. Några 

av de erfarenheter som lyftes fram av alla grupperna studenter var, stress 

och koncentrationssvårigheter, trötthet, och social begränsning . 

I Studie II framkom alltså samma problem som i Studie I med att tydligt 

uttrycka svårigheter och behov. Det indikerar att det finns behov av ett 

kunskaps- och kommunikationsverktyg för samtal mellan samordnare 



och studenter. Ett ICF baserat code set för högre utbildning för studen-

ter med AS skulle kunna vara ett sådant verktyg. Ett code set består av 

ett antal kategorier från ICF och beskriver de svårigheter som studenter 

med AS kan ha och som kan bilda en checklista att arbeta utifrån vid 

samtal, planering av stöd och information till annan personal. Det ska 

vara så tydligt att det kan ges till studenten i förväg så att studenten får 

möjligheter att förbereda sig på vad samtalet och mötet innebär.  

Avslutningsvis har det framkommit att om studenter med AS ska bli 

inkluderade i högre utbildning och om uteslutningsmekanismer såsom 

stigmatisering och alienation ska motverkas, krävs det troligen tydligt 

strukturerade individuella lösningar: Stödet ska ge en öppning mot en 

multifinalitet istället för den ekvifinalitet som idag råder vid erbjudande 

av stöd. Lösningar och stöd ska inte bara vara baserade på en diagnos, 

utan på en analys av varje students upplevda svårigheter sett ur perspek-

tivet hela studievardagen. Först då kan stöden bli till de verkligt frigö-

rande möjligheter som är avsikten. 

Nyckelord: Asperger syndrom, högre utbildning, studievardag, studen-

ter med Asperger syndrom i behov av stöd, stöd, moment-22, kamp, 

alienation, stigmatisering, dramaturgi, högskola, universitet, anhöriga, 

samordnare, Code set, ICF, kommunikationsverktyg 
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FÖRORD 

Min berättelse börjar 1989, då jag fick ett sommarvikariat som skötare 

på avdelningen Granen på dåvarande vårdhemmet Strandängen i Jön-

köping. På avdelningen bodde några personer som hade diagnosen au-

tism och utvecklingstörning. Jag hade inte så mycket kunskap om autism 

så innan jag skulle börja mitt arbete på Granen läste jag alla böcker om 

autism, som jag kunde komma över. Jag började med de äldsta böcker-

na, där jag kunde läsa om att orsaken till autism var de kylskåpskalla 

mammorna. Jag avlutade min kunskapsinhämtning med att se filmen 

Rain Man som då var ny och väldigt uppmärksammad.  

Ingen av det jag läste eller såg motsvarade de boende jag möte på Gra-

nen. Arbetet blev en utmaning i tålamod, förändrat sätt att tänka och lite 

av ett gissningsarbete hur jag skulle göra för att dessa boende skulle 

kunna få det bättre. Det var mitt första möte med området och diagno-

sen autism, ett möte som komma att växa till en avhandling. Asperger 

syndrom (AS) fanns som diagnos redan 1889, men det var inget man 

pratade om. Det var först senare, ungefär 1992 som jag kom i kontakt 

med AS diagnosen. Jag har alltsedan dess mött personer med AS både i 

mitt yrkesliv och i det privata. Jag fortsatte läsa och skaffade mig så 

mycket kunskaper jag kunde om autism och AS. Senare när begreppet 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) introducerades i Sverige fort-

satte jag söka kunskaper om de diagnoser som ryms under begreppet 

NPF.  

Har man en gång börjat fundera över autism, AS och fått kontakt med 

någon person som har en sådan diagnos, då vill man veta mer. På det 

sättet som personer med AS kan se på världen är väldigt fascinerande 

och jag insåg att jag hade träffat personer med autism och AS tidigare i 

mitt yrkesliv, men då saknades kunskaper och erfarenheter och man 

pratade inte om AS. Diskussionerna handlade mer om Minimal Brain 



 

 

Damage (MBD) och Deficits in Attention, Motor Control and Percep-

tion (DAMP)1.  

Intresset för avhandlingsarbetet väcktes när jag 2003 gjorde en utvärde-

ring av ett EU-projekt. Projektet riktade sig till ungdomar och vuxna 

med diagnoser inom NPF som inte klarat att genomföra sina gymnasie-

studier eller som inte hade fått något arbete. De ungdomar och vuxna 

som medverkade i projektet hade fått olika former av stödinsatser, från 

försäkringskassa, arbetsförmedling och sjukvård. Dessa instanser ansåg 

att det fanns ett behov av mer omfattande stödinsatser, men ingen av de 

olika instanserna hade något stöd att erbjuda. Fortlöpande under pro-

jektutvärderingen av projektet reflekterade jag alltmer över hur personer 

med AS eventuellt skulle kunna klara sig i högt krävande studiemiljöer 

såsom högre utbildning. Flera av deltagarna visade tämligen stora kun-

skaper inom akademiska områden. Under intervjuerna med deltagarna i 

utvärderingen framkom det att många stödinsatser som gjorts haft en 

negativ inverkan på deltagarna, då de inte förstått innebörden och insat-

serna hade blivit mer till ett hinder än ett stöd. Jag kunde också se att 

samspelet mellan personer med AS och de som skulle utgöra ett stöd för 

personen, inte alltid fungerade - många nyanser i kommunikationen och 

därmed kontakter gick förlorad genom missuppfattningar.  

Genom mitt tidigare arbete inom omsorg och psykiatri fick jag insikter i 

hur personer med autism och AS delvis har ett annat sätt att kommuni-

cera på och förstår världen vilket kan generera andra referensramar än 

vad många andra människor har. Detta blev utgångspunkten för mitt 

avhandlingsarbete.  

Det har blivit snårigt under de år som avhandlingsarbetet har fortskridit, 

med byte av handledare, av inriktning på ämne och av hur resultatet i 

avhandlingen skulle presenteras. Från början var det tänkt att det skulle 

bli en monografi där resultatet skulle bestå av studenters, anhörigas och 

samordnares berättelser, det som kallas för Narrative Inquire. När jag 

                                                      
1 Finns inte som diagnos längre. 



bytte handledare och ämnesinriktning från Specialpedagogik till Handi-

kappvetenskap så bestämde jag mig för att avhandlingen skulle bli en 

sammanläggningsavhandling och påbörjade arbetat med att skriva artik-

lar. Då hade jag redan arbetat fram berättelser för studenter och anhöri-

ga. Jag vill avsluta detta förord med några korta avsnitt från Adams, Ber-

tils och Cesars berättelser eftersom berättelserna inte kommer att finnas 

med i avhandlingen. Jag börjar med utdrag från Cesar för att avluta med 

utdrag från Adams berättelser vars ord, ett citat från ett av intervjutillfäl-

lena, ingår som en del i avhandlingens titel.  

Cesar berättar att i skolan hade han svårt att sitta stilla och han hade inte 

speciellt många kompisar. Han tror att många ”tycker att man är lite 

udda ibland och så där”. Cesar berättar vidare att han har haft svårt med 

kompisar under hela uppväxten och även i dag har han ”inga riktiga 

kompisar”. Han blev mobbad under hela grundskolan, det var mest fy-

sisk mobbing och lärarna visste om det, men inga åtgärder sattes in. 

Istället för att ha klasskamrater i sin egen ålder så var han istället hos 

lärarna ”ja, jag har alltid varit vän med de vuxna som jobbar på skolan 

där jag gått”. När han sökte stöd på universitetet så blev han erbjuden 

anteckningshjälp och lån av dator, men dessa stöd ville ha inte ha. Han 

fick ingen information vare sig muntlig eller skriftligt om vad det fanns 

för annat stöd att tillgå. Cesar berättar att han inte försökte få något mer 

stöd . ”Jag visste inte om det skulle hjälpa eller så”. 

Bertil berättar att hans drivmotor att komma framåt är irritation och 

ilska. ”En stark motor till förändring är att jag blir förbannad och då 

händer det ganska mycket”. Det började med att han i grundskolan iakt-

tog en tjej när han stod i en lång matkö. Hon gick förbi kön och tog 

bara det hon ville ha, och som fanns längst fram, detsamma som Bertil 

också ville ha. Hon kunde hämta det utan att behöva stå i kö en 

halvtimma. Det var vid det tillfället som Bertil insåg att han också kunde 

göra så. Efter den händelsen började Bertil arbeta med sig själv och blev 

mer och mer medveten om sina svårigheter.  ”Det var liksom en upple-

velse”. Bertil började intressera sig för att se hur andra människor in-

teragerade med varandra och det blev till ett specialintresse. Han säger 



 

 

att han själv är ”udda och står utanför” och tittar in på andra. När Bertil 

började på universitet och sökte stöd så blev han bland annat erbjuden 

anteckningsstöd och mentor. Hans reaktion var att inte ville ha en ”rela-

tion där de var tvungna att umgås med mig för att få betalt och den här 

biten, det kändes väldig konstigt så det slutade med att jag avstod från 

det”. Han berättar att ”jag är fantastiskt dålig på att be om hjälp” och 

han tillägger ”hur kan man få hjälp när man kör 300 knyck”. Studievar-

dagen känns svår och jobbig och Bertil har ångest över sin livssituation. 

Han känner en fysisk smärta som är som ”en lätt brännande sensation i 

huden”. Han önskar att det i hans studievardag kunde skapas en miljö 

där Aspergare kunde få vara trygga och utveckla en bra social kompe-

tens och få ”bli deltagare i det sociala spelet”.  

Adam berättar att efter att ha fått diagnosen fastställd så blev inte livet 

annorlunda, han tycker att ”jag är den jag är” och han kan inte tänka hur 

det skulle vara att inte ha AS. Adam berättar vidare att det troligtvis inte 

är speciellt många som vet om att han har ett funktionshinder. Det är 

inte så att han skäms för det men han vill helst inte prata om. Han är 

och vill vara ”väldigt privat” som han säger och tycker det känns kons-

tigt att prata om sig själv och han klargör att han inte vill ”släppa in nå-

gon i min privata sfär”. Han har dock en önskan om att, som han säger, 

inte vara så ”jävla handikappad”. Han vill passa in och ger uttryck för att 

det är viktigt för honom. Adam tog inte kontakt med samordnare på 

högskola/universitet förrän det var ett faktum att studierna inte funge-

rade. Han fick en mentor som stöd eller som han sa ”jag skrev på men-

torsstöd”. Adam berättar att han tyckte att mentorn ”var väl trevlig” 

men blev till en källa för ännu mer stress. Det var Adam som skulle tala 

om för mentorn vad han behövde stöd med, men frågar sig hur skall det 

gå till när ”jag vet inte vad mitt stöd borde vara”. Studievardagen måste 

han kämpa med och maten är det ”lite ojämnt med”.  Men något stöd 

eller hjälp vill han inte ha. ”Man vill ju klara sig själv”. 
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FUNKTIONSHINDER 

Funktionsnedsättning och funktionshinder är centrala begrepp i denna 

avhandling. Socialstyrelsen definierar begreppen på beskriver följande 

sätt: 

 Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga 

 Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen.  

 
Diagnoskriterierna för Asperger Syndrom (AS) bygger på svårigheter i 

relation till miljö, vilket gör att man talar om AS mer som ett funktions-

hinder än som en funktionsnedsättning. I avhandlingen används därför 

dessa båda begrepp, dels beroende på hur andra författare använder be-

greppen, dels beroende på vad som beskrivs i texterna.   

 

SOCIAL INTERAKTION OCH SOCIALT SAMSPEL 

Social interaktion - när en person kopplar mening till en situation, tolkar 

vad andra säger och handlar utifrån detta. Social interaktion används vid 

beskrivning av diagnosen och i några teorier om bakomliggande orsaker 

till AS. 

Socialt samspel - svårighet att förstå sociala umgängesregler, svårighet eller 

likgiltighet inför att få kontakt med jämnåriga samt socialt och emotio-

nellt opassande beteende. Socialt samspel används vid förklaring till svå-

righeter och medger en något vidare tolkning än social interaktion. 

 
  



 

 

FÖRKORTNINGAR 

AS  Asperger Syndrom  

AST  Autismspektrumtillstånd 

DO   Diskrimineringsombudsmannen 

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

HN Hörselnedsättning (egen förkortning) 

ICD-10  Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem (eng. International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems 

- Tenth Revision) 

ICF  Internationell klassifikation av funktionstillstånd,  

funktionshinder och hälsa  

LSS  Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

RH  Rörelsehinder (egen förkortning) 

SFS   Svensk författningssamling  

SoL   Socialtjänstlagen  

SOU   Statens offentliga utredningar 

WHO   Världshälsoorganisationen 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Föreliggande avhandling handlar om studenter med Asperger syndrom 

(AS) som studerar inom högre utbildning2 och som har sökt pedagogiskt 

stöd. Undersökningen fokuserar på hur de beskriver och förstår sin livs-

historia i dåtid, nutid och framtid, och huruvida det pedagogiska stödet 

de har fått är till en möjlighet eller begränsning i deras studievardag3. 

Tidigare forskningsstudier är huvudsakligen publicerade i USA och 

Storbritannien4. De har sällan vinklats utifrån hur vuxna med AS5 själva 

beskriver sina livshistorier6 (inåtriktat perspektiv) och sina tankar om 

framtiden.  

AS är en diagnos som historiskt sett är relativt ny. Det är först på slutet 

av 1990-talet som det mer offentligt började talas om den. Personer med 

AS har blivit alltmer synliggjorda på grund av de förändrade krav på god 

kommunikations- och samspelsförmåga, som samhällsutvecklingen stäl-

ler på oss som samhällsmedborgare. Begränsning i social interaktion och 

kommunikation är två av de tre7 huvudkriterierna för diagnosen AS. 

Diagnoskriterierna för AS bygger på de svårigheter individen har i rela-

tion till miljön, vilket gör att man talar om AS mer som ett funktions-

hinder än som en funktionsnedsättning. Eftersom AS är ett relativt nytt 

fenomen i vårt samhälle är det också främmande för samhället och sko-

lan. I Sverige har personer med AS under de senaste 20 åren fått möjlig-

het att vara delaktiga i miljöer som de tidigare varit utestängda från. Det 

erbjuder därmed nya möjligheter men innebär också nya typer av pro-

blem, vilket sannolikt kan bero på en rad faktorer, exempelvis personliga 

egenskaper och föräldrars stöd. Samtidigt har det officiella stödsystemet 

utvidgats genom bland annat Diskrimineringslagen (Burgess & Turkstra, 

2010), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS, 

                                                      
2 Med högre utbildning avses utbildning vid universitet, högskola, akademier, konservatorier samt 

likande institutioner och är det begrepp som högskoleverket använder.  
3 I termen studievardag lägger jag in allt det som sker i vardagen såsom, hushållsarbete, ekonomi, 

fritid, umgänge samt allt som är relaterat till studier. Studier och vardag är inte möjliga är sära 
på då studier påverkar studentens vardag och vice versa.  

4 Se följande artiklar Dillon (2007), Lipka (2006), Madriaga och Goodley (2010) och Smith (2007). 
5 Se följande svenska avhandlingar Hofvander, (2009) och Larsson Abbad (2007). 
6 I studenternas livshistoria ingår dåtid, nutid och framtid. 
7 Det tredje kriteriet är nedsatt föreställningsförmåga. 
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1993:387) och FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättningar (UN, 2011). 
 

Studenter med funktionshinder ska ha samma möjligheter att bedriva 

högskolestudier som andra studenter. Därför finns möjlighet till så kallat 

särskilt pedagogiskt stöd (Högskolan i Jönköping, 2013). 

De allra flesta högskolor och universitet har webbsidor med liknande 

formuleringar som den citerade. Många skriver också att man välkomnar 

studenter med funktionshinder och vanligtvis finns det en samordnare 

för studenter med funktionshinder.  Behovet av stöd kan vara relaterat 

till både studierna och till vardagen utanför högskola/universitet. Ett 

exempel är Johan, som studerar engelska på Linköping Universitet. Han 

beskriver att AS kan vara ”en förbannelse eftersom vardagshändelser 

plötsligt kan bli tröttande och obegripliga. Eller för att vardagliga stu-

dent-måsten som att hålla rätt på scheman, planera veckan eller regel-

bundet läsa mejlen bara inte vill fastna i minnet och bli rutiner som för 

de flesta andra” (Linköping Universitet, 2013). I avhandlingen proble-

matiseras det pedagogiska stöd som ges vid högskola/universitet i rela-

tion till studenter med AS och deras studievardag.  

Stöd till studenter på högskola/universitet regleras framför allt genom 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567)8, som omfattar diskriminering av 

kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Lagen är en likabehandlingslag som föreskriver lika rättigheter 

för alla människor. Sedan januari 2009 följer Sverige FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UN, 2011). 

Grundtanken i konventionen är delaktighet och jämlikhet för funk-

tionshindrade inom samhällets alla områden. Konventionen skapar inga 

nya rättigheter i sig, utan syftar till att undanröja hinder så att personer 

med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

LSS är den lag som ger möjligheter för unga vuxna med funktionsned-

sättningar att flytta till egna bostäder och att röra sig mer obehindrat i 

olika samhällsmiljöer. Mätningar gjordes av Socialstyrelsen visar att det 

                                                      
8 Diskrimineringslagen SFS 2008:567 ersatte Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i 

högskolan januari 2009 Regerings kansliet (2008a). 
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över tid skett en ökning av LSS-insatser för personer med utvecklings-

störning och autism eller andra autismliknande tillstånd. Socialtjänstla-

gen, SoL (SFS, 2001:453) ger stöd för delaktighet i samhället till alla 

medborgare i Sverige. I § 1 står det att SoL ska främja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. 

Högskolor och universitet i Sverige samverkar via Stockholms universi-

tet kring studenter med funktionshinder. På webbplatsen Studera med 

funktionshinder. nu beskriver man sin verksamhet på följande sätt:  

Stockholms universitet har ett särskilt åtagande på området som omfat-

tar att årligen fördela ett extra högskolegemensamt anslag mellan uni-

versitet och högskolor, så kallade riktade nationella medel. Medlen an-

vänds till att delvis täcka kostnader för särskilt (personligt) pedagogiskt 

stöd till studenter för att undanröja eller överbrygga funktionshinder i 

studiesituationen (Stockholm Universitet, 2012a).  

När det rör högre utbildning, pågår ett antal studier9 om studenter med 

fysiska funktionshinder såsom rörelsehinder och nedsatt hörsel. I en 

studie av Rydberg, Gellerstedt och Danermark (2009) visar resultatet att 

den döva befolkningen har en lägre utbildningsnivå och att de pedago-

giska reformerna inte har varit tillräckliga för att minska den ojämlika 

utbildningsnivån mellan döva och hörande. Cameron och Nunkoosing 

(2012) visar i sin studie att studenter med dyslexi upplever att man i den 

virtuella lärmiljön blir överbelastad med information, att ordbehand-

lingsverktygen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, att sökfunktio-

ner inte fungerar och att verktygen endast kan användas ett åt gången. 

Det har visat sig att utbildningsinstitutioner behöver mer ekonomiskt 

stöd för att kunna förbättra villkoren för studenter med funktionshinder 

så att de kan få sina behov tillgodosedda och uppleva sig ha en bra livs-

kvalitet. I en mindre studie av Polo (Burgess & Turkstra, 2010; Hilton, 

Crouch, & Israel, 2008) gällande studenter med rörelsehinder, fram-

kommer att det finns svårigheter att få tillträde till lokaler och parker-

ingsplaster. Internationella undersökningar visar att studenter med AS 

                                                      
9 Se Cameron och Nunkoosing (2012),  Danermark  (1995),  Habib et al. (2012), Moller och 

Danermark (2007), och  Rydberg, Gellerstedt och Danermark (2009). 
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har en lägre livskvalité avseende fritid, vardag och studier, än andra 

jämnåriga studenter. 

Om elever med funktionshinder på gymnasienivå10 eller motsvarande, 

pågår det forskning världen över och problematiken som rapporteras är 

relativt likartad. När det gäller elever med AS, så har Hellberg (2007) 

studerat svenska gymnasieelever som deltar i ett särskilt program för 

personer med AS. Eleverna berättade om ”kritiska händelser i deras liv” 

som inträffade under grundskoletiden: när de fick sin diagnos och sedan 

när de började på den individuellt anpassade gymnasieutbildning. Under 

gymnasietiden upplevde många elever framgång i studierna för första 

gången (Skolporten, 2008). På Nya Zeeland visar en undersökning att 

elever med funktionshinder ”betonade bristen på resurser och hinder 

som skapats av lärare" (Claiborne, Cornforth, Gibson, & Smith, 2011, s. 

513) och rapporter från afrikanska länder som Sydafrika, Botswana och 

Zimbabwe belyser liknande svårigheter som i västvärlden (Moswela & 

Mukhopadhyay, 2011). I USA rapporterar Dillon (2007) att studenter 

med AS behöver ett individanpassat stöd för att de inte ska misslyckas 

med sina studier. Smith (2007) poängterade också att studenter med AS 

behöver både individanpassat boende och stöd i vardagen. Lipka (2006) 

rekommenderar att studenter med AS får campus-lägenheter med speci-

ellt stöd och att det verkar finns ett behov av stöd inte bara i akademiska 

frågor utan även i vardagen. Nämnda studier har gett viss kunskap om 

studenter med AS inom högskola/universitet. Kunskapen är dock inte 

tillräcklig och bygger inte på svenska förhållanden där insatser enligt 

Diskrimineringslagen, LSS och SoL borde ge möjlighet till en fungeran-

de vardag.  

Samarbete mellan olika stödinsatser skulle kunna ge studenter med AS 

en bra och fungerande studievardag. Samarbetet är inte lätt, bland annat 

för att de olika aktörerna har olika utgångspunkter för sina insatser och 

att de därmed ”talar olika språk”. Det behövs därför ett verktyg som kan 

vara gränsöverskridande. Internationell klassifikation av funktionstill-

                                                      
10 Se Hadjikakou, Polycarpou och Hadjilia (2010), Madriaga och Goodley (2010), Madriaga et al. 

(2010) och Matshedisho (2010). 
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stånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (Pless & Granlund, 2011; WHO, 

2003) är ett sådant verktyg som på ett nyanserat vis kan användas för att 

beskriva enskilda studenters möjligheter och begränsningar i interaktion 

med sin omgivning. För att underlätta de olika aktörernas användande 

av ICF, görs i föreliggande avhandling ett första steg mot ett ICF-

baserat verktyg för studenter med AS på högskola/universitet, ett så 

kallat code set. Det innebär ett standardurval av ICF kategorier för olika 

tillstånd och situationer och som kan användas som en checklista av 

olika yrkesgrupper och verksamheter (Grimby, Harms-Ringdahl, 

Morgell, Nordenskiöld, & Stibrant Sunnerhagen, 2005). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med avhandlingen är att undersöka studievardagen och det stöd 

som finns på högskola/universitet för studenter med Asperger syndrom 

(AS). Mer precist undersöker avhandlingen hur studenter med AS själva 

beskriver och förstår sin studievardag, hur det skiljer sig från studenter 

med andra typer av funktionsnedsättningar och hur förutsättningarna 

uppfattas av anhöriga och samordnare. Dessutom integreras flera andra 

perspektiv på förutsättningarna i studievardagen för studenter med AS. 

Slutprodukten är det första steget till ett code set för studenter med 

funktionshinder på högskola/universitet. Det avser att ge stöd för dialo-

ger mellan studenter och olika aktörer med syfte att screena behov av 

stöd i studievardagen, för att därigenom på bästa sätt kunna ge samord-

nat stöd i både studier och vardag.  

Arbetet är indelat i två delstudier där två artiklar inom vardera delstudie 

är publicerade eller inskickade. Följandefrågeställningar ligger till grund 

för studierna:  

Studie I. Att vara student med Asperger syndrom på högsko-

la/universitet.  

 Hur beskriver och förstår studenterna sin livshistoria och sin stu-

dievardag? 

 Hur uppfattar anhöriga sina barns eller syskons studier och det 

stöd som de fått tidigare i skolan och på högskola/universitet? 
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 På vilket sätt upplever studenterna och anhöriga det stöd som 

högskola/universitet erbjuder?  

 Hur beskriver samordnare den stödverksamhet som finns på 

högskola/universitet? 

Studie II. Förutsättningar för studenter med Asperger syndrom på hög-

skola/universitet.  

 Hur beskriver studenter med AS, studenter med rörelsehinder 

samt studenter med hörselnedsättning i relation till upplevda 

problem, erhållet stöd och upplevt stöd och finns det skillnader 

och likheter mellan dessa tre grupper av studenter? 

 Vilka karaktäristika för studenter med AS kan identifieras med 

stöd av Internationella klassifikation för funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa och bedömas som så viktiga för stu-

denternas vardagsfungerande att de kan behöva ingå i ett code 

set? 

BAKGRUND TILL AVHANDLINGSÄMNET  

År 2006 medverkade jag vid utvärderingen av det så kallade ISA-

projektet11. Samtidigt avrapporterade Socialstyrelsen ett projekt gällande 

stöd till studenter med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

och psykiska funktionshinder vid Lund Universitet (Socialstyrelsen, 

2006). Efter att ha uppmärksammat att det fanns personer med AS och 

andra närbesläktade funktionshinder som vill och som delvis har förmå-

gan att studera på högskola/universitet, hade projektet vid Lund Uni-

versitet syftet att ta fram information i form av en guide om vilka stöd-

åtgärder som finns för studier på högskola/universitet. Stödet skulle ge 

studenterna en bättre möjlighet att klara av sina studier och nå fram till 

en examen. Att studenterna delvis har förmåga, innebär att de har den 

intellektuella förmågan, men samtidigt kognitiva svårigheter som gör att 

de har svårigheter att planera och organisera aktiviteter samt svårigheter 

                                                      
11 ISA-projektet var riktat till ungdomar och vuxna med diagnoser inom NPF som inte klarat att 

genomföra sina gymnasiestudier eller fått en sysselsättning. Projektet var ett EU-projekt och 
ägde rum mellan 2003-2006 Simmeborn Fleischer (2006). 
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med socialt sampel. Projekt Empowerment skapades 2002 av Autism & 

Aspergerförbundets yngre medlemmar, som själva har AS. Mellan åren 

2002 och 2009 gav de ut en egen tidning med namnet Empowerment. I 

nummer 1/2006, där artiklarna handlade om skola och utbildning, be-

skrevs studier på högskolenivå. Det hänvisas till lagen om likabehand-

ling som kom 2002 och som gav rätten till stöd. I en av artiklarna skriver 

Tranqvist (2006, s. 10) ”att i lagen står det att ingen får diskrimineras på 

grund av sitt funktionshinder och att varje högskola har skyldighet att 

upprätta en plan för de åtgärder som skolan kan erbjuda funktionshind-

rade”.  

I och med Likabehandlingslagens tillkomst blev det lättare att få stöd vid 

studier på högskola/universitet, men frågan är hur studenter med AS 

beskriver och förstår stödet. Detta utgör utgångspunkten för mitt av-

handlingsarbete.  

AVHANDLINGENS DISPOSITION 

I detta inledande kapitel har en introduktion till avhandlingsämnet samt 

avhandlingens syfte och frågeställningar presenterats. I kapitel två ges en 

bakgrund till centrala synsätt som sätter avhandlingen i en kontext: stu-

denter med funktionshinder, diagnosen Asperger syndrom (AS), påver-

kan på studievardagen samt lagar och förordningar. I det tredje kapitlet 

presenteras teoretiska utgångspunkter som kommit att prägla analysen, 

såsom systemteorier, stigmatisering, social interaktion och aliena-

tion/utanförskap. Kapitel fyra är avhandlingens metodkapitel som be-

skriver hur de två studierna genomfördes och analyserades. Kapitel fem 

består av sammanfattningar av de fyra artiklarna medan resultat och 

slutsatser för var och en av studierna presenteras i kapitel sex. Därefter 

följer resultatet från de båda studierna sammanförda, vilket slutligen, i 

kapitel sex, problematiseras och diskuteras i förhållande till teoretiska 

utgångspunkter. Vidare lyfts forskningsmetodiska och etiska frågor. I 

slutat av avhandling finns en sammanfattning på engelska.  
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2. BAKGRUND 

Det är några lagar som möjliggjort och underlättat för personer med AS 

att börja studera på högskola/universitet, däribland LSS-lagen är en av 

flera lagar som haft betydelse. Den beskrivs nedan tillsammans med de 

olika lagar och förordningar som reglerar stödsystemet för studenter 

med funktionshinder på högskola/universitet. Därefter följer ett avsnitt 

om AS utifrån ett historiskt perspektiv och dess implikationer i vardagen 

samt kort om Theory of Mind (ToM), Central koherens och Exekutiva 

funktioner, vilka kan bidra till förståelse för de svårigheter personer med 

AS har och som påverkar studenterna i deras studiesituation på högsko-

la/universitet. Som avslutning ges en sammanställning av de svårigheter 

personer med AS har i studievardagen.  

STUDENTER MED FUNKTIONSHINDER 

Vid svenska högskolor/universitet finns många studenter med varieran-

de typer av funktionshinder. För att dessa studenter ska klara de särskil-

da utmaningar som de kan ställas inför, erbjuds de stöd av en s. k. sam-

ordnare för studenter med funktionshinder. På Studera med funktionshin-

der.nu, en hemsida administrerad av Stockholms Universitet, redovisas 

statistik över de åtta största grupperna av personer med funktionshinder 

(tabell 1). Uppgifterna gäller endast de studenter och forskarstuderande 

med funktionshinder som är kända genom att de varit i kontakt med 

samordnare eller kommit till kännedom genom lärare, studievägledare 

vid institutioner eller motsvarande. Inom gruppen ”kognitiva svårighe-

ter” finns studenter med AS, men där finns även andra typer av funk-

tionsnedsättningar (exempelvis ADHD, ADD, psykiska funktionsned-

sättningar och förvärvade hjärnskador), vilket gör att det inte finns nå-

gon exakt siffra på hur många studenter med AS som sökt stöd. Antalet 

studenter med kognitiva svårigheter som sökte stöd ökade mellan åren 

2010-2012 med 516 studenter, vilket motsvarar en ökning med 36 pro-

cent. Statistiken visar också att liksom i övriga grupper är det fler kvinn-

liga studenter med kognitiva svårigheter som sökt stöd jämfört med 

manliga. Även bland de forskarstuderande som inkluderas i statistiken 
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fanns det flera kvinnor än män, 2012 fanns 11 forskarstuderande kvin-

nor jämfört med 6 män (Stockholm Universitet, 2013) 

Tabell. 1 Antal studenter med funktionshinder som besökt samordnare  
(Stockholm Universitet, 2013) 

Funktions-
hinder 

Kvinnliga 
studenter 

Manliga  
studenter 

Alla  
studenter 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Dyslexi/ 
specifika 
läs- och 
skriv-
svårigheter 

3274 2859 2290 1665 1558 1570 4939 4417 4370 

Synskadade 
studenter 

177 182 140 117 106 95 294 288 235 

Studenter med 
rörelsehin-
der 

402 377 407 182 192 199 584 567 606 

Döva/tecken-
språkiga 
studenter 
(med tolk) 

106 106 106 28 30 35 134 136 141 

Hörselskadade 
studenter 
(utan tolk) 

126 131 131 67 72 87 193 203 218 

Studenter med 
kognitiva 
svårigheter 

1112 922 801 831 772 626 1943 1694 1427 

Studenter med 
andra till-
stånd 

384 335 244 145 151 91 529 486 335 

Summa 5581 4912 4629 3035 2879 2703 8616 7791 7332 
Övriga studen-

ter* 
436 434 277 332 230 370 768 664 647 

Totalt 6017 5346 4906 3367 3109 3073 9384 8455 7979 
 
* Övriga studenter som besökt samordnare för studieplanering m.m. utan att ansöka om så kallat 

särskilt pedagogiskt stöd, det vill säga olika kompensatoriska stödinsatser. 

ASPERGER SYNDROM 

AS är en diagnos inom Autismspektrum tillstånd (AST) som är ett sam-

lingsnamn för flera diagnoser med liknande symtom (Gillberg, Peeters, 

& Hasselqvist, 2002). De mest förekommande diagnoserna är Autism, 

Asperger syndrom, Atypisk autism och Desintegrativ störning. Gemen-

samt för dessa är begränsningar inom tre områdena: social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga. Trots att diagnosen AS in-

fördes först i slutet av 1990-talet, har personer med dessa svårigheter 

alltid funnits. De har ansetts som udda och ibland har människor haft 
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myter om att de som barn blivit utbytta av troll eller älvor (Frith, 1991, 

2003; Wing & Potter, 2002). 

HISTORIK 

AS är uppkallad efter en österrikisk barnläkare vid namn Hans Asper-

ger12. Det var dock i USA år 1943 som den första artikeln publicerade 

som kan sägas beröra AS. Artikel var skriven av Leo Kanner13 som ur-

sprungligen också kommer från Österike. Han beskrev sin forskning 

gällande 11 barn med ovanligt beteendemönster. I artikeln beskrevs 

barnens beteende i detalj och han kallade störningen för tidig infantil au-

tism. Undersökningen som artikeln baserade sig på omfattade personer 

inom den normala utvecklingsnivån, men längre fram riktade han intres-

set mot dem som också hade en utvecklingsstörning (Frith, 1991, 2003; 

Wing & Potter, 2002). Ett år senare, 1944, publicerade Asperger sin för-

sta artikel som berörde en grupp barn och ungdomar med ett annorlun-

da beteendemönster (Kristiansen & Andersson, 2000; Wing & Potter, 

2002). De drag som han ansåg viktiga var: 

Naivitet, opassande sociala närmanden gentemot andra, mycket begrän-

sade specialintressen för sådana saker som tågtidtabell, god grammatik 

och vokabulär men monotont tal som används för monologer, inte sam-

tal, dålig motorisk koordinationsförmåga, funktionsförmåga från medel 

till över normal, men ofta specifika inlärningssvårigheter på ett eller två 

områden med en markant brist på sunt förnuft (Wing, 1998, s. 20).  

Asperger menade att de barn som Kanner undersökt, det vill säga. barn 

på låg utvecklingsnivå med nedsatt förmåga till känslomässig kontakt, 

                                                      
12 Hans Aspergers artikel publicerades 1943 och titeln är: Die ”Autistischen Psychopathen” im Kindesalter. 

Ursprungligen publicerad i Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten (117), 76-136, 1944. 
Artikel har översatts till svenska med titeln: ”Autistisk psykopati” i barndomen, publicerad på Au-
tismforum 2044. Översättning till engelska samt kommentarer av Uta Frith. Översättning till 
svenska av Gunnar Lindgren. 
(http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistisk_psykop
ati_i_barndomen.pdf) 

13 Leo Kanners artikel publicerades 1944 med titeln: Autistic disturbances of affective contact. Ursprungli-
gen publicerad i Nervous Child 1943 (2), 217-250. Artikeln är översatt till svenska med titeln 
Autistiska störningar av förmågan till känslomässig kontakt och publicerades på Autismforum 2005. 
Översättning: Håkan Järvå 
http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistiska_stornin
gar_av_formagan_till_kanslomassig_kontakt.pdf 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistisk_psykopati_i_barndomen.pdf
http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistisk_psykopati_i_barndomen.pdf
http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistiska_storningar_av_formagan_till_kanslomassig_kontakt.pdf
http://www.autismforum.se/gn/export/download/af_pdf_vad_ar_autism/Autistiska_storningar_av_formagan_till_kanslomassig_kontakt.pdf
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skiljde sig från den grupp barn som han undersökt, barn med grundläg-

gande störning med dysfunktionella personlighetsstrukturen. Eftersom 

Aspergers artiklar publicerades på tyska dröjde det länge innan hans un-

dersökningar blev kända utanför Tyskland och Europa (Attwood, 1998). 

I England utkom Lorna Wing 1973 med sina forskningsresultat om per-

soner med AST. Hennes resultat har bidragit till att ändra den vedertag-

na synen som fanns tidigare, nämligen att avvikelsen berodde på en 

störning i relationen till föräldrarna, till att istället förstå orsaken som en 

hjärnfunktionsstörning (Holmqvist, 2004). I början av 2000-talet blev 

AS ett omtalat tillstånd inom psykiatrin. Därigenom har många patienter 

inom vuxenpsykiatrin, som man tidigare haft svårt att diagnostisera, nu 

fått diagnosen AS eller blivit omdiagnostiserade till densamma. Många 

av dessa personer har stora svårigheter att anpassa sig i det vardagliga 

samhällslivet.  

Det är svårt att veta exakt hur många som får en AS diagnos. I Sverige 

finns inga kompletta register och utifrån de undersökningar som gjorts 

här i landet och i övriga världen görs bedömningen att åtminstone 1-2 

barn per tusen har någon form av AST (Autismforum, 2011). Det skulle 

innebära att det finns minst 1 500 upp till 3 000 barn med någon av des-

sa diagnoser i åldrarna 4-17 år i Sverige. Det finns inte heller några regis-

ter eller statistik över hur många med AS som söker till eller studerar på 

högskola/universitet. Tabell 1 visar gruppen studenter med kognitiva 

funktionshinder till vilken studenter med AS räknas. Det är emellertid 

svårt att göra någon slags beräkning av hur många av de 1 943 studen-

terna med kognitiva svårigheter som hade en AS diagnos . 

IMPLIKATIONER FÖR AS I VARDAGEN 

Vid diagnostisering av AS är det avgörande om ett visst beteende leder 

till allvarliga svårigheter i vardagslivet för att diagnosen ska sättas. AS 

beskrivs ofta som AS hos personer med normal- eller hög begåvning 

(Baron-Cohen, 2008; Fleisher, 2005). Vad som är viktigt att ha i åtanke 

är att två personer med diagnosen AS kan vara mycket olika, de kan ha 

olika symtom, olika svårigheter, olika begåvning, olika personligheter 

och ha olika förutsättningar att hantera sitt funktionshinder.  
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När diagnostisering görs används diagnosmanualerna Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och International Sta-

tistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth 

Revision (ICD-10). Kriterierna som finns i DSM-IV och ICD-10 över-

ensstämmer med den symtomtriad som Lorna Wing och Judith Gould 

utvecklade under slutet av 1970-talet och som beskrivs som ”Wings tri-

ad”: begränsningar inom de tre symtomområdena social interaktion, 

kommunikation och föreställningsförmåga, där speciellt kommunikation 

och social interaktion, är påverkansfaktorer i mötet med andra männi-

skor (Baron-Cohen, 2008; Wing, 1998; Wing & Potter, 2002). Graden av 

svårigheter inom respektive område kan vara olika och kan, var för sig 

eller tillsammans utgöra en persons svårigheter. Själva triaden eller tri-

angeln används inte så mycket idag men de tre symtomområdena är de-

samma.  

Inom socialt samspel kan personer med AS ha svårigheter med att ta 

ögonkontakt eller veta var de skall fästa sin blick när de samtalar med 

någon (Falkmer, Granlund, Nilholm, & Falkmer, 2012). Kroppskontakt 

kan också vara svårt liksom förmågan att dela uppmärksamhet med 

andra, vilket kan resultera i att det är svårt att ha till exempel, grupparbe-

te eller sitta nära någon vid föreläsningar. Personer med AS har också 

ofta svårighet att visa förståelse för andra som individer (ToM, se ned-

an) och de kan ha svårt att samspela med jämnåriga och umgås hellre 

med yngre eller äldre personer (Baron-Cohen, 2008; Wing, 1998). 

Svårigheter med kommunikation innebär att personer med AS kan ha ett 

stort ordförråd men ändå ha stora problem med ömsesidig kommunika-

tion. Det kan innebära både förmågan att göra sig förstådda och förstå 

vad andra menar. Det kan bero på en mycket konkret språkförståelse, 

vilket gör att det som sägs eller skrivs ofta tolkas bokstavligt och de kan 

har svårt att uppfatta underliggande budskap (Attwood, 1998; Baron-

Cohen, 2008).  

Begränsad föreställningsförmåga avseende beteende, fantasi och intresse 

innebär till exempel. att personer med AS ofta har upprepande och ste-

reotypa rörelser. De kan ha fixeringar gällande föremål, företeelser och 
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handlingar, vilket kan bli till specialintressen. Oftast har de en rigid bete-

enderepertoar och begränsad fantasi som innebär att förmågan att skapa 

inre bilder, känslor och föreställningar är nedsatt. En rigid beteendere-

pertoar kan få till följd att förmågan att anpassa beteende till den sociala 

situationen blir låg (Baron-Cohen, 2008; Wing, 1998). 

 Som vuxna lär sig många med AS att förstå och hantera kommunika-

tionens koder, men de flesta har ändå vissa svårigheter när det gäller 

socialt samspel och kommunikation. Personer med AS har svårt att intu-

itivt tolka kroppsspråk, mimik och gester, satsmelodi och ögonkontakt. 

Det gör att mycket av det underliggande budskapet i ett samtal går dem 

förbi. Gillberg (1997) menar att personer med ”Asperger syndrom osen-

timentalt konstaterar” att de inte skulle vilja vara som ”de andra”, de 

som inte har AS. Flickor och pojkar uppvisar i stort sett samma sym-

tom, men flickor kan ha en lite annorlunda symtombild. Ibland har de 

inte de typiska specialintressena, deras språk är inte alltid lika formellt 

högtravande som det pojkar kan ha och de är oftast relativt tystlåtna. 

Flickorna har oftare ett något större socialt intresse. De kan stå bredvid 

och titta på utan att veta hur de skall komma in i gruppen, trots att de 

vill (Gillberg, 1997; Wing, 1998). 

KOGNITIV UTVECKLING VID ASPERGER 

SYNDROM 

Personer med AS har kognitiva svårigheter och kognitivt utveckling in-

nebär utveckling av bland annat: förståelse, tänkande, beslutsfattande, 

minne, problemlösning, tolkande och bedömningar (Möller & Nyman, 

2003). Dessa förmågor är nedsatt hos personer med AS och kan innebä-

ra svårigheter vid studier. Det finns många olika beskrivningar och för-

klaring av kognitiv utveckling och hur det påverkar om den är nedsatt. 

Det finns tre teorier om bakomliggande orsaker, angående kognitiv ut-

veckling som är ofta omnämnda inom området AS och AST, som är 

relevanta för att förstå studiesituationen på högskola/universitet för 

studenter med AS. Dessa är: Theory of mind, central koherens och exekutiva 

funktioner där speciellt de två första berör det kommunikativa beteendet. 



Bakgrund 

 

14 

 

Teorierna utgör förklaringsmodeller för de svårigheter som många med 

AS har. 

THEORY OF MIND - TOM 

Svårigheterna enligt ToM innebär att personer med AS har svårt att ta 

andras perspektiv, samt svårigheter med att förstå känslor och tankar 

som påverkar människors beteende. Det innebär också att det finns svå-

righeter med att förstå sig på andra människor i allmänhet och missupp-

fattningar uppstår lätt. Personer med AS har också svårigheter med att 

reagera på andra personers känslouttryck, såsom sorg, ilska eller glädje 

och de kan ha svårt att förstå andras önskningar och vilken avsikter 

andra kan ha (Frith, 1991, 2003; Wing, 2002). 

CENTRAL KOHERENS 

Svag central koherens innebär att personer med AS koncentrerar sig på 

detaljer istället för att se helheten. De ser delarna men har svårt att få 

ihop dessa till en helhet, vilket innebär att de kan uppfatta sin vardag 

som fragmentiserad och ha svårighet med att förstå budskapet i en stor 

mängd information. Det innebär också att personer med AS har avvi-

kande social och kommunikativ förmåga samt repetitiva beteendemöns-

ter och de brister i förmåga att se sammanhang och att dra slutsatser 

(Wing, 2002). 

EXEKUTIVA FUNKTIONER 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för flera olika funktioner som 

styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben). De koordinerar 

olika typer av information och anses ligga bakom allt målinriktat bete-

ende. Brister i de exekutiva funktionerna gör att personer med AS bland 

annat har svårigheter med att planera, genomföra och avsluta saker. De 

har svårt att kontrollera sina impulser och att kontrollera sin uppmärk-

samhet (Frith, 2003; Wing, 2002).  

Dessa tre teorier ger ingen specifik förklaring till de symtom som perso-

ner med AS uppvisar, utan är beskrivningar som gör det möjligt att för-
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stå de svårigheter personer med AS kan ha. Därigenom ger de vägled-

ning, om vilka behov personer med AS har, till dem som ska ge stöd.  

PÅVERKAN PÅ STUDIEVARDAGEN 

Mot bakgrund av det som beskrivits ovan följer här nedan en samman-

ställning av de svårigheter som kan påverka studievardagen för studenter 

med AS:  

Kognitiva svårigheter kan påverka studenternas förmåga att tänka, att lära 

och att bearbeta information från omvärlden. Det kan handla om att 

förstå skillnaden mellan egna och andras tankar och känslor, att kunna 

se större sammanhang utifrån detaljer, att bearbeta sinnesintryck att an-

passa sitt beteende på ett ändamålsenligt sätt, att tolka abstrakt informa-

tion, att kunna planera och organisera studier och vardagsgöromål. Det-

ta kan innebära svårigheter för studenterna att tolka, reflektera och få 

samman alla delar till en helhet i sin omvärld och studievardag (Dahl-

gren, 2002; Frith, 1991; Iglum Rønhovde, 2006).  

Mycket rutiner kan handla om att studenterna behöver ha sin bestämda 

plats i föreläsningssalen, tillhöra samma grupp vid grupparbeten, vara i 

samma rum eller byggnad genom hela utbildningen. De kan bli irritera-

de, arga eller gå sin väg om inte omgivningen förstår dem och anpassar 

sig till deras rutiner. Rutinbehovet ökar om omgivningen är ny, exem-

pelvis när studenten kommer till en ny högskola, börjar en ny kurs, pla-

ceras i nya grupper eller träffar nya lärare och studenter. Rutiner är 

mycket viktiga för tryggheten och gör livet mer förutsägbart, men de 

kan också vara mycket begränsande (Attwood, 2000; Ehlers & Gillberg, 

1994; Jackson, 2005). 

Specialintressen kan för studenter med AS utgöra antingen något väldigt 

positivt eller innebära svårigheter om det upptar alltför mycket av stu-

dentens tid eller uppmärksamhet. Specialintresset behöver inte alltid 

vara detsamma utan kan växla över tid, men det kan i hög grad påverka 

fokuseringen på studierna (Attwood, 2000; Fleisher, 2005). Om ett spe-
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cialintresse sammanfaller med ett akademiskt område så kan detta vän-

das till något positivt. 

Egocentriskt beteende kan göra att studenter med AS har svårt att få nära 

vänner eller bra relationer till andra studenter. Det kan yttra sig som att 

en student med AS har svårt att bortse från sitt specialintresse och hellre 

vill syssla med det än att lägga fokus på andra aktiviteter eller att studen-

ten är med i olika aktiviteter men inte på ett ömsesidigt sätt. Studenterna 

med AS kan uppfattas som provocerande genom att inte förstå det soci-

ala regelverket eller att inte förstå, acceptera och anpassa sig till vuxen-

världens krav (Attwood, 2000; Ehlers & Gillberg, 1994). Svårigheterna 

att förstå kan förklaras av att mycket kommunikation människor emel-

lan är icke-verbal, och att de flesta använder sig av instinktiva signaler 

och tar omedvetet för givet att andra läser av dem.  

Uppmärksamhetssvårigheter (Joint attention) kan påverka studierna för stu-

denter med AS. Uppmärksamhetssvårigheter är relaterat både till per-

ception och koncentrationsförmåga. Perception står för de sinnesintryck 

vi tar in information med: syn, hörsel, smak, lukt, hud-, känsel- och rö-

relseintryck vilket personer med AS oftast har svårigheter med på ett 

eller annat sätt. Personer med AS har en annorlunda perception och de 

har svårt att sortera, analysera och organisera olika intryck. Det innebär 

att de kan vara extra känsliga eller okänsliga för vissa intryck. För den 

som är extra känslig kan det vara mycket tröttande och kan bland annat 

få till följd att man får koncentrationssvårigheter. Eftersom dessa sin-

nesintryck är så viktiga för studenters lärande och förståelse, kan percep-

tions- och koncentrationssvårigheter påverka och störa vid föreläsning-

ar, seminarier och grupparbeten eller vid inläsning av litteratur 

(Attwood, 2000; Wing, 1998).  

Bokstavlig tolkning av vad som sägs eller skrivs innebär att ironi, ordvitsar 

och metaforer blir obegripliga. Dessutom kan tolkningsfel uppstå när 

ord har flera olika betydelser. För studenter med AS komplicerar detta 

ytterligare umgänget med andra, eftersom det kan ge svårigheter att förstå 

avsikten bakom andra människors beteenden och göra att de uppfattar situa-
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tioner på ett annorlunda och ibland felaktigt sätt (Attwood, 2000; Frith, 

2000).  

AS är till vissa delar ett osynligt funktionshinder som framträder i vissa 

kontexter. Därför kan lärare, andra studenter och personal på högsko-

la/universitet ha svårt att förstå studenternas beteende. De fungerar i 

vissa lägen bra med sin omgivning för att sedan bli en helt annan person 

med stora svårigheter. I studiemiljöerna kan det innebära att de klarar 

sina salstentor väldigt bra men inte klarar grupparbeten, verksamhetsför-

lagd utbildning, laborationer eller muntliga redovisningar. Det är viktigt 

att poängtera att det finns studenter med AS som klarar sina studier utan 

pedagogiskt stöd eller annat stöd från samhället. Det är också viktigt att 

poängtera att det individuella fungerandet är väldigt beroende av graden 

av funktionsnedsättning hos enskilda studenter och att det ser olika ut 

hur nedsättningen blir till ett hinder i studievardagen för studenterna. 

Vilka faktiska svårigheter i vardagen som studenter med AS upplever i 

sin vardag finns inte dokumenterat. Det kan tänkas att studenter med 

AS upplever samma svårigheter som andra studenter med funktionshin-

der men att förklaringarna till dessa problem delvis kan vara olika och 

unika för studenter som har olika funktionsnedsättningar. Därmed kan 

olika grupper också behöva olika åtgärder trots samma problem och av 

samma stödsystem. 

STYRDOKUMENT 

De styrdokumenten beskrivs ned är: Det är FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning, SOU 1992:52 - Ett sam-

hälle för alla, Lagen om stöd och service samt Diskrimineringslagen.  

FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER 

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Sedan januari 2009 har Sverige förbundit sig juridiskt att följa FN:s kon-

vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och även 

förbundit sig att med jämna mellanrum rapportera till FN om hur kon-

ventionen efterlevs. Konventionen har som syfte att undanröja hinder 
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för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rät-

tigheter, SÖ 2008:26. Konventionen består av en inledning och 50 artik-

lar. I artikel 33, punkt 2 skrivs att det i varje stat ska finnas samhällsor-

gan med uppgift att främja, skydda och övervaka konventionens genom-

förande. Statens, landstingens och kommunernas verksamheter bör ge-

nomsyras av principerna i konventionen (Regerings kansliet, 2008b).  

I delbetänkandet (SOU, 2009:36) används begreppen Främja, Skydda, 

Övervaka. Främja innebär att ” en nationell institution kan enligt hand-

boken anses svara för främjande av mänskliga rättigheter om dess mål 

och uppgifter inkluderar:  

 Främjande av mänskliga rättigheter och dess mål innebär:   

- att informera och utbilda om mänskliga rättigheter,  

- att gynna utvecklingen av värden och attityder som upprätthål-

ler de mänskliga rättigheterna,  

- att uppmuntra till aktiviteter med syfte att försvara mänskliga 

rättigheter från kränkningar.  

 Skydda innebär: 

 både uppgiften att ta emot och behandla individuella klagomål 

och uppgiften att göra generella utredningar av misstänkta 

kränkningar av mänskliga rättigheter i samhället.  

 Övervaka innebär: 

- granskningar av lagstiftning och förvaltning, liksom propositio-

ner och andra förslag, samt kränkningar av mänskliga rättighe-

ter som institutionen beslutar att behandla (s.13-14).  

SOU 1992:52 - ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA  

Redan 1989 påbörjades en handikapputredning14 som ledde fram till 

slutbetänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52), vilket blev grunden 

för LSS. I utredningen fastslogs att det fanns stora välfärdsklyftor mel-

lan olika grupper av personer med funktionsnedsättning och även mel-

lan olika delar av landet i fråga om bemötande av personer med funk-

                                                      
14 Se SOU (1991:46)  
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tionsnedsättning. Huvudinriktningen i arbetet var att finna åtgärder för 

att överbrygga och minska dessa klyftor. Ett tema för utredningen som 

man lade tung vikt vid var självbestämmande och inflytande. Handikapput-

redningen ville genom sina förslag göra funktionshindrades ställning i 

samhället starkare genom: 

 tydlig markering av ansvaret inom varje samhällsområde för 

frågor som rör funktionshindrade, 

 lagstiftning och uppföljning/utvärdering av dess effekter, 

 ekonomiska styrmedel, 

 attitydpåverkande insatser, 

 kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt kunskapsbankar 

(SOU 1992:52). 

Enligt utredningen skall människor med eller utan funktionsnedsättning 

ha samma delaktighet i samhällets utbud av service och tjänster. Många 

människor med funktionsnedsättningar har stort behov av offentlig ser-

vice och det är av vikt att uppmärksamma att även personer med funk-

tionsnedsättning skall ha valfrihet på samma sätt som icke funktions-

nedsatta. Alla har rätt till grundläggande samhällsinformation. Kommu-

nala planer och program skall anpassas så att tillgängligheten garanteras 

för alla kommuninnevånare. Handikappsombudsmannen var den som 

skulle se till att detta efterföljdes.  

Ett av stegen i handikapputredningen var att förbättra möjligheten till 

fritid, rekreation och semester för svårt funktionshindrade 

(SOU 1992:52), I kapitel 16 påpekades ”att just dessa behov försummas 

och betraktas som mindre väsentlig när det gäller barn, ungdomar och 

vuxna med omfattande funktionshinder” (s. 366). Utredningen ställde 

krav på dels komplettering inom olika yrkeskategorier (sjukgymnaster, 

logopeder och så vidare), dels ny utbildning för flera personalkategorier 

såsom personliga assistenter. Man ville att det skulle inrättas specialist-

/vidareutbildning på högskolenivå med inriktning mot handikappkun-

skap och habilitering. Det gavs som förslag att handikappsproblemati-

ken skulle lyftas fram inom forskning på andra områden såsom trans-
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portforskning, forskning om teleteknik och samhällsekonomisk forsk-

ning. Dessutom förstärkte man med att en särskild professur för me-

todutveckling gällande arbetslivets tillgänglighet för människor med 

funktionsnedsättning, två professurer med särskild inriktning på habili-

tering för barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning, samt en 

professur inom nationalekonomi med särskild inriktning på samhälls-

ekonomiska studier kring stöd och service etcetera till funktionshindrade 

(SOU 1992:52).  

Handikapputredningen var det första stora steget till alla människors lika 

rättigheter i samhället och har haft en positiv påverkan genom att fler 

människor med funktionsnedsättningar har fått ökad tillgänglighet i ar-

betslivet. Det fanns höga ambitioner och i sammanfattningen av utred-

ningen står det att ”utredningens uppdrag omfattat både generella åtgär-

der för att funktionshindrade skall bli likställda med andra innevånare 

och individuella åtgärder för att förbättra personliga förutsättningar och 

skapa ett större oberoende” (SOU 1992:52, s. 25). Handikapputredning-

ens namn Ett samhälle för alla visade en tydlig viljeinriktning. Den blev 

startskottet för en rättighetslag, LSS, och även om inte allt i utredningen 

uppfylldes via denna lag så har den öppnat upp för bland annat studier 

på högskola/universitet. Studenter har nu rätt att få rådgivning, annat 

personligt stöd, personlig assistent, bostad med särskild service för vux-

na eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 

LAGEN OM STÖD OCH SERVICE 

Lagen (SFS, 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) trädde i kraft 1 januari 1994. Den reglerar rätten för personer med 

omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar att få kompletterande 

insatser utöver det som kan erbjudas via till exempel. Hälso- och sjuk-

vårdslagen eller SoL. LSS kom till som en följd av att Handikapputred-

ningen konstaterat att det behövdes ett starkare stöd för att alla med-

borgare ska kunna delta i samhället och utöva sina demokratiska rättig-

heter. Syftet med LSS var därför att stärka den enskilde funktionshind-

rades ställning som samhällsmedborgare. När LSS togs i bruk hade man 
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genom handikapputredningen definierat tre olika personkretsar för vilka 

lagen skulle gälla: 

 Personer med utvecklingsstörning och personer med autism el-

ler autismliknande tillstånd. 

 Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av ytt-

re våld eller kroppslig sjukdom. 

 Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller 

psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

och omfattande behov av stöd och service (SFS, 1993:387). 

När en person/student önskar stöd enligt LSS måste en ansökan göras. 

Detta kan kommunernas LSS handläggare hjälpa till med. Därefter be-

döms huruvida studenten tillhör LSS:s personkrets eller ej och om det 

finns behov av någon av de insatser enligt §9 som kan vara aktuella för 

studenter på högskola/universitet:  

 Rådgivning och annat personligt stöd 

 Personlig assistans 

 Ledsagarservice 

 Kontaktperson 

 Avlösarservice i hemmet 

 Korttidsvistelse utanför hemmet 

 Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild an-

passad bostad för vuxna 

 Daglig verksamhet – gäller de som ingår i personkrets 1 och 2 

enligt LSS (SFS, 1993:387). 

Beviljade insatser syftar till att studenten ska tillförsäkras goda levnads-

villkor och de ska planeras i samråd med honom eller henne (§7, §10). I 

goda levnadsvillkor ingår möjligheten till arbete och studier och därige-

nom till egen försörjning. Genom att LSS kan ge möjlighet till assistans i 

det dagliga livet, skulle studenter med AS kunna få förutsättningar för 
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att genom stöd i hemmet orka med studier som kan leda till ett arbete 

(SFS, 1993:387).  

LSS § 8 är en paragraf som påpekar att lagen saknar tvångsbestämmel-

ser, vilket innebär att insatserna ska endast ges om den enskilde perso-

nen med funktionshinder begär det, eller om man är oförmögen eller 

under 15 år så kan vårdnadshavare, god man eller förmyndare begära 

insatser (SFS, 1993:387).  

DISKRIMINERINGSLAGEN 

Diskrimineringslagen (Diskrimineringsombudsmannen, 2011) är ytterli-

gare en lag som reglerar studenters rätt till stöd. Lagen styr och skyddar 

studenter mot diskriminering och reglerar de rättigheter man har på 

bland annat högskola/universitet men också i arbetslivet, i skolan, i affä-

ren, hos Försäkringskassan, på sjukhuset och inom en rad andra områ-

den. ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 

(§1).  

Lagen är tydlig gällande utbildning och utbildningssamordnare och i 

kapitel 2, paragraf 5 står det att ”Den som bedriver verksamhet som 

avses i Skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbild-

ningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, stu-

dent eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.”  

I paragraf 5 forsätter beskrivningen med att man som utbildningsanord-

nare måste vidta ”skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet 

och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som 

söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434)  

eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen 

(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämför-

bar situation med personer utan sådant funktionshinder 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2011). En särskild diskriminerings-
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ombudsman (DO) tillsattes 1 januari 2009. Då slogs också fyra tidigare 

ombudsmän ihop: Jämställdhetsombudsmannen (JämO) Ombudsman-

nen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) 

och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

(HomO). Wolmesjö och Zanderin (2009) skriver att sammanslagningen 

och en enhetlig lag, Diskrimineringenslagen, ”skapar nya möjligheter för 

diskriminerade samhällsmedborgare (inklusive dem med funktionsned-

sättning) (s.8). 

DO’s skrift Förebygga diskriminering – främja likabehandling i högskolan 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009) ger handledning i hur man på 

högskola/universitet utformar en likabehandlingsplan med syfte att fö-

rebygga diskriminering. Skriftens kapitel om funktionsnedsättning be-

skriver att ”genom att göra miljö och undervisning tillgänglig för studen-

ter och sökande med olika funktionsnedsättningar visar högskolan att de 

som önskar studera är välkomna och lika mycket värda” (s. 20). På 

DO’s hemsida står följande stödfrågor: 

 Kan en student som använder rullstol komma in i föreläsnings-

salen och delta i undervisningen? 

 Finns det teleslinga för studenter med nedsatt hörsel? Är den 

dubbelriktad så att hörselskadade studenter även kan höra andra 

studenter när de talar? 

 Är belysningen tillräckligt stark för att synskadade ska ha chans 

att följa undervisningen eller studera i biblioteket? 

Tillgänglighet är inte bara tillgänglighet i den fysiska miljön utan handlar 

också om bemötande och om information och att den finns tillgänglig 

för de som redan studerar men även för sökande. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har av Myndigheten för handi-

kappolitisk samordning (Handisam) uppdraget att främja, skydda och 

övervaka konventionen FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Det innebär att DO får starka mandat i frå-

gor om diskriminering samt stärker de mänskliga rättigheterna för per-

soner med funktionsnedsättningar. DO har en handlingsplan:  
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”Förebygga diskriminering - främja likabehandling i högskolan” där det 

anges att högskolor/universitet ska upprätta en likabehandlingsplan var-

je år (Diskrimineringsombudsmannen, 2011, s. 2)  

HÖGSKOLELAGEN OCH -FÖRORDNINGEN 

Högskolelagen (1992:1434) är en av de lagar som styr verksamheten för 

de högskolor/universitet som har staten som huvudman. Lagen består 

av fem kapitel som berör tillstånd att utfärda vissa examina. I högskole-

lagen (1992:1434) uttrycks det inte explicit hur arbetet med stöd till stu-

denter med funktionshinder skall ske (Högskoleverket, 1992).  

Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett mera 

konkret komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av 

regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen. Förordningen 

består av tolv kapitel som bland annat behandlar frågor om studentstöd 

(kap 1) och studievägledning (kap 6). Högskoleförordningen gäller en-

dast de högskolor/universitet som har staten som huvudman 

(Högskoleverket, 1993). 

SAMORDNING AV STÖD 

På varje universitet/högskola finns det minst en samordnare för studen-

ter med funktionshinder. Varje högskola/universitet avgör själv hur 

funktionen/arbetet ska organiseras och vem som ska utföra tjänsten. 

Det finns ingen direkt utbildning för att bli samordnare och många har 

tidigare varit studievägledare eller innehar båda tjänsterna. Handläggaren 

för Nationella medel för studenter med funktionshinder finns vid 

Stockholms Universitet. Detta är en nationell samordande funktion för 

alla samordnare. I uppdraget ingår bland annat att sammanställa statistik, 

sammankalla till möten och kompetensutveckling samt vara ansvarig för 

innehållet på webbsidan Studera med funktionshinder.nu (Stockholm 

University, 2012). Webbsidan innehåller information, statistik, adresser 

till samordnare, litteratur och olika länkar allt relaterat till funktionshin-

der och högskolor/universitet.   
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Verksamheten på varje enskild högskola/universitet bekostas av stu-

dentpengen. Av denna ska 0,3 procent15 gå till samordningsfunktion för 

studenter med funktionshinder, studenthälsa, psykolog, kurator och li-

kande som ska ge stöd till studenter på olika sätt (Regeringen, 2012, 

I:54). Dessa enheter samarbetar med varandra, men inte i enskilda ären-

den om inte studenten själv godkänt det och man lyder under tystnads-

plikt.  

Stödet som ges är ett särskilt pedagogiskt stöd och innebär att studenten 

får stöd och insatser som kompenserar de hinder/svårigheter som kan 

uppstå i studiesituationen. De olika insatserna kan se olika ut beroende 

på den enskilda studentens funktionshinder och behov, bland annat ba-

serat på vilken inriktning samt ämne som studenten studerar. De vanli-

gaste stöden som erbjuds är: 

 anpassad examination: alternativ examinationsform såsom en-

skild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen 

och vice versa, förlängd tentamenstid 

 anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier istället för hel fart 

 litteratur på anpassat medium genom Talboks- och punkt-

skriftsbiblioteket 

 anteckningsstöd 

 visst datorstöd  

 mentor 

 extra handledning  

 språkstöd: rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp 

 teckenspråkstolkning 

 skrivtolkning. 

                                                      
15 Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina 

får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd för studenter 
med funktionshinder inkl. teckentolkning för de kostnader som överstiger 0,3 procent av an-
slaget för grundutbildning. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som 
anvisas för detta ändamål under utgiftsområde 16, anslag 2:70 Särskilda medel för universitet 
och högskolor, ap. 12, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur 
arbetet ska organiseras. 
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Information om stödet till studenter med funktionshinder varierar både 

till utformning och innehåll på olika högskolor/universitet. Några har en 

broschyr eller annan form av skriftlig information som lämnas ut av 

samordnaren, men det finns också högskolor/universitet som lägger 

dessa tillsammans med annan allmän information till nya studenter. 

Även högskolors/universitetens webbsidor är olika organiserade så det 

kan vara svårt för studenter med funktionshinder att hitta fram till in-

formationen. För att få pedagogiskt stöd måste man som student söka 

detta själv och det är endast genom samordnaren man har möjlighet att 

få tillgång till de stödåtgärder som räknats upp ovan.  

EGET ANSVAR ATT BEGÄRA STÖD 

Flera av de lagar och förordningar som beskrivs ovan har bestämmelser 

som innebär att personen med funktionsnedsättningen själv behöver 

begära stödet. De måste också precisera sina funktionshinder och de 

behov av stöd som de har. LSS är enligt § 8 (SFS, 1993:387) en rättig-

hetslag som saknar tvångsbestämmelser vilket innebär att lagen kräver 

att individen själv direkt eller indirekt genom stödperson kräver sin rätt.  

Högskolelagen och förordningen anger att det skall finnas en handlings-

plan där det beskrivs hur man förebygger diskriminering, att studenter 

har tillgång till studierådgivning samt att det finns tillgång till stöd för 

studenter med funktionshinder. Det finns dock ingenting skrivet om hur 

detta bör organiseras eller vilka rättigheter studenter med funktionshin-

der har. På webbsidan för studenter med funktionshinder (Stockholm 

Universitet, 2012a) skriver man att ”det är därför viktigt att du som bli-

vande student i god tid, redan i samband med ansökan, tar kontakt med 

samordnaren vid det universitet eller den högskola där du söker en ut-

bildningsplats”. 

Webbportalen Studera.nu som drivs av Universitets- och högskolerådet 

(Universitet- och högskolerådet, 2013) riktar sig till alla studenter som 

studerar i Sverige. På den webbsidan står det att ”studenten har alltid 

själv ansvar för sina studier”. Det står också att det är studenten ”som i 

god tid måste ansöka om pedagogiskt stöd för att stödet ska vara till-
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gängligt inför kursstart eller inför ett kommande kursmoment”. Enligt 

Universitets- och högskolerådet är det studenterna som måste ”initiera 

förändringar inför exempelvis praktiska moment i utbildningen” samt 

informera om sina funktionshinder och vilka pedagogiska stöd de är i 

behov av. Sammantaget innebär det att studenter med till exempel. AS 

direkt eller indirekt genom exempelvis en stödperson, måste definiera 

sina hinder och svårigheter samt yrka på sin rätt till olika stöd via LSS, 

SoL och via samordnaren för funktionshinder på högskola/universitet. 

Eftersom studenter med AS kan ha en nedsatt förmåga att precisera sina 

behov, innebär dessa krav att de kan få svårt att få det stöd de har behov 

av.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I avhandlingens båda studier finns en strävan att belysa hur studenter 

med AS beskriver och förstår sin studievardag och att belysa vilka förut-

sättningar som finns gällande deras studievardag. Avhandlingens teore-

tiska och analytiska utgångspunkter är: Systemteori, teorier om Stigmatise-

ring, Social interaktion och Alienation samt Internationell klassifikation för funk-

tionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).  

Systemteori (Bornman & Granlund, 2007; Wallén, 1996; Öquist, 2003) 

samt ICF (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2001) utgör det analytiska 

ramverket. Goffmans (1972) teorier om stigmatisering och social inter-

aktion samt Honneths (1995) teori om alienation utgör avhandlingens 

teoretiska ramverk. Goffmans dramaturgiska perspektiv levandegör an-

nars svårfångade aspekter av studievardagen för studenter med Asperger 

syndrom i högre utbildning. 

Systemteorin i föreliggande avhandling inriktar sig huvudsakligen på 

individ- och samhällsnivå. Studenternas beskrivningar på individnivå 

(mikro) har analyserats för att förstå studievardagen i termer av helhet, 

relationer och mönster. Samhällsnivå (makro) har också integrerats i 

analyserna för att få en förståelse för det sammanhang som studenterna 

befinner sig i. Fokus ligger på vilka konsekvenser i studievardagen som 

kan uppstå om den sociala interaktionen är nedsatt och hur det beskrivs 

i tidigare forskning. Utifrån avhandlingens syfte innefattas också hur de 

studenter som har behov av och rätt till pedagogiskt stöd påverkas av 

samordnare för studenter med funktionshinder, samt av lagar och för-

ordningar. För att analysera interaktionen mellan individ och omgivning 

har också Världshälsoorganisationens (WHO) ICF, som grundas på sy-

stemteori, använts som analytiskt ramverk med dess standardiserade 

språk (WHO, 2001). 

SYSTEMTEORI 

Systemteorins styrka är dess förmåga att förklara händelser och hand-

lingar som samtidiga och samverkande processer på olika nivåer och att 
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skapa generella regler för strukturer, det vill säga.  fenomen16 och deras 

inbördes relationer. I första hand fokuserar systemteori på öppna sy-

stem, det vill säga, system som har ett utbyte av information eller energi 

mot omgivande system. Dessa omgivande system påverkar det studera-

de systemet via informations- eller energiutbyte. Det som händer i om-

givande system kan alltså delvis förklara hur ett system, till exempel. en 

person, fungerar vid en viss tidpunkt. Generellt sett betonas inom sy-

stemteori att händelser, exempelvis personers agerande, alltid har många 

orsaker/förklaringar. Den samverkande effekten av dessa förklaringar är 

synergistisk, det vill säga., den samlade effekten är större än summan av 

delorsakerna. Det är därför viktigt att uppmärksamma många förklar-

ingar till de fenomen som studeras. Inom systemteorin söks förklaringar 

både inåt och utåt vilket poängteras av Öquist (2003, s. 28) som menar 

att ”en viktig poäng med systemtänkande är tonvikten på det ömsesidiga 

beroendet mellan individ och omvärld”. De inåtriktade förklaringarna i 

denna avhandling fokuserar på hur studenter med AS själva beskriver 

sin livshistoria och sin studievardag samt hur de upplever det stöd de 

erbjuds. De utåtriktade förklaringarna fokuserar på det pedagogiska stöd 

som kan erbjudas på högskola/universitet, hur stödet påverkar studen-

terna i deras studievardag samt anhörigas upplevelser av det stöd som 

ges på högskola/universitet. I dessa två grupper av förklaringar finns ett 

ömsesidigt beroende, mellan studenternas beskrivningar av sin livshisto-

ria, studenternas egenskaper, det pedagogiska stöd som studenterna har 

fått och de lagar och förordningar som styr verksamheten för det peda-

gogiska stödet som ges på högskola/universitet. 

Denna multipla kausalitet illustrerar två viktiga begrepp i systemteorin, 

ekvifinalitet och multifinalitet. Ekvifinalitet innebär att olika mönster av 

förklaringar/orsaker kan ha samma effekt på system, till exempel, att 

olika individer kan ha samma funktionshinder i vardagsfungerandet av 

olika orsaker och individens funktionshinder kan ha flera olika orsaker 

                                                      
16 I föreliggande text används inte fenomen i en fenomenologisk betydelse, det vill säga 

det sätt på vilket något visar sig, utan snarare som en benämning på en betydelsebä-
rande företeelse. 
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eller utlösas av flera olika omständigheter. Öquist (2003) korta beskriv-

ning lyder ”ekvifinalitet – flera vägar till målet” (s.129). Multifinalitet 

innebär att samma förklaring/orsak kan ge olika effekter på system, ex-

empelvis att samma stödsystem på makronivå kan påverka olika indivi-

der på olika sätt. Båda dessa perspektiv ingår i föreliggande undersök-

ning. Analyser fokuserar dels på om studenter med olika funktionsned-

sättningar uppvisar samma svårigheter i vardagsfungerandet trots skill-

nader i funktionsnedsättning (ett exempel på ekvifinalitet) och dels på 

om studenter med funktionsnedsättning tillgodogör sig samma stödsy-

stem på olika sätt (ett exempel på multifinalitet) (Bornman & Granlund, 

2007).  

STIGMATISERING, ALIENATION OCH SOCIAL 

INTERAKTION  

Personer med diagnoser, till exempel. studenter med AS eller studenter 

med hörselskada, kan oavsett typ av diagnos uppleva sig och bli upplev-

da som annorlunda och avvikande. Detta gör det lämpligt att tillämpa 

Goffmans (1972) stämplingsteori om stigmatisering, vilken beskriver 

hur avvikelser som samhällsfenomen uppstår och påverkar såväl enskil-

da personer som dess omgivning. Honneths (1995) teori om utanför-

skap blir en förlängning då en person som inte deltar fullt ut enligt sam-

hällets villkor och normer kan bli utpekad, det vill säga. bli stigmatiserad, 

och därigenom komma att uppleva utanförskap, det vill säga, bli en alie-

nerad person. De studenter med AS som upplever att deras funktions-

hinder påverkar deras studievardag beskriver ofta att de känner sig en-

samma och att de inte kommer in i studentgemenskapen. Honneths teo-

ri om utanförskap och den kampen som en alienerad person för i sin 

utsatthet, bidrar till förståelse av studenternas upplevelser.  Goffmans 

(2004) dramaturgiska perspektiv – som skildrar social interaktion – an-

vänds i föreliggande avhandling för att beskriva hur socialt sampel kan 

tes sig för studenter med AS i deras studievardag.  



Teoretiska utgångspunkter 

 

31 

 

STIGMATISERING 

Goffmans teori om stigmatisering handlar om personer som inte delar 

de symboler som råder i samhället och inte fullt ut deltar i sociala sam-

manhang och interaktion med andra. Symboler består av ljud, gester, 

handlingar eller föremål och dessa blir symboliska när de syftar på något 

över sig själva. I interaktion med andra förutsätts att man har förmågan 

till abstrakt tänkande som är en förutsättning för symbolhantering. 

Begreppet stigma kommer från grekerna som använde sig av kroppsliga 

tecken för att symbolisera och påvisa att en människa på något sätt hade 

en nedsatt moralisk status eller uppvisade någon slags avvikelse, så kal-

lad anomali. Ett tecken skars eller brändes in på kroppen och gav på så 

sätt ett kännemärke att den människan var slav, brottsling eller en ut-

stött person som skulle undvikas, särskilt på offentliga platser 

(Goffman, 1963, 1972). Detta har sedermera lett till ett stigmatiserande 

språkbruk, som automatiskt styr tankarna till att en person betraktas 

som avvikande. ”Vi begagnar speciella stigmatermer som krympling, 

bastard och idiot i dagliga tal som källa för metaforer och liknelser utan 

att ge akt på deras ursprungliga mening” (Goffman, 1972, s. 15). Det 

finns tre olika typer av stigman. Den första syftar på kroppsliga miss-

bildningar, till exempel. ett synligt funktionshinder, den andra är fläckar 

på en persons karaktär till exempel, ett missbruk. Den tredje typen är 

gruppstigman, bland annat religion, etnicitet, klass och kön. I alla dessa 

olika typer finner vi det som grekerna hade i tankarna från början, att en 

människa kan besitta ett drag eller uppvisa ett beteende som inte stäm-

mer överens med de riktlinjer som samhället dragit upp. Med utgångs-

punkt från det vidtar vi diskriminerande åtgärder av olika slag. Det sker 

inte alltid avsiktligt, men ändå på ett sätt som inskränker den stigmatise-

rade människans möjligheter till ett fullt deltagande i samhällslivet 

(Goffman, 1963, 1972). De svårigheter som en person med AS har till 

följd av sin funktionsnedsättning syns inte utanpå och många i samhället 

har aldrig kommit i kontakt med någon person med AS. Det innebär att 

en person med AS kan upplevas som avvikande utan att egentligen 

andra individer har kunnat identifiera vad det avvikande består av. Kon-
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sekvensen blir att personer med AS kan uppleva sig stigmatiserade och 

även uppfattas så av andra.  

Att inte få delta på lika villkor i samhället kan innebära isolering och 

brist på den stimulans som daglig social samvaro med andra ger. Om 

man inte får stimulans från andra kan man ”lätt bli misstänksam, ängslig, 

deprimerad och förvirrad” (Goffman, 2001, s. 22). Detta i sin tur ökar 

risken för att falla ytterligare utanför gränserna för samhällsnormerna. 

Den stigmatiserade människan blir osäker i sin roll och vet inte vad 

andra förväntar sig att han eller hon skall göra eller spela för roll. Detta i 

sin tur gör att en person som har blivit befäst med ett stigma intar en 

försvarsattityd innan en interaktion ens har påbörjats. Problem uppstår 

därmed redan innan själva mötet ägt rum och den stigmatiserade perso-

nen kan agera oförutsägbart genom att växla mellan ett kraftigt avvikan-

de beteende eller en tillbakadragen roll. Vanligtvis fungerar inte något av 

dessa sätt att kommunicera speciellt bra (Goffman, 1963, 1972). Vid 

diagnostisering av AS är begränsningar inom social interaktion och 

kommunikation två centrala kriterier. Det kan innebära att en person 

med diagnosen AS blir stigmatiserad och kanske inte får möjligheten att 

delta på lika villkor på grund av sina begränsningar.   

Goffmans teori kan inte anses tillräcklig för att visa på hur personens 

egenskaper och individuella kamp för att definiera en roll är relaterad till 

stigmatisering. Man måste ta hänsyn till individens upplevelse av sin roll 

och hur de skapar den, exempelvis hur de unga individerna som deltar i 

detta forskningsprojekt skapar rollen som student i sin studievardag.    

ALIENATION 

Alienation, det vill säga. utanförskap, är ett begrepp som är kopplat till 

stigmatisering men också till många andra liknande termer, såsom mar-

ginalisering och isolering. Honneth (1995) skriver om kampen för att få 

ett erkännande, om självförverkligande (eng. self-realization ) och ut-

vecklandet av personlig identitet. Kampen om erkännande börjar enligt 

Honneth redan i barndomen med barnens kamp om föräldrarnas upp-
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märksamhet. Kamp som begrepp är nära besläktat med moralfilosofiska 

och socialpsykologiska teorier och hör naturligt samman med alienation.  

Dessa teorier har överförts till området för handikappvetenskap av till 

exempel Houston and Dolan (2008) och Honneth (1995) i beskrivningar 

av människans kamp för att få samhällets erkännande. Erkännande är 

viktigt för att uppleva självständighet och självförtroende. Kampen kan 

vara på vardaglig nivå, och beröra känslan av att få känna tillhörighet i 

en gemenskap, men också få möjlighet att få ett självförtroende i att vara 

”udda”.  

Människor har behov av att få känna bekräftelse för det man gör eller 

för den man är. Om man förvägras ett sådant erkännande är det svårt att 

utvecklas, självförverkliga sig och utveckla sin personliga identitet.  Det 

är utifrån den bekräftelse, som vi får av och ger till andra, som vår iden-

titet formas. Får vi inte detta erkännande hamnar vi enligt Honneth 

(1995) i ett utanförskap, där vi blir som främlingar och det uppstår en 

kamp för att finna tillhörighet. Bauman (1993) konceptualiserar före-

ställningen om främlingskap ur olika perspektiv med användning av 

termerna ’Ante Portas’ och ’främling’ (s. 171-175), som har samma be-

tydelse som Goffmans ’stigma’ (Goffman, 1963, 1972). Enligt Bauman 

har alla samhällen sin egen uppsättning av främlingar som nekas delta-

gande och därmed delaktighet i samhället (Bauman, 1993; Månsson, 

2005). Det huvudsakliga sättet att bryta en sådan alienation är genom 

kommunikation och användning av allmänt delade koder. I avhandling-

ens undersökning har studenter en funktionsnedsättning och ett funk-

tionshinder som påverkar deras sätt att kommunicera och tolka samspe-

let och därmed förmågan att delta i en språkbaserad delaktighet.  Detta 

kan för studenter med AS upplevas som en ständig kamp och ett utan-

förskap i deras studievardag. 

Stigmatisering och alienation kan ses som en konsekvens om en student 

har nedsatt förmåga till social interaktion. Om man som student tidigt i 

studierna inte lyckas komma in i en studiegemenskap genom att delta i 

samtalet under föreläsningar, sätta sig tillsammans med andra studenter, 

småprata och visa intresse för någon annan student, kan det uppstå svå-
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righeter i umgänget. Om man då inte är bra på att ta kontakt med andra 

studenter så kan följden bli att man ställs utanför gemenskapen, man blir 

inte en del av en studentgrupp och man kommer att ses som en avvikare 

som omgivningen har svårt att förstå. Resultatet blir en student som 

känner sig stigmatiserad och alienerad. Dessa fenomen kan också disku-

teras i förhållande till Goffmans teori om social interaktion. 

SOCIAL INTERAKTION 

För vår förståelse av och för varandra är användning av symboler en 

avgörande förutsättning och helt nödvändiga för samspel och interak-

tion. Vår värld består av symboler: vi tänker, ser, hör, delar med oss och 

agerar symboliskt och vi delar en värld som är socialt konstruerad. Ge-

nom livet lär vi oss att bli sociala, vi lär oss att agera och förstå varandra 

(Berg, Boglind, Leissner, Månsson, & Värnlund, 1977; Charon, 2006)  

Goffman (2004) har inspirerats av symbolisk interaktionism och använ-

der dramaturgiska termer som förklaringsgrund till social interaktion. 

Goffman beskriver att vi befinner oss på en teater, front stage (på sce-

nen framför kulisserna och back stage (bakom kulisserna). Vi är både 

aktören och åskådaren på samma gång. Goffman menar att vi interagerar 

och spelar våra roller på olika scener, där vi presenterar oss själva. I pro-

cessen, när vi spelar våra roller, vill vi göra intryck på den vi spelar för 

och vi vill bygga upp och befästa vårt ’jag’ och vår identitet. Goffman 

(2004) påpekar att ”i vårt samhälle betraktas den roll man gestaltar och 

ens jag som tämligen identiska” (s. 218).  

Aktören träder in på scenen för att framställa sin rollgestalt - i det här 

fallet studentrollen. På scenen finns det olika rekvisita som aktören för-

fogar över. På scenen, som exempelvis kan vara en föreläsningssal, kan 

aktören vara allt ifrån ensam till att det finns många andra medaktörer. 

Man kan spela olika roller på scenen; ibland har man huvudrollen, ibland 

bara en mindre biroll. Goffman (2004) skriver ”att ordet person ur-

sprungligen betyder mask” (s.26).  
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Spelet börjar och aktören spelar sin roll såsom han lärt sig den. Publiken 

ser på och har en central roll. Utan dem blir det ingen teater. Publiken 

har också makten att bestämma hur aktörens utfall blir, genom applåder 

eller tystnad. För att en föreställning ska kunna fortgå behöver aktören 

kommunicera med publiken och eventuella medaktörer. Aktören behö-

ver få med publiken, sätta inramningen, vilket Goffman beskriver som 

setting.  

Bakom kulisserna kan vi pusta ut och träna på vårt agerande inför nästa 

scenframträdande. Det är här som vi lär oss som barn innebörden av de 

symboler som vi använder i vår interaktion med andra.  Vi lär oss vilka 

lagar, normer, mål, språk och värderingar som gäller i det samhälle - det 

vill säga den scen vi skall agera på - och vilka förväntningar som finns 

när vi blir en av skådespelarna på den stora scenen. Man kan beskriva 

det symboliskt att vi som små står vid scenens draperi och får iaktta det 

som sker på scenen, och det är det som förväntas av ett barn.  

Interaktionens regler och mönster måste läras in. Enligt Charon (2006) 

såväl som Trost och Levin (2010) lär vi oss interagera från födseln, då 

det är nödvändigt för vår överlevnad att vara sociala varelser.  Barnets 

agerande sker genom symboler och barnet självt blir till en del av sam-

hällets symboler, som denne lär sig där vid kanten intill scenen, i kulis-

sen. Med en gemensam kultur och social bakgrund är en gemensam 

språkanvändning och förståelse av densamma förgivettaget, också i de 

fall mångtydiga begrepp används. Förgivettagandet om språkets an-

vändning, ordens betydelser och nyanser har byggts upp i ett alltmer 

finmaskigt nät av normerande beteendemönster, som ofta är svåra att 

explicitgöra när de väl integrerats med personen.  

I normalfallet finns här också inbyggt en förståelse för hur begrepp och 

betydelser kan flytta mellan olika kontexter. I fråga om personer med 

AS kan det mot bakgrund av funktionshindrets natur uppstå problem i 

denna kontextförflyttning och i termer av att kunna generalisera betydel-

ser och symbolanvändning. Basen för människors sociala utveckling är 

en ständigt pågående process där vi kontinuerligt lägger till betydelser till 

symbolerna och förändrar innebörderna och formen på dessa.  
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Vi lär oss en uppsättning symboler som vi bär med oss och dessa sym-

boler försvinner inte. På så vis behöver vi inte i varje ny kontext börja 

om från början utan använder det vi har lärt tidigare och förändrar våra 

kunskaper och erfarenheter kontinuerligt (Charon, 2006; Trost & Levin, 

2010). Med kännedom om vilka svårigheter barnen kan få, kan stöd ge-

nom olika strategier ge barnet en möjlighet till att utveckla sina roller 

och bli trygg i det och därmed inte ses som avvikande.  

TEORITILLÄMPNING – STUDENTERS 

STUDIEVARDAG 

I samspelet med andra studenter kan studenter med funktionshinder, 

särskilt de med AS, uppleva såväl stigmatisering som alienation (Cefai & 

Cooper, 2010). Villkor för och möjligheter till inkludering är en av de 

frågor som oftast diskuteras i den internationella forskningen om stu-

denter med funktionshinder på högskola/universitet17. Många studenter 

upplever att det finns negativa attityder som genereras via lärarna på 

högskola/universitet och som bidrar till en känsla av utanförskap 

(Claiborne et al., 2011; Khudorenko, 2011; Messiou, 2006; Moswela & 

Mukhopadhyay, 2011). Det kan också handla om attityder från andra 

studenter, som gör att en student upplever sig stigmatiserad och väljer 

att inte ingå i studentaktiviteter. Negativa attityder från lärare, studenter 

och annan personal på högskola/universitet, kan bero på uppfattningar 

om funktionella svårigheter/nedsättningar, det vill säga. handlingar och 

beteenden, som kopplas till begränsade möjligheter att tillägna sig de 

kunskaper man förväntas få i en utbildning.  

Inom systemteorin betonas det att händelser har många orsa-

ker/förklaringar. Det kan uppstå en synergieffekt, som innebär att stu-

denten drar sig undan på grund av nedsatt förmåga till social interaktion. 

Resultatet blir även att andra studenter, lärare och annan personal upp-

visar negativ attityd gentemot studenten som man ser som en främling, 

                                                      
17 Se Aleshinaoch Pleve (2010), Cefai & Cooper, (2010), Claiborne, et al, (2011), Fuwa (2009) 2009, 

Hanafin, Shevlin, Kenny, och Neela,(2007), Khudorenko (2011), Konur (2007), Madriaga, 
Hanson, Kay, och Walker, (2011), Matshedisho (Matshedisho, 2010), Mattson och Hansen 
(2009), Messiou (2006), Moswela & Mukhopadhyay (2011), Smith (2007) och Smith. (2010). 
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något som inte passar in i studentmallen.  Den synergistiska, det vill 

säga. den samlade effekten, kommer då bli begränsande för den stigma-

tiserade och alienerade studenten. 

Stigmatiseringen i sig verkar inte vara direkt kopplad till en diagnos utan 

snarare till en persons beteende eller handlande. Risken för att bli utpe-

kad är stor för personer som har svårt att interagera på en avancerad 

social nivå, men stigmatisering kan också uppstå i andra grupper. Det 

har till exempel, visat sig vara vanligt bland studenter med nedsatt hörsel 

eller koncentrationssvårigheter (Hétu, 2003). Bishop och Rhind (2011) 

noterar att det utifrån engelska undersökningar också kan finns be-

gränsningar för studenter med synnedsättning på grund av de negativa 

attityder de möter på högskolor/universitet. I USA har man sett att vill-

koren för personer med funktionsnedsättningar har försämrats, varför 

ett aktivt arbete för lika rättigheter vid studier har inletts (Heyward, 

2011). På Nya Zeeland visade en undersökning att begränsningar och 

neddragningar av resurser för studenter med funktionsnedsättningar är 

skapade av lärare (Claiborne et al., 2011).  Kanske kan stigmatisering ses 

som ett exempel på en process med ekvifinalitet, det vill säga, samma 

utfall i form av stigmatisering kan ses fastän typen av funktionsnedsätt-

ning varierar. 

Villkoren för att studera på högskola/universitet världen över är på väg 

att förändras. Det sker en neddragning av stöd i en del länder samtidigt 

som fler studenter med funktionsnedsättningar söker sig till högsko-

lor/universitet. Cory (2011) förutspår att i framtiden kommer det att 

finnas fler studenter med olika funktionsnedsättningar som är i behov 

av olika former av stöd, det vill säga, om samma problem har olika orsa-

ker för olika personer behöver de också olika stöd. 

Inom systemteorin söks orsaker både inåt och utåt. Inåt-perspektiv 

handlar om studenternas upplevelser av att känna sig stigmatiserade och 

alienerade i sin studievardag. Utåt-perspektivet handlar om hur man på 

högskolor/universitet tänker runt det pedagogiska stöd som ges till stu-

denter med funktionshinder. Frågan är om det stödsystem som finns i 
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Sverige klarar ekvifinala processer eller om det stöd som erbjuds utfor-

mas ungefär likadant oavsett individens specifika förutsättningar. 

ICF  

WHO’s internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshin-

der och hälsa, ICF (WHO, 2001), har sin grund i ett systemteoretiskt 

synsätt. Den har använts i denna avhandling som ett begreppsligt ram-

verk för att analysera studenternas studievardag. 

ICF fokuserar på aspekter av mänskligt fungerande i termer av kropp, 

aktivitet, delaktighet och miljö (Pless & Granlund, 2011; WHO, 2001). 

Den erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva 

personers fungerande och kompletterar därmed ICD-10 som beskriver 

sjukdomar och tillstånd i termer av medicinska diagnoser.  

ICF presenteras som en klassifikation av ”hälsokomponenter” (WHO, 

2001). WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, det vill säga. inte endast frånvaron av 

sjukdom” (Pless & Granlund, 2011, s. 11). Enligt WHO’s förra general-

sekreterare Gro Harlem-Brundtland kan man jämföra ICF med ”en 

schweizisk armékniv, ett verktyg för kommunikation som kan användas 

på många sätt i många olika situationer (s.13). ICF kan vara verktyget för 

kommunikation mellan personal inom hälsovård, skola, högsko-

la/universitet, studievägledare, samordnare på högskola/universitet, 

LLS- och SoL-handläggare, studenthälsa, boendestöd och så vidare det 

vill säga alla som kan finnas runt studenter med AS.  

Eftersom två personer med samma diagnos inte nödvändigtvis fungerar 

likadant i olika livssituationer, kan ICF vara ett användbart verktyg för 

att påvisa skillnaderna. Det kan exempelvis gälla för personer med AS, 

som identifieras genom diagnoskriterier och som kan uppvisa stora 

olikheter i sitt fungerande och därmed vara i behov av olika typer av 

stöd. 
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Figur 1. ICF modellen. Modifierad från WHO (2001). 
 

Med ICF modellen som utgångspunkt kan olika professioner såsom 

läkare, psykologer, arbetsterapeuter och lärare tillsammans med familjer 

och olika stödverksamheter i samhället få ett gemensamt språk. De kan 

utgå från den gemensamma modellen för att kommunicera med var-

andra om en individs funktionsnedsättning, vilka hinder som finns i oli-

ka miljöer och vilka olika stödinsatser som därmed kan behövas för att 

vardagen ska fungera tillfredsställande (WHO, 2001; Üstün, Chatterji, 

Bickenbach, Kostanjsek, & Schneider, 2003). 

I Sverige används inte ICF regelmässigt inom alla verksamhetsområden. 

Försäkringskassan (2012) använder dock klassifikationen för att beskriva 

vad funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning innebär. I informa-

tion från försäkringskassan skriver man att med hjälp av begreppen i 

WHO:s klassifikation ICF har sjukdomars konsekvenser kunnat beskri-

vas. Med en sammanfattande term beskriver ICF negativa konsekvenser 

som funktionshinder för med sig, men ICF kan också beskriva hälsotill-

gångar, det vill säga resurser, i form av så kallat ’faciliterande’ omgiv-

ningsfaktorer. 

Vid diagnostisering av AS via DSM-IV (1994 ) och ICD-10 

(Socialstyrelsen, 2012) beskrivs inte hur individen fungerar i vardagen. 

Det som beskrivs vid diagnostisering uttrycks i koder, DSM-kod: 299.80 

och ICD-kod: F84,5. I bästa fall ges också en beskrivning av personens 

styrkor och hinder i omgivningen men i många fall relateras dessa inte 

till olika miljöer och inte alltid till hur mycket hinder det finns i varda-

gen.  



Teoretiska utgångspunkter 

 

40 

 

ICF kan däremot ge mer tydliga beskrivningar av funktionella och mil-

jömässiga aspekter på fungerande för att uppnå en helhetssyn av till ex-

empel. en students studievardag (Grimby et al., 2005; Law et al., 2004; 

Reed et al., 2005). Beskrivningar, som blir gångbara i olika miljöer och 

beskrivet på ett sätt som gör att olika stödgivare kan samarbete på ett 

mer effektivt sätt. Med stöd av dessa kategorier och funktionella aspek-

ter är det enklare att se hur enskilda studenter använder sina resurser 

och hur engagerade de är i sin utbildning och det pedagogiska stöd som 

de får. Miljöfaktorer kompletterar informationen genom beskrivningar 

av hur kontexten påverkar det enskilda vardagsfungerandet (WHO, 

2001). Det handlar till exempel om omgivningsfaktorer såsom fysiska 

och sociala krav. ICF som klassifikationssystem är tämligen omfattande 

och består av fyra hierarkiska nivåer med närmare 1 500 koder, katego-

rier och detaljerade definitioner. Klassifikationen är organiserad i två 

delar och varje del innehåller två komponenter vardera.   

1. Funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar komponenter-
na: 

A. kroppsfunktioner och kroppsstrukturer 

B. aktiviteter och delaktighet 

2. Kontextuella faktorer som omfattar komponenterna: 

A. omgivningsfaktorer  

B. personfaktorer (för närvarande inte klassificerade i ICF). 

 

Komponenterna består av mellan 5 och 9 kapitel, vilka utgör klassifika-

tionens första nivå. Några exempel på kapitel är Psykiska funktioner, Lä-

rande och tillämpande kunskap, Kommunikation och Attityder. Det finns 8 

kodningsregler för hur man kan länka information till ICF (Cieza et al., 

2005), vilket innebär ett omfattande arbete. Genom att koda exempelvis 

resultat från studier, olika dokument och så vidare kan innehållet i mate-

rialet överföras till det gemensamma språket och därmed bli jämförbart. 

Med utgångspunkt från ett stort antal kategorier som identifierats i olika 

källor, kan man arbeta fram ett mera begränsat code set. Det ska inne-

hålla ett urval av kategorier som inkluderar det minsta möjliga antalet för 
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ett specifikt ändamål men ändå tillräckligt många för att anses vara rele-

vant inom en given kontext. En sådan kontext kan alltså vara högsko-

la/universitet, vilken studerats i denna avhandling. 

CODE SET 

Som ovan nämnts är ICF mycket omfattande och innehåller närmare 

1500 koder, vilket gör det till ett svåranvänt verktyg enligt många. Där-

för kan en anpassning av ICF göras genom konstruktion av ett code set. 

Ett code set är ett standardurval av ICF-koder och kan ses som en 

mindre omfattande version av ICF, utvecklad för ett visst ändamål eller 

vissa individer (Simesonsson, Scarborough, & Hebbeler, 2006), som i 

detta aktuella fall studievardagen för studenter med AS. 

Som komplement till ICF finns en barn- och ungdomsversion, ICF-CY. 

Denna är härledd ur ICF och har samma struktur (WHO, 2007). ICF-

CY utvidgar klassifikationen genom att tillföra flera kategorier och er-

bjuda en högre detaljeringsgrad som kan ge en ökad förståelse av kate-

goribeskrivningarna. Trots att ICF-CY täcker åldrarna upp till och med 

17 år, innehåller den många områden som i högsta grad är relevanta 

även för högre åldrar. I relation till personer med AS, kan till exempel 

nya kategorier passande för beskrivning av beteende användas för alla 

åldrar. Det gäller bland annat anpassningsbarhet, aktivitetsnivå, uthållig-

het och öppenhet som underordnas kategorin Personlig läggning och 

intrapersonella funktioner inom komponenten Kroppsfunktioner samt 

att acceptera nyheter, svara mot krav och närma sig personer eller situa-

tioner som underordnas kategorin Att behärska sitt beteende inom 

komponenten Aktiviteter och delaktighet. Mot bakgrund av detta, har 

den utökade barn- och ungdomsversionen använts vid kodning i denna 

avhandling även om klassifikationen refereras till som ICF. 

 Ett code set är funktionellt inriktat och fokuserar på vardaglig proble-

matik och händelser. Mera vanligt är Core set, som oftast är medicinskt 

inriktat (Pless & Adolfsson, 2011). Idag finns 26 core sets-uppsättningar 

med fokus på exempelvis diabetes, psykisk hälsa, cancer samt akutsjuk-

vård, rehabilitering och sömnproblem. De har utvecklats av ICF Rese-
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arch Branch och är publicerade på WHO:s webbsida18. När det gäller 

code sets har sådana bland annat utvecklats för barns utveckling i olika 

åldrar, för barn som är i behov av alternativ kommunikation och för 

små barns vardagssituationer såsom sömn, måltider och lek (Adolfsson, 

Björck-Åkesson, & Lim, 2013; Ellingsen, 2011; Rowland et al., 2012). 

Att utveckla ett code set till fullo förutsätter en omfattande urvalspro-

cess, som bör inkludera experter, forskare, kliniker och de personer som 

rent konkret kommer att beröras (Cieza et al., 2005; Escorpizo et al., 

2010).  Det innebär att studenter själva behöver vara delaktiga i urvals-

processen tillsammans (Cieza et al., 2005)med anhöriga, samordnare och 

annan personal på olika högskolor och universitet. Dessutom behöver 

information hämtas från andra källor, till exempel olika organisationer 

som har koppling till området AS.   

I avhandlingen har ett första steg tagits till att förbereda en framtida ut-

veckling av ett code set för studenter med AS i högre utbildning. Ge-

nom att planera för ett urval av koder som kan fungera som en checklis-

ta för att undersöka behovet av stöd för denna målgrupp i den specifika 

studiesituationen, kommer urvalet inte att bli ett rent code set. Om man 

förutsätter att stöd till studenter med AS behövs i studievardagen behö-

ver urvalet av koder fokusera både på symtom gällande AS och miljö-

förhållanden, vilket innebär att det i detta fall blir en mix mellan ett 

core- och ett code set. 

                                                      
18 Se www.icf-research-branch.org/ 

http://www.icf-research-branch.org/
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4. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I föreliggande kapitel redogörs för metodologiska utgångspunkter för 

avhandlingens två studier, en fall- och en enkätstudie, vilka har redovi-

sats i två artiklar vardera. Fallstudien har metodologiskt utgått från Mer-

riams (1994) Pattons (2002) definitioner. En modell av Patton (2002, s. 

448) har sedan inspirerat till ett flödesschema för genomförandet och 

analysen av de båda studierna.   

Utgångspunkten för studierna är studenter med AS som fått pedagogiskt 

stöd i sin utbildning vid högskola/universitet. Kontakt med studenterna 

togs via samordnare eller någon med liknande befattning19 på högsko-

la/universitet. Nedan beskrivs de metodologiska och etiska ställningsta-

gande för studie I och studie II som gjorts samt urval av respondenter, 

genomförande, datainsamlingsmetod och dataanalys. Därefter redovisa 

de två studierna var för sig. Allra sist beskrivs tillvägagångssättet i resul-

tatanalysen till kappan Forskningsprocess har som utgångspunkt haft 

Pattons modell Case Study: Layers of Possible Analysis (2002, s. 448). 

Modellen modifierades och anpassades till de två studierna (Figur 1). På 

höger sida i figuren beskrivs genomförandet av de två studierna, vilka byg-

ger på varandra. På vänster sida visas tolkningens olika analyssteg och hur 

empiriska data har analyserats i enlighet med den hermeneutiska spira-

len. Utgångspunkten har varit från del till helhet för att sedan föras till-

baks till delar igen. Modellen skapar också ett flödesschema över forsk-

ningsprocessen där avhandlingens titel är både startpunkt och slutpunkt.  

I början av avhandlingsarbetet var tanken att det skulle bli en monografi 

med berättelser (eng. narrativ inquire) som metod. Resultatet skulle be-

stå av tre berättelser utifrån studenternas perspektiv och tre berättelser 

utifrån anhörigas perspektiv. På vägen ändrades planerna och slutresul-

tatet har blivit en sammanläggningsavhandling med fyra olika artiklar. 

Då resultatet skrevs om i artikelform bröts berättelserna ner och analy-

serades på nytt för att bilda nya kategorier utifrån Merriams beskrivning 

(1994). De sex berättelserna (en från vardera student och en från varde-

                                                      
19 Kommer benämnas som samordnare i fortsättningen. 
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ra anhörig)  presenteras inte utförligt i avhandlingen, eftersom berättel-

ser kan uppfattas som en omväg i analysen. De nämns dock här efter-

som de bidragit till en djupare förståelse för deltagarnas studievardag.  

ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

Alla uppgifter gällande placering av högskola/universitet, namn och 

andra uppgifter som kan härledas till de medverkande har förändrats 

med tanke på de eventuella konsekvenser de kan få för deltagarna vid 

publicering. I resultatdelen har uppgifter som lätt kan härröras till någon 

av de medverkande ändrats och uppgifter har utelämnats om det be-

dömts att det kan inverka negativt på deras liv om dessa uppgifter fram-

kommer. Studenter, anhöriga och samordnare har fått ändrade namn 

med tanke på konfidentialitet. För att underlätta läsningen har de fått 

namn som börjar på samma bokstav som vart och ett av fallen A, B och 

C.  

Etik och integritet är viktigt i denna avhandling och därför har studen-

terna fått bestämma vilken anhörig som skulle delta. Att relationerna har 

varierat (pappa, mamma och syster) kan ha påverkat avhandlingens re-

sultat, och forskaren har tagits hänsyn till det i analysen.  Det är också 

en anledning till att varje anhörigberättelse återges med ett namn som 

relateras till berörd student i resultatredovisningen så att en så transpa-

rent bild som möjligt ges och varje fall kan följas. I samtalen med sam-

ordnare har inte någon enskild student, vare sig de som deltagit i studien 

eller andra studenter på högskola/universitet, diskuterats eller på annat 

sätt nämnts. Även samordnarna har namn så att det är möjligt att koppla 

dem till respektive students och anhörigs berättelser.  

Inför Studie I, som planerades och genomfördes 2005-2006, behövdes 

inte någon etisk ansökan göras. Det förklaras av att det före 2008 räckte 

med att medverkande personer lämnade sitt uttryckliga samtycke, vilket 

alla medverkande har gjort. Inför studie II gjordes en etikansökan. 

Forskningsplanen och enkäten har granskats och godkänts av regional 

etikprövningsnämnden vid Linköpings universitet (Dnr: 2011/227-31). 

Eftersom det inte finns några beskrivningar om deltagarnas universitet, 
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program eller fristående kurser, garanterades konfidentialitet för alla 

parter. 

STUDIE I 

Till studie 1 ställdes fyra frågor om att vara student med AS på högsko-

la/universitet. Frågeställningarna är riktade till studenter, anhöriga och 

samordnare följande: Hur beskriver och förstår studenterna sin livshi-

storia och sin studievardag? Hur uppfattar anhöriga sina barns eller sys-

kons studier och det stöd som de fått tidigare i skolan och på högsko-

la/universitet? På vilket sätt upplever studenterna och anhöriga det stöd 

som högskola/universitet erbjuder? samt Hur beskriver samordnare den 

stödverksamhet som finns på högskola/universitet? 

METODOLOGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

De metoder och analyser som en forskare väljer bygger på vilka teore-

tiska utgångspunkter forskaren har samt vad som studeras (Merriam, 

1994; Patton, 2002). I föreliggande studie har olika tillvägagångssätt an-

vänts för att säkerhetsställa validiteten genom att låta studie II validera 

studie I.  

Studie I består av en fallstudie (Merriam, 1994, 2009; Patton, 2002) som 

innefattar tre fall. Det finns olika former av fallstudier och en fallstudie 

kan tillämpas på många olika sätt beroende på inom vilken ämnesdisci-

plin den används. Fallstudier inmutar inte några speciella metoder för 

insamling eller analys av data. I avhandlingsarbetet har metoden varit 

samtal med de olika grupper. För vart och ett av fallen inkluderades en 

student, en anhörig och en samordnare för att ge ett så holistiskt, verklig-

hetstroget och empiriskt förankrat resultat om studenter med AS och deras 

studievardag. Merriam (1994) beskriver att en fallstudie bör pågå under 

en längre tid och därför har tre återkommande samtal genomförts under 

ett års tid med studenterna och därefter samtal med anhöriga och sam-

ordnare.  



Metod och genomförande 

 

46 

 

Fallstudie som metod (Merriam, 1994, 2009; Patton, 2002) är lämpad för 

att analysera ett fenomen av något slag som uppträder i ett begränsat 

sammanhang (Miles & Huberman, 1994). Det är känt att en fallstudie är 

väl lämpad för ”situationer där det är omöjligt att separera fenomenets 

variabler från sitt sammanhang” (Merriam, 1994, s. 29). Med hjälp av 

fallstudie som baseras på berättelser kan ett välgrundat resultat visa hur 

stödet till studenter med AS uppfattas i deras studievardag. 

Insamlandet av data har byggt på berättelser genom samtal (Doecke et 

al., 2000; Hydén & Brockmeier, 2008; Johansson, 2005; Skott, 2004). 

Valet av berättelser som metod innebär att man som forskare fokuserar 

på att få möjligheter att lära känna en annan person, få kunskap om 

denna persons erfarenheter, känslor och förväntningar. För att försöka 

nå denna kunskap, har forskaren bland annat genomfört flera samtal 

med varje student. Med tanke på att personer med AS har begränsningar 

med socialt samspel beskrev forskaren noggrant vad studien innebar för, 

deras deltagande, vilka frågeområden som samtalen skulle beröra samt 

att samtalen skulle spelas in (om de samtyckte till det). Själva samtalen 

beskrivs extra utförligt under en särskild rubrik, då ett av kriterierna för 

diagnosen AS är kognitiva svårigheter. Ett kriterium som har påverkat 

vilket påverkat metoden vid samtalen. Det är av vikt att samtala med 

större flexibilitet och kreativitet med personer med AS, bland annat för 

att säkerställa att båda parter samtalar om samma sak på samma detalj-

nivå. Forskaren anpassade därför sitt sätt att samtala, genom att avsätta 

den tid som behövdes och sträva efter lyhördhet vid studenters och an-

hörigas berättande. Detta gjorde att det fanns en vilja hos deltagarna att 

prata om det svåra och det som berörde dem mycket, vilket bidrog med 

viktig kunskap för resultatet av studien. Dessa samtal som utgått från 

Kvale och Torhell tankar (1997) och har varit ett sätta att lära känna 

studenternas, de anhörigas och samordnarnas tankar, erfarenheter, käns-

lor och förhoppningar, att förstå en livshistoria genom berättelser.   

För att säkerställa att berättelserna stämde överens med hur studenterna 

såg på sin studievardag, var det viktigt att de läste igenom materialet och 

gav klartecken att det stämde överens med deras uppfattningar och att 
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materialet fick publiceras. Eftersom det var studenterna som var i fokus, 

bedömdes inte att anhöriga behövde läsa igenom de berättelser som 

skrevs om deras barn eller syskon Samordnarnas samtal gjordes inte om 

till berättelser, då det bestämdes att inte berättelser skulle användas i 

resultatet och de ombads inte heller läsa igenom resultatet i artikel II 

före publicering.  

DESIGN 

I studie I har en multiple case study design använts inbegripande tre 

fallstudier (Merriam, 1994, 2009; Patton, 2002). Metoden har varit ut-

ifrån berättelser (Hydén & Brockmeier, 2008) och som tolkats hermene-

utiskt (Kvale & Torhell, 1997). För att säkerhetsställa undersökningens 

validitet, användes triangulering mellan tre olika källor: studenter, anhö-

riga och samordnare. 

Nedan presenteras först deltagarna i de tre fallen, därefter insamlingsme-

toderna och sedan genomförandet av samtalen. Avslutningsvis beskrivs 

analysen av samtalsmaterialet.  

URVAL OCH RESPONDENTER 

I studie I deltog tre studenter från tre olika högskolor/universitet, en 

anhörig till varje student samt samordnare eller motsvarande vid studen-

tens högskola/universitet. Urvalet gjordes med avsikten att inkludera 

högskolor/universitet från olika delar av Sverige, olika stora lärosäten 

och olika studieinriktningar:  

 Ett större lärosäte i Sveriges norra del. På högskolan/universitet 

finns en arbetsgrupp som arbetar specifikt med stöd för studen-

ter med Psykiska- och Neuropsykiatriska funktionshinder. 

 En högskola/ett universitet i södra Sverige. När undersökning-

en påbörjades, hade där nyligen startat ett arbete med studenter 

med neuropsykiatriska funktionshinder.  

 En högskola/ett universitet i Mellansverige. Där fanns en annan 

struktur på arbetet med studenter med funktionshinder än vid 
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de två övriga lärosätena. Detta kan dock inte redovisas här, då 

det skulle bryta konfidentialiteten. 

SAMORDNARE  

Studenterna rekryterades via samordnare för studenter med funktions-

hinder. Samordnarna på de tre högskolorna/universiteten informerades 

via e-post om undersökningen och om den hjälp som behövdes för att 

få kontakt med studenter med diagnosen AS. De tillfrågades också om 

de kunde tänka sig att själva delta i forskningsprojektet.  Därefter togs 

muntlig kontakt med samordnarna via telefon så att de kunde ställa 

eventuella frågor och bestämma om de ville medverka. Två av de tre 

högskolornas/universitetens samordnare (Fall A och C) gav sitt sam-

tycke. De frågade sedan de studenter med AS som de kände till, om de 

skulle kunna tänka sig att vara med i en undersökning samt lämnade ut 

skriftligt informationsmaterial om studien och forskaren. Studenterna 

fick också adressen till en hemsida, där forskningsprojektet och forska-

ren beskrevs. De studenter20 som samtyckte gav samordnaren sin e-

postadress och sitt telefonnummer som vidarebefordrades till forskaren. 

I det tredje fallet tog studenten själv kontakt efter att ha läst om under-

sökningen på webben. Den aktuella samordnaren i andra fallet avböjde 

deltagande med hänvisning till tystnadsplikt men ersattes med den stu-

dievägledare som studenten varit i kontakt med. 

STUDENTER 

Kontakt togs med varje student via e-post och det bestämdes gemen-

samt hur och var första träffen skulle vara. Studenten i Fall A träffade 

forskaren en gång innan han bestämde sig för att vara med. Detta per-

sonliga möte ägde rum på ett torg och därifrån valdes ett kafé av studen-

ten. Där fick han en kompletterande beskrivning av forskningsprojektet 

samt av forskaren. Under detta möte ställde han frågor om hur hans 

medverkan skulle gå till och gav sedan sitt medgivande till att vara med i 

                                                      
20 Det var endast en student från varje högskola/universitet i fall A och C som gav sitt medgivande 

till att medverkan i studien. Hur många som blev tillfrågade uppgavs inte av samordnarna med 
hänvisning till tystnadsplikten.   
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undersökningen. De två andra studenterna gav sitt medgivande via e-

post. 

ANHÖRIGA 

Varje student valde själv vilken anhörig de ville skulle medverka i under-

sökningen. Sammantaget består de anhöriga av en mamma, en pappa 

och en syster. Studenterna frågade sin anhörige om denne ville delta i 

undersökningen, fick deras medgivande och gav sedan telefonnummer 

och e-postadress till forskaren. Kontakt togs via telefon och då bestäm-

des datum och tid för en träff. Vid träffen fick de anhöriga mer informa-

tion om projektet och därefter gav de sitt samtycke att medverka.  

Tabell 2. Basinformation om fallen i Studie I  

Fallspecifik info Fall A Fall B Fall C 

*HU lokalisation Norra Sverige Södra Sverige Mellansverige 
*HU storlek Stort 

(46 000 studen-
ter) 

Litet 
(8 500 studenter) 

Medel 
(14 000 studen-
ter) 

*HU inriktning Bioteknologi Lärarutbildning Teknisk 
Student Adam 27 år Bert 32 år Cesar 22 år 
Anhörig Pappa - Andrew Syster - Beatrice Mamma - Cecilia 
Samordnare Ja - Anne Nej Ja - Carol 
Studievägledare Nej Ja - Betty  Nej 

 
*HU= högskola/universitet 

BESKRIVNING AV STUDENTERNA 

De tre manliga21 studenterna som är med i undersökningen var mellan 

22-32 år. Se basinformation i tabell 2. Nedan ges en beskrivning av stu-

denterna, information om varje student och en beskrivning av hur fors-

karen uppfattade studenten.  

 Adam var 27 år vid genomförandet av undersökningen. Han 

fick sin diagnos vid 23 års ålder. Adam hade ekonomiskt stöd 

genom försäkringskassan och bodde i egen lägenhet. Han var 

                                                      
21 Alla studenter som samordnarna kunde tänka sig att fråga var manliga. Eftersom 2-4 gånger fler 

pojkar än flickor får diagnosen AS, kan det stämma med statistiken. Se 
http://www.autismforum.se gn/opencms/web/AF/ vad_ar_autism/flickor_ autism/  

http://www.autismforum.se/
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en melankolisk och återhållsam person som var mycket svår att 

samtala med då han periodvis mådde mycket dåligt.  

Prompting22 användes därför under samtalen. Under samtal två, 

som varade i en timme, hade Adam tagit studieuppehåll och 

hade tät läkarkontakt. Trots detta valde han att delta i under-

sökningen.  

 Bert var 32 år vid genomförandet av undersökningen och fick 

sin diagnos när han var 22 år. Bert hade inget stöd utanför stu-

dierna och bodde i egen lägenhet.  Han var intensiv, verbal och 

ganska ”pratig” och ville gärna veta hur ”saker och ting ser ut 

och fungerar för oss vanliga, normala” (studentens eget uttryck 

och ordval). Han var ganska svår att stoppa och samtalen gene-

rerade mycket text. 

 Cesar var 22 år vid genomförandet av undersökningen och fick 

sin diagnos vid 14 års ålder. Han hade inget formellt stöd utan-

för studierna samt bodde hemma hos föräldrarna. Han var till-

bakadragen och tystlåten och prompting användes vid samtalen. 

DATAINSAMLINGSMETOD 

Datainsamlingsmetoden har varit samtal 23 som bygger på de medver-

kandes berättelser om deras livshistoria (Hydén & Brockmeier, 2008). 

Samtalsmanual24  har använts som stöd vid varje samtal.  

BERÄTTELSER OCH SAMTAL 

Vid datainsamling har metoden berättelser använts (Hydén & 

Brockmeier, 2008). Fokus i samtalen har varit studenternas studievardag 

                                                      
22 Prompting är ganska vanligt förekommande vid samtalen med personer med AST. Prompting 

innebär att forskaren ger kommunikationsstöd genom berättelser och extra tydliga beskriv-
ningar av vad som efterfrågas. Se http://autismpdc.fpg.unc.edu/content 

        /prompting 
23 Samtal är den form som är brukligt att använda när en persons berättar sin livshistoria. 
24 Begreppet samtalsmanualer är inget som direkt används i någon metod och det går därför inte att 

uppge några referenser. I föreliggande avhandling och i studie I är det viktigt att visa på att det 
är samtal som genomförts och att manualen har funnits med som just en manual, inte hur frå-
gorna ska ställa utan vilka områden samtalen skulle beröra.  

http://autismpdc.fpg.unc.edu/content
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och hur de beskriver sina skolerfarenheter, från förskola fram till hög-

skola/universitet och hur de ser på sin framtid. För personer med AS 

kan ett ostrukturerat tillvägagångssätt orsaka svårigheter att bygga upp 

en sammanhängande berättelse. Därför användes uppföljning med frå-

gor i en samtalande form och uppmaningar, prompting, (The National 

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, 

2010) för att stödja studenterna i deras berättande.  Vid samtalen tilläm-

pade forskaren forskningsresultat som beskriver hur det kan vara på 

olika högskolor/universitet för studenter med funktionshinder, sina yr-

keserfarenheter samt erfarenheter av att vara anhörig till en person med 

AS, för att beskriva och ibland förklara vad som efterfrågades. Under 

samtalen, när berättelsen var på väg att hamna långt utanför fokus, ställ-

des en fråga för att föra berättelsen tillbaka till områdena studievardag 

och skolupplevelser. Vid de fall då samtalet stannade av användes flera 

olika sätt för att föra berättelsen vidare. Bland annat utmanades studen-

tens tankevärld genom berättelser om företeelser utifrån annan forsk-

ning om studenter med funktionshinder på högskola/universitet eller 

forskarens egna erfarenheter, för att se reaktioner och om det fanns 

igenkända upplevelser. Ibland beskrevs dessa företeelser av forskaren på 

ett svävande sätt (så att det inte blev några ledande frågor) för att se om 

studenten följde med i samtalet och förstod kontexten. Vid dessa tillfäl-

len uppstod många reaktioner och associationer som gjorde att berättel-

sen fortskred. Detta sätt att samtala på gjorde det lättare för de medver-

kande att själva få styra i samtalen och det gav utrymme för dem att 

kunna berätta om svåra upplevelser. Eftersom samtalet rörde sig mellan 

olika områden och ämnen så kunde både studenter och anhöriga påver-

ka hur mycket de ville samtala om något specifikt. 

Vid samtalen med anhöriga använde forskaren sina yrkeserfarenheter 

som berör AS, diagnossättande, mediciner, lagar och forskning samt 

personliga erfarenheter. Olika berättelser utifrån egna erfarenheter, både 

allmänt som människa men även som anhörig till en person med AS 

beskrevs. Detta skapade en trygghet där den anhörige valde att ge en 

djupare beskrivning av sina liv och sina egna erfarenheter. De vågade 

dela med sig när de märkte att den de samtalade med hade egen erfaren-
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het. De vågade tala om svåra och ibland förödmjukande händelser efter-

som de kände att det inte bara var de själva som hade dessa erfarenhe-

ter. Det fanns någon som förstod. 

De angreppssätt som beskrivits ovan gjorde att deltagarna öppnade sig 

och uttryckte att de kände tillit och trygghet och därmed blev avslapp-

nade i kommunikationen.  

SAMTALSMANUALER 

Till varje samtal utgick forskaren från en samtalsmanual. Samtalsmanua-

lerna fanns till som ett stöd för forskaren. Frågorna ställdes inte direkt 

en efter en utan flikades bara in då och då för att föra samtalet vidare 

om berättelsen fastnade. Totalt utvecklades 12 samtalsmanualer (se ex-

empel bilaga 1). En gemensam manual som användes för samtliga stu-

denter vid första samtalet hade sammanställts grundad på forskarens 

tidigare erfarenheter, andra tillfrågade forskare inom ämnesområdet 

samt efter samtal med en student med AS.  Därefter utformade forska-

ren en individuell samtalsmanual för varje student i de två följande sam-

talen för att följa upp tidigare svar samt för att fortsätta samtalet om det 

som fanns med i den första manualen men som inte hade hunnits med 

vid tidigare tillfälle.  

De tre anhöriga hade också individuella samtalsmanualer utifrån vad 

som framkommit vid samtal med respektive student. Det kunde till ex-

empel vara frågor om rollspel, om böcker som studenten läst och hur 

det påverkat honom. Det var också frågor om en resa till USA som en 

av studenterna hade gjort, samt en fråga om att flytta hemifrån. Till de 

två samordnarna har det varit en gemensam samtalsmanual och till stu-

dievägledaren har ytterligare en samtalsmanual använts. Manualerna ut-

formades utifrån det som studenter och anhöriga hade berättat samt 

utifrån de informella samtalen som föregick de inspelade samtalen. 

Samordnarnas samtal fokuserade på deras upplevelser av arbetet med 

studenter med olika funktionshinder, hur de hade försökt anpassa stöd 

samt högskolors/universitets syn på verksamheten. Inga samtal handla-

de om någon enskild student med tanke på etiska principer, integritets-
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skydd och den tystnadsplikt som samordnare och studievägledare står 

under.  

GENOMFÖRANDE 

Genom inspelade samtal samlades det empiriska materialet in under ett 

och ett halvt år. Varje student träffade forskaren enskilt och samtalen 

skedde på deras respektive högskola/universitet i rum som var bokade i 

förväg, och som låg enskilt och hade inbjudande möblering. Vid samta-

len gavs tillfälle för studenten att själv välja hur han ville sitta och sedan 

anpassade sig forskaren så att det inte skulle inkräkta på studentens per-

sonliga sfär eller studenten skulle känna sig påtvingad ögonkontakt. In-

nan ett samtal påbörjades ställdes åter frågan om medgivande till att spe-

la in samtalet och information gavs om de etiska principer som gällde 

för forskningsprojektet. Forskaren gav också konkret information om 

att studenten kunde avbryta sin medverkan när han ville och utan att 

behöva förklara anledningen25.  

Varje samtal anpassades helt efter vars och ens ork och intresse av att 

vilja samtala. Studenterna avbröt inte själva utan forskaren fick lov att 

fråga med jämna mellanrum om en paus skulle läggas in och försöka se 

hur mycket de orkade. Det gjordes avbrott vid alla samtalstillfällena vil-

ket var nödvändigt av olika skäl. Dels var längden på samtalen ett skäl 

att pausa, dels behövde studenten bryta ibland för att byta miljö och få 

tillfälle att reflektera och fundera en stund över frågor som ställdes eller 

om det var ett område som berörde dem väldigt mycket. Vid det tredje 

samtalet med Bert på nästan fem timmar tillfrågades han vid ett flertal 

tillfällen om att bryta men han ville fortsätta tills han kände att han hade 

berättat klart. Vid träffarna med Adam och Bert, som skedde på för-

middagar, var det förberett med kaffe, Coca Cola, smörgås och kaka då 

de berättat att de hade vissa svårigheter med frukostintag och behövde 

energi för samtalen. Cesars samtal genomfördes på eftermidda-

gar/kvällar och han ville inte ha något att äta eller dricka under samta-

len.  

                                                      
25 se Larsson Abbad (2007). 
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De anhöriga fick flera valmöjligheter när det gällde platsen för mötet, till 

exempel bibliotek, hemma hos personen, på högskolan/universitetet 

eller något eget förslag. Utifrån etiska riktlinjer fick deltagarna möjlighet 

att välja mötesplats eftersom samtalen var av sådan art att de kunde vara 

svåra och berörande. Två av de anhöriga (Fall A och C) valde att träffas 

på högskolan/universitetet och den tredje (Fall B) valde sitt hem. Samta-

len med de anhöriga varade mellan en och tre timmar (se tabell 3).  

Det inspelade samtalet med samordnarna ägde rum efter avslutade sam-

tal med studenter och anhöriga. Dessförinnan ägde informella samtal 

med samordnarna rum vid 4-5 tillfällen.  Dessa samtal handlade om de-

ras arbete, hur de såg på sin roll och allmänt om hur deras högsko-

la/universitet fungerade. Detta material gjorde att fler frågor kunde stäl-

las till studenterna och att samtalsmanualen till samordnarna blev tydli-

gare och skapad utifrån de erfarenheter de själva delgav. Det inspelade 

samtalet var ett fördjupat samtal runt möjligheter och begränsningar 

samt hur samspelet mellan studenter och samordnare kunde vara. Även 

längden på samtal med samordnarna varierade (se tabell 3). Den kortaste 

samtalet genomfördes med den studievägledare som deltog (Fall B). 

Studievägledaren besöktes vid fyra tillfällen på samma sätt som samord-

narna men därutöver söktes mera information för att få så likvärdiga 

data som möjligt från respektive lärosäter. Forskaren pratade med flera 

studievägledare samt studenthälsan om studenter med funktionshinder i 

allmänhet. Forskaren besökte också samordnarens ’väntrum’ för att få 

en inblick i hur det såg ut, vad där fanns för information att tillgå samt 

hur atmosfären kunde uppfattas.   

Träffarna ägde rum med lite olika tidsintervaller. Däremellan förekom 

SMS- och telefonkontakt. Tiderna bestämdes dels utifrån varje students 

tid respektive mående och dels utifrån långa resor för forskaren. På 

grund av lång resväg genomfördes de två första samtalen med Cesar26 

dagarna efter varandra. Tabell 3 nedan ger en schematisk redovisning 

över de samtal som ingått i undersökningen.  

                                                      
26 Cesar tillfrågades via e-post vid andra kontakten om det skulle vara möjligt att två av de tre sam-

talstillfällena skedde två dagar i rad. Cesar samtyckte till det.  
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Tabell 3. Samtalsspecifikation för alla respondenter  

 Träffar Fall A Fall B Fall C 
Träff 1,  
student 

22/9-05 
3 tim 2 min 

29/3-05 
3 tim 47 min  

11/10-05 
3 tim 15 min  

Träff 2,  
student 

4/11-05  
1 tim 4 min 

3/4-05  
2 tim 35 min  

12/10-05 
2 tim 15 min  

Träff 3,  
student 

11/4-06  
1 tim 22 min  

10/11 -05  
4 tim 50 min  

14/11 -05 
2 tim 8 min 

Träff,  
anhörig  

11/4 -06  
1 tim 10 min  

24/4 -06  
3 tim 23 min  

14/11 -05  
2 tim 41 min  

Träff, samordnare 30/5-06 
3 tim 40 min  

12/6-06 
1 tim 13 min  

18/1 -06  
3 tim 30 min  

Total tid  10 tim 18 min  15 tim 48 min  13 tim 49 min  
 

Sammanlagt finns 39 timmar och 49 minuter inspelade samtal med stu-

denter, anhöriga och samordnare. Det transkriberade materialet består 

av 834 sidor för studenterna, 153 sidor för anhöriga och 141 sidor för 

samordnare. Alla samtalen transkriberades av forskaren själv, de flesta 

inom 14 dagar efter det att samtalet ägt rum. Innehållet i samtalen tran-

skriberades ordagrant, med markeringar för längden av pauser, när det 

fanns skratt eller andra uttryck exempelvis ledsnad, gråt eller trötthet.  

Vid ett tillfälle kunde inte transkriberingen ske mellan träffarna, nämli-

gen då träffarna med Cesar genomfördes dagarna efter varandra. Då 

lyssnades inspelningarna igenom flera gånger innan ny manual skrevs. 

Det finns två undantag från ordagrann transkribering. Det ena undanta-

get var när samtalen gled in på allmänna spörsmål såsom vad man tittat 

på för film eller liknande. Det markerades som pauser, och det kunde 

vara mellan 1 - 4 min och dessa pauser var viktiga och en vila för den 

medverkande. Det andra undantaget var när samtalen berörde sådant 

som inte skulle tas med av integritetsskäl.  

DATAANALYS 

Analysarbetet med det transkriberade materialet utgick från Kvale och 

Torhell (1997) i termer av hermeneutisk tolkning. Graneheim och 

Lundman (2004) gav inspiration för hur meningsbärande enheter arbe-

tades fram medan bildandet av kategorier och teman hade inspirerades 

av Merriam (1994).  
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Kvale och Torhell (1997) menar att det finns fyra principer för herme-

neutisk tolkning: 1) den ständiga växlingen mellan delar och helhet, 2) 

den goda gestalten, 3) prövning av bärigheten i materialet och 4) textens 

autonomi. Den ständiga växlingen mellan delar och helhet följer en 

hermeneutisk spiral. I hermeneutiken betraktar forskaren alltid sitt 

forskningsområde som en helhet, och kommer den vägen in i den her-

meneutiska spiralen. I studien bestod helheten av studenternas studie-

vardag, vilken byggde på beskrivningar av de tre olika fallen. Varje sam-

talstext utgjorde en analysenhet, som bidrog till att skapa en känsla för 

helheten för forskaren. Analysprocessen följde sedan den hermeneutiska 

spiralen. I en hermeneutisk analys utgick forskaren från delarna i det 

empiriska materialet och lät det växa till en helhet för att sedan ner i nya 

delar som växte till en ny helhet. Detta skedde i en spiralliknande rörelse 

där tolkningsprocessen fördes framåt med delarna och helheten som 

motorer. I studie I bestod delarna dels av vart och ett av fallen, inklude-

rande student, anhörig och samordnare, dels av var och en av de med-

verkande det vill säga de tre studenterna, dess anhöriga och samordnare.  

Kategorier och teman bildades utifrån de tre analyssteg som Merriam 

(1994) förespråkar för fallstudier. Det första steget i denna multiple case 

studie utgjorde Case record, som bestod av analyser av studenternas och 

anhörigas berättelser samt samordnarnas samtal var för sig. I steg två 

Case-cross pattern (korsmönster) analyserades varje medverkande grupp, 

det vill säga. studenter, anhöriga respektive samordnare tillsammans 

(från del till helhet). Tredje steget i analysen utgjordes av en sammanfo-

gad analys av avhandlingens två studier och detta bildar slutligen kap-

pans resultat. I detta steg och i de tidigare analyserna var det en ständig 

växling mellan delar och helhet. Analysen pendlade mellan varje enskild 

person till gruppen och till ett övergripande perspektiv för att sedan 

pendla tillbaks till varje enskild persons utsaga, för att slutligen forma en 

helhet i kappans resultat (Kvale & Torhell, 1997) .  

STEG 1. CASE RECORD 

Första steget i analysen var att forskaren läste igenom det transkriberade 

materialet upprepade gånger så att en känsla för helheten uppstod. Vid 
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tredje genomläsningen gjordes noteringar i form av nyckelord som 

beskrev innehållet. Därefter plockades de meningar ut som innehöll in-

formation som byggde på nyckelorden och var relevanta för frågeställ-

ningarna. Den omgivande texten togs med så att sammanhanget kvar-

stod, det bildade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheter-

na (tabell 4 och 5) i samtalstexterna kondenserades i syfte att korta ner 

texten men ändå behålla innehållet. De kodades därefter och gruppera-

des i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i samtalen i 

relation till studenterna, anhöriga och samordnare i tur och ordning.  

Utifrån de meningsbärande enheterna sammanfattades varje students 

och anhörigas samtal till logiska berättelser, där en berättelse för varje 

student och en för varje anhörig formades (Hydén & Brockmeier, 2008). 

Samordnarnas meningsbärande enheter sammanfattades inte till berät-

telser. Slutligen växte kategorier fram för varje grupp och bildade case 

records, en för studenter, en för anhöriga och en för samordnarna.  

STEG 2. CASE-CROSS PATTERN (KORSMÖNSTER) 

Samtliga kategorier som framträdde i de tre studenternas berättelser läs-

tes igenom och analyserades denna gång tillsammans (korsmönster). 

Noteringar av nyckelord för de tre studenternas berättelser gjordes och 

tio slutgiltiga kategorier bildades. Utifrån dessa tio kategorier formulera-

des slutligen två teman: utanförskap och kamp (se figur 2). I resultatet i 

artikeln Alienation and struggle: everyday student-life of three male students with 

Asperger Syndrome finns några av de ursprungliga meningsbärande enhe-

terna kvar som ram för beskrivningarna av kategorierna (se exempel i 

tabell 4).  
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Figur 2. Tema och kategorier för studenter, anhöriga och tema för samordnare 

Tabell 4. Exempel på meningsbärande enheter från studenternas berättelser kodade till kategorier 

Meningsbärande enhet Kategori 

1. Adam är och vill vara väldigt privat som han säger och 
tycker det känns konstigt att prata om sig själv och vill inte 
släppa in någon i hans privata sfär. Han har dock en önskan 
om, som han säger, att inte vara så ”jävla handikappad”, 
han vill passa in och ger uttryck för att det är viktigt för ho-
nom.  

Identitet 

2. Cesar minns att när han fick diagnosen så kändes det bara 
”att okey nu vet jag varför jag är som jag är”. Han kommer 
inte ihåg vad de berättade i övrigt men han anser att livet är 
begränsat av diagnosen ”är man dålig på någonting så be-
gränsar det ju en”. 

Diagnos 

3. Bert blev mobbad och trakasserad genom hela barndomen 
”jag var ett katastrofalt dagisbarn”. Det var mycket konflik-
ter och slagsmål med de andra barnen och Bert tycker att 
han ”var lite knepig som unge”.  

Mobbning 

4. På gymnasiet började Cesar röka för då ”fick man sitta med 
själv så det är en social grej”. Även på gymnasiet var det 
svårt med klasskamrater och såsom han själv berättar så var 
inte ”den sociala biten så hög” när det gällde honom själv. 

Ensamhet 

5. Han fortsätter sin berättelse om att han lär sig genom att 
iaktta andra, han säger att han ”samlar på människor”. Så 
ett av hans specialintressen och hobby är pedagogik och 
Bert försöka förstå hur andra tänker också, och det medför 
att han försöker bli mindre avskärmad gentemot andra 
människor. 

Specialintresse 

6. På frågan ”om du fick drömma just nu vad vill du göra då?” 
så blev svaret ”jag vet inte”. Adam har inga planer eller 
drömmar om framtiden, men önskar att han hade det, det 
skulle vara lättare då.  

Framtiden 
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Motsvarande analys gjordes med de anhörigas berättelser, där det också 

bildades tio kategorier och två teman formulerades: stöd och information 

samt före högre utbildning och framtiden (se figur 3). I tabell 5 ges exempel på 

meningsbärande enheter från de anhöriga. 

Tabell 5. Exempel på meningsbärande enheter från de anhörigas berättelser kodade till kategorier 

Meningsbärande enhet  Kategori 

1. Beatrice berättade att hennes “brors specialintresse är rollspel 
och att han fann vänner på högstadiet som hade samma intresse 
och att de träffas fortfarande och spelar”. Det finns ”ett problem 
med rollspel, han fastnar och har stora problem att sluta, han blir 
helt uppslukad av spelet”.  

Specialintresse 

2. Cecilia berättade att hennes son blev ”mobbad tidigt i skolan och 
på fritidshemmet”. Vid ett tillfälle ”så kom han hem och hade 
blivit slagen med en klubba och det var ett stort jack under ögat”. 
Vid ett annat tillfälle “hade pojkarna släpat in honom i lekboden 
och kissat på honom”.  

Mobbning 

3. Beatrice “blev inte förvånad när min bror fick diagnosen Asper-
ger syndrom”. Han gjorde alltid tvärtemot de andra ”redan på 
förskolan ” och ”jag fattade att ingen annan förstod hur han 
tänkte, det var mer att han var stämplad som ett jobbigt barn re-
dan då”.  

Diagnos 

4. Beatrice berättade att hennes bror har ”studerat på högskolan 
ganska länge och varje gång han får en ny kursbok läser han den 
från pärm till pärm och säger alltid - åh, vad spännande vad kan 
det här ge”. 

Högre utbild-
ning 

5. Andrew tänkte att det stöd som hans son har behov av är att 
hjälpa honom ”att strukturera hans dag” och någon som ”förkla-
rar praktiska saker för honom” och ”det stödet erbjuds inte på 
universitetet”.   

Stöd 

6. Cecilia berättade att hennes son ”har alltid varit ensam, väldigt 
ensam hela tiden, egentligen ända tills han började på Komvux 
(där gavs samma undervisning som tekniskt basår på universitet) 
och då lyckades han”. 

Utanförskap 

 

En likartad analys gjordes sedan av samordnarnas meningsbärande en-

heter och nyckelord men där bildades kategorierna direkt, det vill säga, 

utan vägen genom berättelser. Vid analysen kondenserades meningsbä-

rande enheter och nyckelord, och teman formulerades. Eftersom tema 

och kategorier blev väldigt lika, togs kategorierna bort och resultatet 

redovisades direkt under varje tema. De två teman som utkristalliserad 

sig var: Samordningsfunktionen och information, Eget intresse i relation till mänsk-

liga rättigheter (se figur 3). I tabell 6 ges exempel på meningsbärande en-

heter från samordnarna. 
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Tabell 6. Exempel på meningsbärande enheter från samordnarnas tema 

Meningsbärande enheter Tema 

Anne försöker ”arbeta mer förebyggande” för att ”fånga studenter med 
funktionshinder när de börjar studera” och det "gör att studenterna 
lyckas med sin utbildning mycket bättre”. 

Betty vet att det finns några studenter med AS diagnos på universitetet, 
”men de söker inte stöd förrän studierna nästan har kraschat”. Betty 
beskriver att hon upplever att det ”kan vara svårt att få stöd och hon 
tror att "att några av de studenter” som beskrivs som ”drop-outs, 
kanske, men bara kanske" är studenter med AS. 

Carol arbetar på ett servicekontor som delas mellan två studievägledare 
och hon ser att ”vi är mer som ett resursteam”. De har inte ”några 
speciella tider” för studenter med funktionshinder utan ”alla studen-
ter blandas". Carol skulle vilja ha det på ett annat sätt, men universi-
tetet tycker det är bra att "studenterna kan komma när de vill” men 
”en del av studenterna tycker att det är svårt att besöka samordnaren 
så därför borde det finnas speciella tider".   

Samordnings-
funktionen och  

information 

Anne är ”intresserad av frågor kring funktionshinder” och det är ”en av 
anledningarna till att hon blev ombedd” att arbeta som samordnare.  

Betty önskar att det skulle vara mer kunskap ”bland alla personalen på 
universitetet om funktionshinder och hur stöd finns "så att eleverna 
kan” få stöd och följaktligen lyckas slutföra sina studier ". 

Carol menar att hennes arbete baserar sig mer på hennes önskan att ”göra 
gott” än på universitetets handlingsplan. Det är viktigt att "vi be-
handlar alla studenter lika och att alla studenter får samma möjlighe-
ter, för de studenter med funktionshinder är det inte det intellektuel-
la som är håller dem tillbaka." 

Eget intresse i rela-
tion till mänskli-
ga rättigheter 

 

Det tredje analyssteget som beskrivs av Merriam (1994) för fallstudier, 

undersökningens slutprodukt – Case study, redovisas i avhandlingen 

efter presentationen av Studie II. I det avslutande analyssteget användes 

resultat från avhandlingens båda studier, vilka analyserades tillsammans 

för att redovisas i kappan.   

STUDIE II 

Till Studie II ställdes två forskningsfrågor om förutsättningar för stu-

denter med Asperger syndrom på högskola/universitet. En av fråge-

ställningarna riktades till tre olika grupper av studenter. Hur beskriver 

studenter med Asperger syndrom, studenter med rörelsehinder samt 

studenter med hörselnedsättning i relation till upplevda problem, erhål-

let stöd och upplevt stöd och finns det skillnader och likheter mellan 

dessa tre grupper av studenter? Den andra frågeställningen var: Vilka 

karaktäristika för studenter med AS kan identifieras med stöd av Inter-

nationell klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och 
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hälsa och bedömas som så viktiga för studenternas vardagsfungerande 

att de kan behöva ingå i ett code set? 

METODOLOGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  

Studie II består av en enkätstudie som följdes upp med en jämförelse 

mellan resultaten och information från andra källor. Studien hade som 

utgångspunkt att undersöka studievardagen för ett större antal studenter 

med AS med syfte att, förutom att validera det som framkommit tidiga-

re, få en mera ”tät beskrivning” av materialet till avhandlingens övergri-

pande resultat (Merriam, 1994, s. 26). Under arbetet med Studie I upp-

kom funderingar på om det fanns studentgrupper med andra funktions-

hinder som har samma erfarenheter som studenter med AS. Därför ut-

ökades urvalet till studenter med rörelsehinder (RH) och hörselnedsätt-

ning (HN). Detta bedömdes öka validiteten i frågan om de möjligheter 

och begränsningar som kan finnas i studievardagen för studenter med 

funktionshinder. Eftersom endast 34 studenter kunde rekryteras, betrak-

tas detta som en pilotstudie. Den kan ge en första antydan om hur stu-

dievardagen upplevs av studenter med funktionshinder och om det 

finns någon skillnad mellan dessa tre grupper av studenter när det gäller 

svårigheter och behov av stöd.  

För att särskilt belysa behoven hos studenter med AS, har flera källor 

sökts för en fördjupad analys med ICF som referensram.  Analysen in-

kluderar dokument som bygger på utsagor från expertgrupper såsom 

studenter, myndigheter, hälsoorganisationer och forskare. Genom att 

identifiera en uppsättning ICF-koder som kan förklara studenters svå-

righeter på högskola/universitet har ett första steg tagits för utveckling-

en av ett code set för personer med AS i högre utbildning. 

DESIGN 

Studie II är beskrivande till sin karaktär med en mix methods design. 

Den första delen har en huvudsakligen en kvantitativ ansats med data 

insamlade via en enkät. Till enkätstudien tillfrågades alla högsko-

lor/universitet om de var intresserade att delta i undersökningen. Det 
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var 14 samordnare på 12 högskolor/universitet som tackade ja till att 

medverka och de tillfrågade sedan de studenter som kunde vara aktuella 

för medverkan i undersökningen. På grund av lågt deltagarantal (34 st.) i 

enkätstudien redovisas undersökningen som en pilotstudie. Den andra 

delen har en deduktiv, kvalitativ ansats. Data från flera olika källor ana-

lyserades och jämfördes genom att innehållet länkades till ICF-koder.  

RESPONDENTER 

Respondenter var 16 studenter med AS, 11 med RH och 7 med HN. 

Åldrarna på deltagarna varierade mellan 22 till 52 år, 8 var män och 26 

var kvinnor. Fem av studenterna, tre med AS, en med RH och en med 

HN, deltog i både utbildningsprogram och fristående kurser. De inblan-

dade högskolorna/universiteten representerade såväl de stora och de 

äldsta universiteten (n = 3) som de mindre (n = 9) högskolorna. I tabell 

7 presenteras basinformation om deltagande studenter. Det var 14 stu-

denter som svarade på enkäten via webben och 20 studenter som svara-

de via pappersenkät. 
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Tabell 7. Basinformation över respondenterna 

Basinformation  AS 
n=16 

RH 
n=11 

HN 
n=7 

Totalt 

Kön Man  
Kvinna 

4 
12 

3 
8 

1 
6 

8 
26 

Ålder 22 - 30 
31 - 40 
41 – 51 
Inget svar 

9 
5 
1 
1 

5 
3 
2 
1 

3 
2 
2 

17 
10 
5 
2 

Studerar på Grundnivå  
Avanceradnivå 

13 
3 

10 
1 

7 30 
4 

Studerar på  Utbildningsprogram  
Fristående kurser 

16 
3 

10 
2 

6 
2 

32 
7 

Studerar på  25 % 
50 % 
75 % 
100 % 
Inget svar 

 
1 
2 
12 
1 

 
3 
3 
5 

1 
1 
 
5 
 

1 
5 
5 
22 
1 

Godkända kurser  100 % 
mer än 75 % 
mellan 51- 75 % 
mellan 50 – 26 % 

5 
10 
1 

3 
5 
2 
1 

5 
 
2 

13 
15 
5 
1 

Har studerat Precis påbörjat studierna 
1 - 2 termin 
3 - 4 terminer 
5 terminer 
8 terminer 
Inget svar 

 
2 
9 
2 
 
2 

2 
2 
4 
1 
 
2 

 
1 
2 
1 
1 
2 

2 
5 
15 
5 
1 
6 

Har som mål med 
studierna 

Få ett arbete 
Studera vidare 
Få mer kunskap 
Vet inte  
Inget svar 

12 
2 
1 
1 

7 
2 
1 
1 

3 
1 
1 
 
2 

22 
5 
3 
2 
2 

 

Vid rekryteringen av studenterna skickades ett brev till alla samordnare 

som ger pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder vid de 52 

svenska högskolor/universitet, som finns enligt uppgifter från Högsko-

leverket (2012). Till de samordnare som tackade ja till medverkan skick-

ades material som de kunde lämna vidare till de studenter som var aktu-

ella att delta i undersökningen. Materialet bestod av information till stu-

denterna om forskningsprojektet, en enkät i pappersform och ett adres-

serat frankerat kuvert. I informationsmaterialet uppgavs kontaktuppgif-

ter till forskaren om man behövde stöd för att fylla i enkäten. Där fanns 

också adressen till webbenkäten. Samordnarna ville inte, med hänsyn till 

tystnadsplikt, uppge hur många studenter med AS, RH respektive HN 

som sökt stöd, inte heller hur många studenter som de uppmanade att 

delta i undersökningen. Sammanfattningsvis innebar proceduren att: 
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 skriftligt samtycke till medverkande i undersökningen inhämta-

des från samordnare  

 kontakt togs med de samordnare som samtyckt till medverkan-

de i projektet för att ge information om tillvägagångssättet 

 samordnarna gav information om projektet till de studenter 

som var tänkbara som respondenter i projektet och lämnade 

den skriftliga informationen samt pappersenkät och kuvert 

 samordnare ombads att påminna studenter om att fylla i enkä-

ten 

Med tanke på etiska överväganden har inga namn på högsko-

lor/universitet angetts då det är så få inlämnade enkäter. Forskaren er-

bjöd stöd att fylla i enkäten, eftersom studenterna kunde ha svårigheter 

att fylla i densamma, exempelvis på grund av de kognitiva svårigheter 

som är en del av diagnosen AS. 

Fyra studenter tog kontakt med forskaren och frågade om formulering-

en av några frågor. Några studenter uppgav att det var problem med 

den webbaserade enkäten. De uppgav att de inte kunde fylla i några för-

valda alternativ men svarade i den kolumn där man kunde skriva i annat. 

Det var 14 enkäter som fylldes i via webben och av dessa var det 13 en-

käter som var komplett ifyllda. I loggen för webbenkäten kunde avläsas 

att 55 enkäter öppnats men inte fyllts i. En bortfallsanalys har inte varit 

möjlig att genomföra då samordnarna inte uppgett hur många de tillfrå-

gat om medverkan i undersökningen. 

ENKÄT SOM DATAINSAMLINGSMETOD 

Data samlades in med en enkät som fanns både i en pappersversion och 

en webbaserad version (bilaga 2). Enkäten utvecklades i första hand ut-

ifrån Studie I där utsagorna från studenter, anhöriga och samordnare 

(främst studenterna) fick lägga grunden till frågorna, vilket ledde till att 

resultatet från fallstudien triangulerades ytterligare en gång. Frågorna 

anpassade till studenter med AS, RH och HN.  

Frågorna formulerades också utifrån det pedagogiska stöd som erbjuds 

till studenter med funktionshinder på högskolor/universitet (Stockholm 
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Universitet, 2012b), föreskrifter om handlingsplaner gällande diskrimi-

nering utifrån Diskrimineringslagen (Diskrimineringsombudsmannen, 

2011), den svenska högskoleförordningen SFS 1993:100, kap 1, § 11 

(Högskoleförordningen, 1998) och föreskrifter om socialt stöd som er-

bjuds av kommuner och som regleras via Socialtjänstlagen (Riksdag, 

2012) samt Lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade 

(Bergstrand, 2011). 

Förutom detta tillkom frågor utifrån vetskapen om att stöd ofta behövs 

i vardagsfungerandet och att det innebär stöd även utanför själva studi-

erna. Enkäten justerades efter att ha blivit granskad av andra forskare 

inom fältet samt vid ett forskningsmöte där frågorna diskuterades.  

I en första test av enkäten medverkade 25 studenter (varav en med AS) 

som genom sina studier hade kommit i kontakt med litteratur och före-

läsningar om autism och Asperger syndrom. Utöver enkätfrågorna be-

svarade studenterna ytterligare tre frågor gällande utformningen av en-

kätens frågor och dess svarsalternativ. De fick möjlighet att ge förslag på 

ändringar samt att lämna övriga kommentarer. Därefter justerades enkä-

ten ännu en gång, utifrån det som studenterna hade påpekat men även 

sådant som vid analysen av inmatade data inte fungerade. ”Think 

Aloud” metodik27 (Danermark, 2003) användes därefter tillsammans 

med en student med AS, varpå frågorna justerades ytterligare för de till-

fällen då det uppstod tvekan eller om mer information behövdes för att 

göra frågorna tydligare. Slutligen testades enkäten på två studenter med 

AS, två studenter med RH och två studenter med HN och det lämnades 

inga anmärkningar rörande utformningen av enkätens frågor och svars-

alternativ. Enkäten testades flera gånger för studenter med AS på grund 

av de kognitiva svårigheter som dessa personer har och som beskrivs i 

bakgrundskapitlet.   

Den slutgiltiga enkäten bestod av 55 frågor inom följande områden:   

                                                      
27 Think Aloud (TA) är en metod som innebär att man ber en testperson verbalisera sina tankar 

under tiden denne, i detta fallet, fyller i en enkät. På det sättet får man insikt i hur personen 
tänker vid kognitiva processer samt får en kontroll av deras förståelse för uppgiften och mate-
rialet (Afflerbach & et al., 1988; Someren, Barnard, & Barnard, 1994).   
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 Bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och funktionsnedsättning 

(5 frågor). 

 Studierna såsom omfattning, vad och på vilken nivå man stude-

rar (15 frågor).  

 Vardagen, hur man upplever sin vardag, om man hinner med 

vardagssysslor och om man har något stöd (7 frågor).  

 Umgänge och vänskap, om man umgås med andra studenter, 

vänner och familj (5 frågor). 

 Stöd på högskola/universitet, vilket stöd som efterfrågats, hu-

ruvida studenten har blivit erbjuden och/eller har stöd, samt 

upplevelsen av stödet (10 frågor). 

 Stöd utanför högskola/universitet, vilket stöd som efterfrågats, 

huruvida studenten har blivit erbjuden och/eller har stöd, samt 

upplevelsen av stödet utanför studierna, till exempel. stöd att 

sköta hemmet (8 frågor).  

 Diagnos/funktionsnedsättning och hinder, huruvida studenten 

har några strategier för att klara sina studier och vad man tycker 

är positivt och negativt med att vara student (5 frågor).  
 

Eftersom studenter med AS kan ha svårigheter att tolka vad som efter-

frågas även om frågan är formulerad på ett klart och tydligt sätt, kan 

tydligt uttalade svarsalternativ ge vägledning till vad som efterfrågas. I 

enkäten hade de flesta frågorna svarsalternativ men antalet alternativ 

varierade beroende på frågorna. Det fanns 12 frågor med öppna svarsal-

ternativ som komplement till vägledande svar med flera svarsalternativ 

och sex frågor var helt öppna (se bilaga 2). Den uppmätta tiden för att 

fylla i enkäten var mellan 15 och 20 min.  

ANALYS 

Alla enkäter matades in i statistikprogrammet SPSS och sammanställdes 

deskriptivt för att sedan bearbetas manuellt. Svaren reducerades och det 

mest väsentliga, det vill säga, de samband och egenskaper som verkade 

föreföll relevanta att studera vidare, togs fram för att analysera hur data 

fördelat sig. Analysen av enkätsvar bearbetades därefter för att integreras 
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med data från andra källor och som efter länkning till ICF-koder kunde 

utgöra starten för arbetet med ett code set28 utifrån ICF.  

STEG 1. JÄMFÖRANDE DATA/KORSTABULERING VIA SPSS 

Först gjordes en uppdelning av de medverkande studenterna beroende 

på vilken funktionsnedsättning de uppgett. Olika diagnoser kodades om 

till AS29, RH30 eller HN31. Därefter samlades alla kommentarer och ka-

tegoriserades efter frågeinnehåll och deltagargrupp. Av de 22 frågor där 

det var möjligt att fylla i egen information eller ge andra förslag än de 

som angetts av forskaren, sorterades två bort direkt på grund av konfi-

dentialitetetskravet, då dessa handlade om vilken högskola/universitet 

man studerade på samt vilket program/kurs/ ämne som man studerade. 

De övriga frågorna bearbetades utifrån en beskrivande analys baserad på 

korstabulering i SPSS. Tre av de första frågorna i enkäten gällande ålder 

och kön samt diagnos korstabulerades mot frågor gällande studier, var-

dag, umgänge och vänskap, stöd på högskola/universitet, stöd utanför 

högskola/universitet samt frågor kopplade till funktionshinder och svå-

righeter. Därefter gjordes korstabuleringar i SPSS med diagnoserna som 

bas för att finna svar på frågeställningarna som ställdes i artikel III. De 

frågor som berörde kön, ålder och vilken nivå studenterna studerade på, 

korstabulerades i SPSS med de olika diagnoserna och redovisas som 

basinformation om deltagande studenter i tabell 7 ovan.  

Frågorna om vad medverkande studenter tyckte var svårt i relation till 

vad man tyckte att man hann och orkade korstabulerades mot det stöd 

man begärt och det stöd man fått i studierna och i vardagen. Därefter 

analyserades dessa och beskrevs i tabeller där samband framträdde mel-

                                                      
28  Se Adolfsson (2011) 
29  Exempel på det som studenter uppgav och som kodades till AS: Asperger syndrom och ADHD, 

Infantil Autism, Asperger och Tourettes samt Högfungerande Autism 
30  Exempel på det som studenter uppgav och som kodades till RH: Cerebral Pares, Myofaciellt 

syndrom, Hydrocephalus, aqueduct stenos (congenital), Sekundärt: ataktisk diplegi, Muskel 
sjukdom Dychennes muskeldystrofi samt Myalgi 

31  Exempel på det som studenter uppgav som och kodades till HN: Ensidigt döv samt Hörselned-
sättning på båda öronen 
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lan vad de olika studentgrupperna upplevde och vad de fått för stöd för 

att klara sin studievardag. Frågor om hur man tyckte studierna fungera-

de, slutmål med studierna och om man kände sig som student eller per-

son med funktionshinder korstabulerades också mot vilka svårigheter 

man upplevde, frågor om vilket stöd man sökt, vem man sökt stöd hos, 

vilka stödinsatser man fått, om man var nöjd med stödet från högsko-

la/universitet respektive övriga samhället, men även frågor om hur 

mycket tid som ägnats åt studier och hushållsgöromål samt hur mycket 

man ansåg sig orka. (Resultatet av korstabuleringarna visas i tabell 10-

11). 

STEG 2. LÄNKNING TILL ICF 

Nästa steg i analysen fokuserade endast på studenter med AS.  Informa-

tion i enkäten länkades till ICF tillsammans med information från andra 

källor. Avhandlingens författare fick hjälp med detaljkodningen av en 

forskare med större praktisk kunskap om ICF och länkningsproceduren. 

Syftet med detta analyssteg var att integrera flera olika perspektiv på 

behov av stöd i studievardagen för studenter med AS. Därmed kunde en 

första lista med ICF-koder identifieras som underlag till ett code set för 

studenter med AS på högskola/universitet.  

DOKUMENT SOM DATAMATERIAL 

Vid utveckling av code sets utgår forskare från ett brett underlag som 

speglar olika perspektiv. Med hänsyn till de fyra perspektiv, som vanligt-

vis bildar underlag: experter, forskare, kliniker och klienters uppfatt-

ningar (Cieza et al., 2004; Escorpizo et al., 2010), har denna undersök-

ning inkluderat sju typer av källor som utgår från olika perspektiv (se 

nedan) med syfte att extrahera relevant information om studenters svå-

righeter, strategier och behov av stöd. Fem av källorna innefattade tio 

dokument som valts utifrån följande inklusionskriterier: målgruppen AS, 

åldersgruppen unga vuxna, undervisning/utbildningskrav för högre 

utbildning, insatser/behov av stöd samt nationella/internationella källor 

med anknytning till målgruppen. Exklusionskriterier var målgruppen 

barn och äldre, samt andra diagnosgrupper. För att säkerställa att inga 
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viktiga aspekter förbisågs, adderades två källor innefattande sju befintli-

ga core och code sets inom angränsande funktionsområden vilka ut-

vecklats i samverkan med internationell expertis. 

1) Studenters egna beskrivningar (n=2) 

a) Enkätsvar i Studie II  

b) Intervjuer med två studenter publicerade i skriften Möjligheter till 

högre studier – för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funk-

tionshinder (Socialstyrelsen, 2006)  

2) Internationella diagnosklassifikationer (n=2) 

a) ICD-10 (Socialstyrelsen, 2012) 

b) DSM-IV (1994 ) 

3) Nationella policy-dokument för högre utbildning (n=1) 

a) Högskoleförordningen (SFS, 1993:100) (Högskolelagen, 1994) 

4) Hälso- och sjukvården (Infoteket för funktionshinder Uppsala Län, 

2012) 

a) Faktatexter från Infoteket i Uppsala32 (n=3)   

i) Vad är Aspergers?  

ii) Att undervisa elever med Aspergers syndrom 

iii) Stödbehov hos ungdomar och vuxna med Aspergers 

syndrom 

b) Litteraturöversikt från Föreningen Sveriges 

Habiliteringschefer33 (n=1) 

i) Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid 

autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? (Bromark, 2009) 

  

                                                      
32 Infoteket, Landstinget Uppsala Län är en webbplats som samlar faktatexter om många olika 

diagnoser och funktionsnedsättningar. Det finns material (26 sidor och 45 olika dokument) 
sammanställt från många olika källor gällande Asperger syndrom. 

33 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer är ett rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. 
Det verkar för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna ut-
ifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om särskilt stöd 
och service. 
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5) Brukarorganisationen Autism & Aspergerförbundet34 (n=1)  

a) Aspergers syndrom (faktatext) (Autism & Aspergerförbundet, 

2012) 

6) Befintliga Core sets vuxna (n=5) (ICF Research Branch, 2012) 

a) Generic set 

b) Depression 

c) Pibolar disorder 

d) Vocational rehabilitation 

e) Social security 

7) Befintliga Core sets barn (n=2) 

a) Autism 2-6 years (Castro & Pinto, 2012 Posted online June 7) 

b) Developmental Code set 13-17 years (Ellingsen, 2011) 

GENOMFÖRANDE 

Innehållet i de tio dokument som representerade källorna 1-5 ovan iden-

tifierades med stöd av manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004) och länkades till ICF-koder med stöd av ICF’s 

kodningsregler (Cieza et al., 2005). Koderna sammanfördes till andra 

ICF-nivån och listades för var och en av komponenterna Kroppsfunk-

tioner, Aktiviteter och Delaktighet samt Omgivningsfaktorer. Därefter 

adderades den sjätte källan genom att lägga till samtliga koder från be-

fintliga core och code sets. 

Vid den manifesta innehållsanalysen analyserades meningsbärande enhe-

ter (eng. meaning units) i de utvalda dokumenten. Meningsbärande en-

heter definieras som den del i ett dokument som handlar om ett särskilt 

tema (Graneheim & Lundman, 2004; Pless & Granlund, 2011).  I denna 

studie handlade det om svårigheter som studenter med AS upplevde sig ha 

eller beskrevs kunna ha, erbjudanden om stöd till studenter med AS eller 

om deras behov av stöd samt om strategier för att hantera högre utbild-

ning. För att identifiera meningsbärande enheter bestämdes först ana-

                                                      
34 Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vux-

na med autism, Asperger syndrom och andra autismliknande tillstånd, bl.a. genom att sprida 
kunskap om funktionsnedsättningen för att öka förståelsen för de svårigheter den innebär och 
för att följa och ge uppslag till forskning inom området. 
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lysområde i vart och ett av dokumenten, vilket medförde att textmassan 

i flera dokument kunde begränsas inför analysen. Det gällde till exempel. 

för enkäten, där endast 16 av de 55 frågorna analyserades och högskole-

förordningen där endast en sektion i vardera två kapitel av totalt 12 an-

vändes tillsammans med en av fyra bilagor. 

Inför länkningsproceduren extraherades kodningsbara enheter (eng. 

meaningful concepts) för att länkas till ICF-koder. En kodningsbar en-

het är den del i en meningsbärande enhet som kan kopplas till beskriv-

ningen av en ICF-kategori (Pless & Granlund, 2011). Som stöd för 

länkningen användes ICF kodningsregler, vilka har utvecklats för att 

säkrare kunna identifiera och jämföra innehåll i information (Cieza et al., 

2005) (se tabell 8). Fullständiga formuleringar av de kodningsbara enhe-

terna fördes in i ett Excel-kalkylblad vid den mest precisa ICF-koden 

med tillhörande beskrivning av kategorin. Detta excel-blad fungerade 

sedan som ett övergripande kodningsschema (Klang Ibragimova, Pless, 

Adolfsson, Granlund, & Björck-Åkesson, 2011). 
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Tabell 8. ICF kodningsregler (modifierat från (Cieza et al., 2005; Pless & Granlund, 2011) 
Regler med beskrivningar  

1. Innan man kodar information ska man ha god kunskap om ICF.  
2. Varje kodningsbar enhet kodas till den mest precisa ICF-kategorin. 
3. Använd inte den ICF-kategori som kallas ”andra specificerade”. 
4. Använd inte den ICF-kategori som kallas ”ospecificerade”. Använd i stäl-

let den kategori som beskriver innehållet i den kodningsbara enheten på 
en mindre detaljerad nivå. 

5. Om information inte är tillräcklig för att avgöra den mest precisa katego-
rin, anges ”nd” (eng. not definable) det vill säga inte definierbar.  

6. Om en kodningsbar enhet inte kan hänföras till en ICF-kategori, men tyd-
ligt handlar om personfaktorer såsom de definieras i ICF, anges ”pf” (eng. 
personal factors). 

7. Om en kodningsbar enhet inte innefattas i ICF och det är tydligt att den 
inte handlar om personfaktorer, anges ”nc” (eng. not covered). 

8. Om den kodningsbara enheten handlar om en diagnos eller ett hälsotill-
stånd, anges ”hc” (eng. health condition). 

 

Tabell 9. Exempel på kodningsbara enheter och deras länkning till den mest precisa ICF-koden 
ICF Kategori Kodningsbar enhet 

(källa) Nivå 2 Nivå 3 

b125. Personlig läggning och 
intrapersonella funktioner 

 Är extremt stresskänslig 
(student) 

b126. Temperament och person-
lighetsfunktioner 

b1262. Samvetsgrannhet Extremt pedantisk (stu-
dent) 

b765. Funktioner för icke vilje-
mässiga rörelser 

b7653. Stereotypier och moto-
riska perseverationer 

Stereotypa och upprepa-
de motoriska manér, 
t..ex. vifta eller vrida 
händerna eller fing-
rarna (DSM-VI) 

d179. Att tillämpa kunskap, 
annat specificerat och ospe-
cificerat 

 ta till sig kunskapen på 
föreläsningar (stu-
denter) 

d220. Att företa mångfaldiga 
uppgifter 

d2200. Att genomföra mångfal-
diga uppgifter 

Allt större problem med 
planerings- och or-
ganiseringsförmåga 
(HoS) 

d310. Att kommunicera genom 
att ta emot talade meddelan-
den 

d3102. Att förstå komplexa 
talade meddelanden 

Språklig avvikelse i form 
av svårighet med 
förståelse trots ett 
stort ordförråd. 
(brukarorganisation) 

d440. Handens finmotoriska 
användning 

d4402. Att hantera eller manipu-
lera 

Svårt knyta skosnören 
(brukarorganisation) 

d640. Hushållsarbete d6400. Att tvätta och torka 
textilier och kläder 

Hinna tvätta (student) 

d720. Sammansatta mellan-
mänskliga interaktioner 

 Brist på spontan vilja att 
dela glädje, intressen 
eller aktiviteter med 
andra människor 
(DSM-IV, ICD-10) 

d760. Familjerelationer d7602. Syskonrelationer Träffa sin bror ett par 
ggr/mån (student) 
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e110. Produkter eller substanser 
för egen konsumtion 

e1101. Läkemedel Antidepressiva mediciner 
(student) 

e310. Närfamilj  Min partner stöttar mig 
(student) 

e585. Service, tjänster, system 
och policies för utbildning 
och yrkesförberedelse 

 Förlängning av tiden eller 
användning av dator 
för tentor (student) 

 

Vissa meningsbärande enheter innehöll två eller flera kodningsbara en-

heter. Exempel är bestämma vad du ska äta som kopplades till Att fatta 

beslut (d177) och Att äta (d550), planera inköp av mat knöts till Att företa 

mångfaldiga uppgifter (d220) och Att handla (d6200). Svårigheter i sam-

band med den tid som krävs för att utföra uppgifter kopplades till Att genomfö-

ra dagliga rutiner (d230), men kunde också ha kopplats till Att hantera 

stress och andra psykologiska krav (d240). 

Vid inledningen av länkningsproceduren diskuterades kodningen med 

en utomstående forskare, som har god erfarenhet av att länka informa-

tion till ICF. Därefter kontrollerades interbedömarreliabiliteten genom 

att de två mera erfarna ICF-forskarna kodade sammanlagt 43 kommen-

tarer till två av frågorna i studentenkäten. Det resulterade i en måttlig 

överenskommelse och därefter formulerades ett antal extra riktlinjer för 

denna undersökning, exempelvis känslighet för ljud, lukter, smaker eller 

beröring länkades till Perceptuella funktioner (b156). Kommentarer som 

berörde lärande och undervisning förekom ofta och krävde flera riktlin-

jer: information om studenters deltagande i aktiviteter som hör till hög-

skola/universitet länkades till Högre utbildning (d830), processer och 

metoder som används av lärarna kopplades till Produkter och teknik för 

utbildning (e130) och regler för kunskapsinlärning eller examination 

länkades till Service, tjänster, system och policies för utbildning och yr-

kesförberedelse (e585). Ytterligare en aspekt på lärandet handlade om 

studentens förmåga att tillägna sig kunskap, vilket kunde uttryckas som 

”När jag tvingas lära på andra sätt än jag är van (att lära genom att skri-

va) så "klistrar" inte kunskapen fast som tidigare”. Detta bedömdes 

kunna vara ett tecken på nedsatt kognitiv funktion, men främst att det 

handlade om Lärande och tillämpa kunskap. Eftersom det inte gick att 

finna en helt lämplig kategori, infogades sådana uppgifter till den ospeci-
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fika kategorin Att tillämpa kunskap, annat specificerat och ospecificerat 

(d179). Detta utgjorde ett avsteg från kodningsreglerna (Cieza et al., 

2005). 

De Hälso- och sjukvårdsdokument (HoS) som publicerats av Infoteket, 

Uppsala, länkades till ICF-koder av avhandlingens författare. Länkning-

arna jämfördes sedan med den andra forskarens koder och därefter dis-

kuterades samtliga länkningar i materialet tills konsensus uppstod.  

Efter länkningen av alla dokument aggregerades koderna till ICF’s andra 

nivå och fördes in i en tabell för att ge en överskådlig bild av överens-

stämmelsen mellan de olika källorna (se bilaga 3). I detta skede involve-

rades inte den tredje forskaren, eftersom de kodningar som diskuterades 

återfanns i andra dokument och skulle därmed inte påverka den slutliga 

listan med ICF-koder.  

ANALYS AV RESULTATET I KAPPAN 

Analysen till kappans resultat, utifrån Studie I och II utgår från en her-

meneutisk tolkningsprocess (Kvale & Torhell, 1997). Hermeneutisk 

tolkning utgår från fyra principer enligt Kvale och Torhell (1997); 1) den 

ständiga växlingen mellan delar och helhet, 2) den goda gestalten, 3) 

prövning av bärigheten i materialet och 4) textens autonomi. 

Första steget i analysen var att granska samtliga kategorier som framträtt 

i Studie I för studenter, anhöriga och samordnare. Resultaten i artikel I 

och II lästes igenom och analyserades ytterligare en gång, vilket innebar 

en växling mellan delarna (studenters, anhörigas respektive samordnares 

kategorier) och helheten. Helheten bestod i att se studenternas studie-

vardag utifrån de tre olika perspektiven och föra dessa samman. När 

kategorierna hade prövats mot varandra och förts samman framträdde 

slutligen fyra kategorier som bildade ett resultat till kappan med ut-

gångspunkt i Studie I: 1) Studier och dagliga rutiner, 2) Stöd, 3) Strategier och 

4) Diagnos.  

Därefter genomfördes samma process med data från Studie II. Analysen 

utgick från de kommentarer som de tre olika grupperna studenterna 
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(AS, RH respektive HN) skrivit till enkätens fråga 5: Vilken eller vilka 

svårigheter har du (det vill säga, vilka negativa effekter har funktions-

nedsättningen på ditt dagliga liv)? Kommentarerna delades upp i de tre 

olika grupperna av studenter för att sedan analyseras utifrån vilka svå-

righeter som uppgavs, hur de uttrycktes, om högskolor/universitet kun-

de ge stöd och vilken stödform som behövdes. Dessa kommentarer 

fördes samman till en helhet. Helheten bestod i att se vilka negativa ef-

fekter funktionsnedsättningen har på studenternas dagliga liv. När 

kommentarerna hade prövats mot varandra och förts samman fram-

trädde slutligen tre kategorier: 1) Stress och koncentrationssvårigheter, 2) 

Trötthet och 3) Social begränsning. 

I ett tredje steg i analysen till kappan fördes alla delarna samman till dis-

kussionen utifrån avhandlingens teoretiska utgångspunkter om: Stigma, 

Social interaktion och Alienation samt Systemteori. Goffman (1972) och 

Honneths (1995) teori har använts induktivt, och har utgjort forskarens 

teoretiska förförståelse av problemområdet. Goffmans (2004) dramatur-

giska perspektiv levandegör en beskrivning av studievardagen för stu-

denter med Asperger syndrom i högre utbildning. Genom att använda 

begrepp från teatermetaforen såsom scenen och att vi är aktörer och 

våra roller, tydliggörs studenternas svårigheter att vara aktören student 

och som agera på scenen till exempel. olika platser på högsko-

la/universitet. Viktigt att notera är emellertid att dessa begrepp inte har 

betraktats som kategorier att placera in data i. 

Resultatet beskriver studenternas studievardag under följande rubriker i 

kapitel 6: Förutsättningar för studenter med Asperger syndrom på högsko-

la/universitet, Att vara student med Asperger syndrom på högskola/universitet och 

Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning. 

I Figur 3. ges en översikt över genomförande och analysarbete av forsk-

ningsprocessen. I detta avseende har analysen av data fortskridit på de-

duktivt sätt, då code setet har applicerats på data. 

I femte kapitlet sammanfattas de fyra artiklarna med bakgrund, metod, 

resultat och slutsatser. Därefter, i kapitel sex redovisas kappans resultat 
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med utgångspunkt i analys av Studie I, därefter Studie II. Därefter följer 

en integrering av Studie I och Studie II utifrån de teoretiska utgångs-

punkter, som avhandlingen bygger på: Stigmatisering, Social interaktion 

och Alienation samt utifrån en analytisk ansats gällande ICF. Därmed 

sammanförs den induktiva ansatsen (Goffmans och Honneths teorier) 

med den deduktiva (ICF), och avhandlingen gör därför anspråk på att 

vara abduktiv. Slutprodukten är det första steget till ett code set för stu-

denter med funktionshinder på högskola/universitet. Det avser att ge 

stöd för dialoger med studenter och olika aktörer för att screena behov 

av stöd i studievardagen för att därmed på bästa sätt kunna ge samor-

dande stöd i både studier och vardag. 

I det sjunde kapitlet, Diskussionen, dryftas studievardagen för studenter 

med AS utifrån ett systemteoretiskt perspektiv på individ- och samhälls-

nivå, under rubrikerna: Individ - Svårigheter i studievardagen och Samhälle - 

stöd i studievardagen. 
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Figur 3. Översikt över genomförande och analysarbete under forskningsprocessen. Modifierad 

modell från Patton (2002). 
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5. SAMMANFATTNING STUDIE I OCH II 

Avhandlingen består av två studier. Studie I är en fallstudie där resulta-

ten presenteras i två artiklar och studie II är en enkätstudie där resulta-

ten presenterar i två artiklar. 

STUDIE I 

Studie I redovisas i artiklarna: 

 Alienation and struggle: Everyday student-life of three male 

students with Asperger Syndrome  

 Support to students with Asperger syndrome in higher educa-

tion - the perspectives of three relatives and three coordinators.  
 

Under 2000-talet har det skett en ökning av antal studenter med funk-

tionshinder som studerar på högskola/universitet. En stor grupp är stu-

denter med kognitiva funktionshinder och i den gruppen ingår personer 

med Aspergers syndrom (AS). Antalet studenter med kognitiva funk-

tionshinder, som sökt pedagogiskt stöd på högskola/universitet, har 

ökat från 1 427 studenter 2010 till 1 943 studenter 2012. När man stude-

rar på högskola/universitet, har man rätt till pedagogiskt stöd. Till stöd i 

vardagen har personer med AS också möjligheter att söka stöd genom 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Social-

tjänstlagen (SoL).  

Syfte med Studie I är att undersöka hur studenter med AS i högre ut-

bildning beskriver och förstår sin livshistoria och sin studievardag. An-

höriga är en central resurs för personer med AS. Det är därför viktigt att 

även lyssna till hur anhöriga uppfattar ’barns eller syskons’ studier och 

hur dessa tidigare fått stöd i skolan och på högskola/universitet. För 

studenter med AS har högskolans samordnare för studenter med funk-

tionshinder en central roll. Därför är det av intresse att också att under-

söka hur samordnare beskriver den stödverksamhet som finns på hög-

skola/universitet. I de tre genomförda fallstudierna belystes alla tre per-

spektiven  



Sammanfattning studie I och II 

 

79 

 

METOD 

Studie I består av en fallstudie (Merriam, 1994, 2009; Patton, 2002) som 

innefattade tre fall. Insamlandet av data har byggt på berättelser genom 

samtal (Doecke et al., 2000; Hydén & Brockmeier, 2008; Johansson, 

2005; Skott, 2004). Valet av berättelser som metod innebär att man som 

forskar har som fokus att söka kunskap om informantens erfarenheter, 

känslor och förväntningar. 

För att säkerställa undersökningens validitet, användes triangulering 

mellan tre olika informationskällor: intervjuer med studenter, anhöriga 

och samordnare. Vidare gjordes urvalet av högskola/universitet med 

avsikten att innefatta såväl olika stora högskolor/universitet från skilda 

delar av Sverige som högskolor/universitet med olika studieinriktningar. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ARTIKEL I 

Syftet med artikeln är att undersöka studievardagen och det stöd som 

finns på högskola/universitet för studenter med Asperger syndrom 

(AS). Mer precist undersöker avhandlingen hur studenter med AS själva 

beskriver och förstår sin studievardag i förhållande till det förflutna och 

framtiden och det formella och informella stöd de erbjuds. 

Frågeställningar är: 

 Hur beskriver och förstår studenterna sin livshistoria och sin 

studievardag? 

 På vilket sätt upplever studenterna det stöd som högsko-

la/universitet erbjuder?  

METOD 

Data har samlats in genom samtal kring de medverkandes berättelser 

om sin livshistoria (Hydén & Brockmeier, 2008). Forskaren träffade var-

je student vid tre tillfällen under ett år. Samtalsmanual har använts som 

stöd vid varje samtal. Vid första samtalet användes samma manual (se 

bilaga 2) till samtliga tre studenter. Därefter gjordes individuella manua-



Sammanfattning studie I och II 

 

80 

 

ler till var och en utifrån samtalens innehål. Totalt har sju manualer an-

vänts.  

Samtalens längd varierade mellan 1 timma och 4 minuter till 4 timmar 

och 50 minuter. Varje samtal anpassades helt efter varje students ork 

och intresse av att vilja samtala. Studenterna avbröt inte själva utan fors-

karen fick lov att fråga med jämna mellanrum om en paus skulle läggas 

in och försöka se hur mycket de orkade. Det gjordes avbrott vid alla 

samtalstillfällena, vilket var nödvändigt av olika skäl. Dels utgjorde läng-

den på samtalen ett skäl att pausa, dels behövde studenten ibland bryta 

för att byta miljö och få tillfälle att reflektera och fundera en stund över 

frågorna som ställdes och dels var det ibland områden som berörde dem 

väldigt mycket. 

ANALYS 

De tre fallbeskrivningarna omfattade nio transkriberade samtal, tre var-

dera för varje student. Första steget i analysen var att forskaren läste 

igenom det transkriberade materialet upprepade gånger så att en känsla 

för helheten uppstod. Vid tredje genomläsningen gjordes noteringar i 

form av nyckelord som beskrev innehållet. Därefter plockades de me-

ningar ut som innehöll information som byggde på nyckelorden och var 

relevanta för frågeställningarna. Den omgivande texten togs med så att 

sammanhanget kvarstod och bildade meningsbärande enheter. De me-

ningsbärande enheterna i samtalstexterna kondenserades i syfte att korta 

ner texten men ändå behålla innehållet. De kodades därefter och grup-

perades i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i samtalen 

med respektive student. Utifrån de meningsbärande enheterna samman-

fattades varje students samtal till logiska berättelser (Hydén & 

Brockmeier, 2008). Slutligen växte tio kategorier fram för studenterna 

och två teman bildades.  

RESULTAT 

Från analysen av studenternas beskrivningar av sin studievardag fram-

kom två teman: 1) utanförskap (eng. alienation), 2) kamp (eng. struggle). 
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Under dessa två teman bildades tio kategorier. Under tema Utanförskap 

urskiljdes följande kategorier: Identitet, Diagnos, Mobbning, Ensamhet och 

Fritid. Under temat Kamp: Studier och dagliga rutiner, Specialintressen, Stöd, 

Strategier och Framtiden.  

Studievardagen för studenterna består i att finna lösningar så att de kan 

hantera vardagliga aktiviteter som andra studenter oftast inte behöver 

spendera någon speciell tid och energi på. Kampen består i att få vara 

helt ensam och hitta så mycket tid som möjligt för att få utöva sina spe-

cialintressen. Således består studievardagen till stor del av en kamp mel-

lan fritid och dag till dag aktiviteter. Kampen är dubbel och paradoxal, 

för studenterna vill bli accepterade i sin roll som student och ändå vill de 

upprätthålla en identitet som delvis innebär att de har rollen som något 

främmande. Detta tar mycket energi, vilket leder till svårigheter att kon-

centrera sig på studierna. 

För att få pedagogisk stöd måste man själv söka stöd och man måste i 

många fall själv kunna tala om vad det är för stöd man behöver. För 

studenter med AS blir detta till ett moment-22. Om studenter med AS 

och kognitiva funktionshinder ska få samma möjligheter som andra stu-

denter finns det ett behov av att ändra sättet att erbjuda det pedagogiska 

stöd som ges på högskola/universitet. Det finns också ett behov av mer 

samarbete mellan samordnare för funktionshinder på högsko-

la/universitets och annat stöd i samhället så som LSS- och SoL-

handläggare.  

Analysen leder till slutsatsen att valfrihet som kräver logiska resonemang 

kan bli en belastning för studenter med AS och att det pedagogiska stöd 

som ges av högskola/universitet ibland kan uppfattas mer som en be-

gränsning än som en möjlighet.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ARTIKEL II 

Syftet med artikeln är att undersöka studievardagen och det stöd som 

finns på högskola/universitet för studenter med Asperger syndrom 

(AS). Mer precist undersöker artikeln hur anhöriga till studenter med AS 
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och samordnare beskriver och förstår studenternas studievardag i för-

hållande till det förflutna och framtiden och det formella och informellt 

stöd de erbjuds. 

Frågeställningar är: 

 Hur uppfattar anhöriga sina barns eller syskons studier och det 

stöd de fått tidigare i skolan och på högskola/universitet? 

 Hur beskriver samordnare den stödverksamhet som finns på 

högskola/universitet? 

METOD 

Studien ingår i fallstudien och består av tre fallstudier där fokus i denna 

artikel ligger på anhöriga och samordnare.  Datainsamlingsmetoden har 

varit samtal som bygger på de medverkande anhörigas berättelser om 

deras barn eller syskon samt samordnarnas berättelser om deras arbete 

med studenter med AS (Hydén & Brockmeier, 2008). De anhöriga be-

stod av en, mamma, en pappa och en syster och det var studenterna 

som bestämde vilken anhörig de vill skulle medverka i undersökningen. 

Samordnarna bestod av de som arbetade på den högskola/universitet 

som studenten studerade på.  

Forskaren träffade varje anhörig vid ett tillfälle, efter det att samtal med 

studenterna avslutats.  Samordnarna träffades för ett formellt samtal, 

efter det att studenter och anhörigas samtal var avslutade. Forskaren 

träffade även samordnarna informellt vid cirka fyra till fem tillfällen un-

der tiden för samtalen med studenter och anhöriga. Vid dessa informella 

träffar handlade samtalen om deras arbete, hur de såg på sin roll och 

allmänt om hur deras högskola/universitet fungerade. Detta material 

gjorde att fler frågor kunde ställas till studenterna och att samtalsmanua-

len till samordnarna blev tydligare och skapad utifrån de erfarenheter de 

själva delgav.   

Samtalsmanual har använts som stöd vid varje samtal. Till varje anhörig 

gjordes en enskild samtalsmanual utifrån vad deras son eller syskon be-

rättat. Till samordnarna används två manualer. En av samordnarna på 
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en högskola/universitet avböjde medverkan och då ersattes denna per-

son av en studievägledare. Därför utformades en manual till samordnar-

na och en till studievägledaren. Totalt har fem samtalsmanualer använts.  

Samtalens längd varierade mellan 1 timma och 10 minuter till 3 timmar 

och 23 minuter för de anhöriga. Samtalens längd varierade mellan 1 

timma och 13 minuter till 3 timmar och 40 minuter för samordnare. 

Varje samtal anpassades helt efter varje anhörigs och samordnares in-

tresse av att vilja samtala.  

ANALYS 

De tre fallbeskrivningarna omfattade sex transkriberade samtal, tre för 

anhöriga och tre för samordnarna. Första steget i analysen var att fors-

karen läste igenom det transkriberade materialet upprepade gånger så att 

en känsla för helheten uppstod. Vid tredje genomläsningen gjordes no-

teringar i form av nyckelord som beskrev innehållet. Därefter plockades 

de meningar ut som innehöll information som byggde på nyckelorden 

och var relevanta för frågeställningarna. Den omgivande texten togs 

med så att sammanhanget kvarstod och det bildades meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna i samtalstexterna kondenserades 

i syfte att korta ner texten men ändå behålla innehållet. De kodades där-

efter och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala bud-

skapet i samtalen i relation till anhöriga och samordnare i tur och ord-

ning.  

Utifrån de meningsbärande enheterna sammanfattades varje anhörigs 

samtal till logiska berättelser (Hydén & Brockmeier, 2008). Slutligen väx-

te kategorier fram för de anhöriga.  Samordnarnas meningsbärande en-

heter sammanfattades inte till berättelser eftersom avhandlingen skulle 

bli en sammanläggningsavhandling med artiklar och berättelser inte skul-

le vara kunna vara med i resultatbeskrivningen. Slutligen växte kategori-

er fram för vardera av grupperna och bildade case records, en för stu-

denter, en för anhöriga och en för samordnarna.  
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RESULTAT 

Två huvudteman framkom från analysen för de anhöriga: Stöd och infor-

mation och Före högre utbildning och framtiden. Under dessa två teman bilda-

des tio kategorier. Under tema stöd och information formulerades föl-

jande kategorier: Skola, Specialintressen, Mobbning, Diagnos och Stöd. Under 

tema före högre utbildning och framtiden formulerades följande katego-

rier: Högre utbildning, Vardag och familj, Vänner, Utanförskap och Framtiden. 

För samordnarna framkom följande två teman: Stöd och Eget intresse.  

För personer med AS det kan vara svårt att beskriva på vilket sätt miljön 

skapar begränsningar. Anhöriga har därför en viktig roll i att stödja stu-

denterna i att uttrycka problem så att de kan få rätt sorts stöd. Det är 

därför bra om de anhöriga blir involverade och kan samarbeta med 

samordnaren för studenter med funktionshinder. Självklart baserat på 

att studenten utrycker att han/hon vill ha hjälp av anhöriga. Det kräver 

att anhöriga får information samt att samordnaren ställer frågan till stu-

dent om denne vill ha med någon mer vid samtalen. Samordnarna för 

studenter med funktionshinder arbetar idag mycket utifrån det intresse 

de har av att ge stöd till studenter med funktionshinder samt utifrån sina 

kunskaper om olika funktionsnedsättningar. Det finns ingen detaljre-

glering av hur de ska arbeta och ingen specifik utbildning för rollen som 

samordnare. Flera samordnare uppger att de endast har begränsat eller 

inget internt stöd från sin organisation på högskolan/universitetet. 

Sammantaget visar resultaten från denna studie att: 1) stödsystem behö-

ver anpassas till de specifika svårigheter och hinder olika funktionsned-

sättningar ger uppkomst till, 2) matchning av det pedagogiska stödet 

behövs, stödet bör ges utifrån de konsekvenser varje students specifika 

funktionshinder har i relation till hela studievardagen, 3) rutiner som 

underlättar för anhöriga att engagera sig i processen för det pedagogiska 

stödet behöver utvecklas, 4) kursansvarig, lärare och annan personal 

behöver informeras om vad det innebär att vara student med AS i högre 

utbildning, 5) stödsystem behöver bli mer flexibla och de pedagogiska 

stöden mer individanpassade.  
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STUDIE II 

Studie II redovisas i artiklarna: 

 Students with Disabilities in Higher Education – perceptions of 

support needs and received support: A pilot study 

 Applying the ICF to Identify the Need of Support to Students 

with Asperger Syndrome in Higher Education 

Syftet med Studie II är att undersöka studievardagen och dess förutsätt-

ningar för studenter med Asperger syndrom på högskola/universitet. 

Studien består av att resultaten från enkätstudien följs upp genom do-

kumentanalys och jämförs med information från andra källor angående 

behov av stöd för personer med AS. Studien har som utgångspunkt att 

undersöka studievardagen för ett större antal studenter med AS. Ge-

nom, att validera det som framkommit tidigare, ska en mer tät beskriv-

ning att uppfylla avhandlingens övergripande syfte (Merriam, 1994, s. 

26) 

Resultatet av studie I väckte funderingar om skillnader och likheter i 

upplevda svårigheter och behov av stöd mellan studenter med AS, stu-

denter med rörelsehinder (RH) och studenter med hörselnedsättning. 

Skillnaden på funktionsnedsättningsnivå handlar om typen av funk-

tionsnedsättning. Studenter med AS har i första hand svårt att bearbeta 

information, det vill säga kognitiva svårigheter. Studenter med RH har i 

första hand svårigheter med att utföra motoriska handlingar, det vill säga 

rörelsesvårigheter, medan studenter med hörselskada i första hand har 

svårt att uppfatta talad information. Det pedagogiska stödet som ges 

idag är mer anpassat till traditionella fysiska funktionsnedsättningar, hör-

selskador eller dyslexi. Kanske kan det därför upplevas som icke-

stödjande av studenter med AS. Utifrån studie I framkom också behov 

av ett kommunikationsverktyg för samordnaren att använda vid samtal 

med studenter med AS, för att bättre kunna kartlägga upplevda svårig-

heter och önskat stöd. Detta verktyg behöver baseras på information 

om vilka de vanligaste svårigheterna är för studenter med AS.   
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METOD 

Studie II var beskrivande med en mixed methods design. Den första 

delen hade en huvudsakligen kvantitativ ansats med data insamlade via 

en enkät. Enkäten bestod av 55 öppna- och slutna frågor, med flersvals-

alternativ samt möjlighet att skriva egna kommentarer under många av 

frågorna. Frågorna handlade om upplevda svårigheter, erhållet stöd och 

önskat stöd. l enkätstudien tillfrågades alla högskolor/universitet om de 

var intresserade av att delta i undersökningen. Det var 14 samordnare på 

12 högskolor/universitet som tackade ja till att medverka och de tillfrå-

gade sedan de studenter som kunde vara aktuella att medverka i under-

sökningen. Positivt gensvar erhölls från 34 studenter som studerade vid 

12 svenska högskolor/universitet, 16 studenter med AS, 11 med RH 

och 7 med HN. Enkäten lämnades ut via samordnare för studenter med 

funktionshinder. Samordnarna lämnade varken information om hur 

många studenter de tillfrågade för medverkan eller hur många studenter 

med AS, RH och HN som sökt stöd. Skälet var att samordnarna har 

tystnadsplikt och lämna ut sådana uppgifter. Eftersom deltagarantalet 

var lågt redovisades enkätstudien som en pilotstudie. 

Den andra delen av studie II hade en deduktiv, kvalitativ ansats med 

syftet att ta ett första steg till ett code set. Data från sju olika källor. En 

av källorna var från häftet Möjligheter till högre studier – för studenter med psy-

kiska och neuropsykiatriska funktionshinder. En guide. (Socialstyrelsen, 2006) 

och en källa var från studie II och de resultat som berörde studenter 

med AS.  Andra källor var: 1) ICD-10, DSM-IV, 2) Nationella policy-

dokument för högre utbildning, 3) Hälso- och sjukvården, 4) Brukaror-

ganisation Autism & Aspergerförbundet, 5) Befintliga Core sets för 

vuxna. Informationen i de olika källorna analyserades och jämfördes i en 

dokumentanalys som resulterade i att innehållet länkades till ICF-koder.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR TILL ARTIKEL III 

Det främsta syftet med undersökningen var att undersöka vilka likheter 

och skillnader det fanns mellan studenter med AS, RH och HD vad 

gäller upplevda svårigheter, erhållet stöd och önskat stöd.  



Sammanfattning studie I och II 

 

87 

 

Frågeställningarna är:  

• Vilka möjligheter och begränsningar upplever studenter med 

AS, RH och HN i deras studievardag?  

• Hur upplever studenterna med AS, RH och HN de stöd de bli-

vit erbjudna i deras studievardag? 

• Vilket stöd har studenterna blivit erbjudna? 

• Hur uppfattar studenter med AS sin studievardag jämfört med 

studenter med RH och HN?  

METOD 

Enkäten utvecklades i första hand utifrån Studie I där utsagorna från 

studenter, anhöriga och samordnare (främst studenterna) fick lägga 

grunden till frågorna. Frågorna formulerades så att de skulle passa till 

studenter med AS, RH och HN. Frågor formulerades också utifrån det 

pedagogiska stöd som erbjuds till studenter med funktionshinder på 

högskola/universitet (Stockholm University, 2012), föreskrifter om 

handlingsplaner gällande diskriminering utifrån Diskrimineringslagen 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2011), den svenska högskoleförord-

ningen SFS 1993:100, kap 1, § 11 (Högskoleförordningen, 1998) och 

föreskrifter om socialt stöd som erbjuds av kommuner och regleras via 

Socialtjänstlagen (Riksdag, 2012) och Lagen om service och stöd till vis-

sa funktionshindrade (Bergstrand, 2011). 

Förutom detta tillkom frågor utifrån vetskapen om att stöd ofta behövs 

i vardagslivet, vilket innebär stöd även utanför själva studierna. Enkäten 

justerades efter att ha blivit granskad av andra forskare inom fältet samt 

vid ett forskningsmöte där frågorna diskuterades.  

Enkäten testades vid tre tillfällen. Första testet var med 25 studenter 

(varav en med AS) som genom sina studier hade kommit i kontakt med 

litteratur och föreläsningar om Autism och Asperger syndrom. Därefter 

justerades enkäten ännu en gång utifrån det som studenterna hade på-

pekat, men även sådant som vid analys av inmatade data inte fungerade. 

Enkäten testades därefter av en student med AS, varpå frågorna justera-

des ytterligare för de tillfällen då det uppstod tvekan eller om mer in-
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formation behövdes för att göra frågorna tydligare. Slutligen testades 

enkäten i samarbete med två studenter med AS, två studenter med RH 

och två studenter med HN. Det framkom då inga ytterligare inga an-

märkningar gällande utformning av enkätens frågor och svarsalternativ.  

Den slutgiltiga enkäten bestod av 55 frågor inom följande områden, 1) 

bakgrundsvariabler, 2) studiernas omfattning, 3) hur man upplever sin 

vardag, 4) om umgänge och vänskap, 5) stöd på högskola/universitet, 6) 

stöd utanför högskola/universitet såsom vilket stöd som efterfrågats 

och om diagnos/funktionsnedsättning och hinder.   

ANALYS 

Alla enkäter matades in i statistikprogrammet SPSS och sammanställdes 

deskriptivt för att sedan bearbetas manuellt. Efter att svaren reducerats 

fokuserades de samband och egenskaper som verkade mest relevanta att 

studera vidare. Därefter undersöktes hur data fördelat sig utifrån vilken 

grupp/funktionsnedsättning respondenterna tillhörde. Svaren har redu-

cerats och det mest väsentliga, det vill säga de samband och egenskaper 

som verkade mest relevanta att studera vidare, togs fram för att analyse-

ra hur data fördelat sig. utifrån vilken grupp/funktionsnedsättning re-

spondenterna tillhörde. De tre olika gruppernas kommentarer samlades 

och kategoriserades efter frågeinnehåll och deltagargrupp. Av de 22 frå-

gor där det var möjligt att fylla i egen information eller ge andra förslag 

än de som angetts av forskaren, användes 20 för analyser. Två sortera-

des bort av konfidentialitets-skäl då dessa handlade om vilken högsko-

la/universitet man studerade på samt vilket program/kurs/ ämne som 

man studerade. De övriga frågorna bearbetades med hjälp av korstabu-

lering.  

RESULTAT 

I resultatet för artikel III framkom att på ytan rapporterade de olika 

grupperna samma svårigheter. När det gällde studenternas förklaringar 

till sina svårigheter skiljde sig grupperna åt. För studenter med AS ver-

kade de vara kopplade till kognitiva svårigheter medan det för studenter 
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med rörelsehinder (RH) och hörselnedsättning (HN) var kopplat till 

fysiska respektive auditiva svårigheter. I kommentarerna som gavs i en-

käten framhöll studenterna att det var väldigt viktigt att få ett arbete ef-

ter avslutade studier, att få möjligheter att försörja sig och leva ett van-

ligt liv som alla andra. Innan dess måste dock studierna genomföras och 

i den studievardag som beskrevs, talades det om kamp och utanförskap. 

Några av de erfarenheter som lyftes av alla grupperna studenter var, 

stress och koncentrationssvårigheter, trötthet, och social begränsning.   

När det gällde stress och koncentrationssvårigheter för studenter med 

AS, beskrevs dessa såsom svårigheter att organisera och strukturera stu-

dier, att veta hur man startar uppgifter, eller att kunna räkna ut ett effek-

tivt sätt att göra olika saker, till exempel att läsa kurslitteratur. Svårighe-

ter som är relaterade till färdigheter som krävs för att klara av att arbeta 

självständigt med vissa uppgifter inom högskola/universitet.  

Studenternas beskrivning av trötthet avsåg en mer allmängiltig svårighet 

i studievardagen. Studenterna med AS hade svårigheter att exempelvis 

förbereda måltider och äta, vilket kan upplevas mer som en känsla av 

trötthet än hunger. Sådana svårigheter är relaterade till förutsättningar 

som behöver uppfyllas för att orka studera, bibehålla koncentrations-

förmågan och få en struktur i studievardagen. 

SYFTE TILL ARTIKEL IV 

Avsikten med artikel IV är att påbörja utveckling av en screeningmetod 

för att ge studenter med AS i ett verktyg att explicit uttrycka sina svårig-

heter i att hantera vardagen och önskat stöd. Mer precist är syftet att 

identifiera områden av vardagsfungerande som, i en koduppsättning 

enligt ICF, kan fungera som en grund för ett screeninginstrument. Av-

sikten är initiera en konsensusprocess baserad på undersökningens iden-

tifierade områden för att uppnå enighet bland experter om vilka områ-

den inom studievardagen för studenter med AS och studenter med kog-

nitiva funktionsnedsättningar som behöver kartläggas. För att utforska 

dagens rådande perspektiv inom expertgrupper såsom studenter, myn-

digheter, utbildning, hälsoorganisationer och forskare angående perso-
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ner med AS och högre utbildning har undersökningen följande fråge-

ställningar:  

METOD 

I analysen till artikel IV stod enbart studenter med AS i fokus. Informa-
tion från resultaten av enkätundersökningen samt häftet från Socialsty-
relsen (2006) länkades till ICF tillsammans med information från andra 
källor: ICD-10, DSM-IV, Nationella policy-dokument för högre utbild-
ning, Hälso- och sjukvården, Brukarorganisation Autism & Asperger-
förbundet, Befintliga Core sets vuxna. För att genomföra länkningen 
användes en deskriptiv kvalitativ metod.  

ANALYS 

Inför länkningsproceduren extraherades kodningsbara enheter ur infor-

mationen/dokumenten (eng. meaningful concepts och på samma sätt 

som till artikel I och II) för att länkas till ICF-koder. En kodningsbar 

enhet är den del i en meningsbärande enhet som kan kopplas till be-

skrivningen av en ICF-kategori (Pless & Granlund, 2011). Som stöd för 

länkningen användes ICF kodningsregler, vilka har utvecklats för att 

säkrare kunna identifiera och jämföra innehåll i information (Cieza et al., 

2005). Fullständiga formuleringar av de kodningsbara enheterna fördes 

in i ett Excel-kalkylblad vid den mest precisa ICF-koden med tillhörande 

beskrivning av kategorin. Detta Excel-blad fungerade sedan som ett 

övergripande kodningsschema (Klang Ibragimova et al., 2011). Avhand-

lingens författare fick hjälp med detaljkodningen av en forskare med 

större praktisk kunskap om ICF och länkningsproceduren. Syftet med 

detta analyssteg var att integrera flera olika perspektiv på behov av stöd i 

studievardagen för studenter med AS. Därmed kunde en första lista med 

ICF-koder identifieras som underlag till ett code set för studenter med 

AS på högskola/universitet.  

RESULTAT 

Studenterna i undersökningen samt i de källor som använts vid länkning 

visar att studenter med AS har behov av individanpassat stöd för att 

klara sina studier på högskola/universitet. Svårigheterna yttrar sig på 
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grund av kognitiva svårigheter, vilka tar sig uttryck i problem med att 

hantera dagliga rutiner och planering och att organisera sin tid. Baserat 

på analysen genererades en lista med 114 ICF kategorier som rör aktivi-

tet och delaktighet och miljöfaktorer. Listan utgör grund för framtida 

forsknings utveckling av en begränsad koduppsättning, som stöd i dia-

logen mellan samordnare inom högre utbildning och studenter med AS 

om behov av stöd.  
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6. RESULTAT  

I detta kapitel redovisas resultatet av studie I (artikel I och II), vilket 

inbegriper en kvalitativ analys av tre fall, utifrån studenters, anhörigas 

och samordnares perspektiv. Resultatet beskrivs genom de fyra mest 

framträdande kategorierna från analysen av studenternas berättelser. 

Därefter redovisas resultatet av studie II (artikel III och IV), som omfat-

tar en kvalitativ deskriptiv analys av enkätsvar som sedan bearbetats för 

att utgör starten för arbetet med ett code set utifrån ICF. Sist i resultat-

kapitlet redovisas det resultat som framkommit då de två studierna har 

analyserats tillsammans utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv: sy-

stemteori, stigmatisering, alienation och social interaktion. Resultatet i 

båda studierna fokuserar på studenter med AS, men den första delen av 

studie II har inslag av resultat från studenter med RH och HN.  

ATT VARA STUDENT MED AS PÅ 

HÖGSKOLA/UNIVERSITET 

Resultatet i studie I indikerar att det stöd som ges inte är tillräckligt för 

att man som student med AS ska klara hela sin studievardag. I analysen 

av studenternas beskrivning av sin livshistoria och studievardag fram-

stod två teman, Kamp och Utanförskap. Vid anhörigas beskrivningar kring 

studier och stöd för deras barn eller syskon, från tidigare skola respekti-

ve inom högskola/universitet, har sedan fyra kategorier utkristalliserats 

tydligt från dessa två teman. De fyra kategorierna framstod även tydligt 

då samordnares beskrivningar av stödverksamheten analyserades. Under 

kategorierna beskrivs studievardagen och hur studenter och anhöriga 

upplever det stöd som högskolan/universitetet erbjuder.  

TEMA KAMP 

I Adams, Berts och Cesars berättelser framstod studievardagen som en 

kamp. Kampen bestod i att klara av studierna och vardagen, såsom spe-

cialintressen, stöd, strategier och inte minst sin framtid. Även i de anhö-

rigas och samordnarnas berättelser fanns uppfattningen att studenterna 
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förde en kamp i sin studievardag. Under temat Kamp (eng. Struggle) var 

följande tre kategorier extra framträdande: studier och dagliga rutiner, stöd 

samt strategier.  

STUDIER OCH DAGLIGA RUTINER 

Förutom studierna behöver vardagen fungera med alla praktiska gör-

omål och dagliga rutiner såsom hushållsbestyr, ekonomi, matsituationer, 

umgänge med familjen och kontakter med olika samhällstjänster (exem-

pelvis CSN, vårdcental/psykiatri och olika handläggare). Studenterna 

uttryckte särskilt att de hade svårigheter med dagliga rutiner. De beskrev 

hur de kunde glömma äta under hela dagen och inte kände hunger.  

De anhöriga hade i vissa fall försökt hjälpa till med att hitta strategier 

och stöd i vardagen. Andrew berättade till exempel att familjen hade 

flyttat hem sin katt till Adam. Katten kunde på så sätt bli en matklocka, 

eftersom den säger till när den är hungrig. De anhöriga såg att det fanns 

mycket som deras barn eller syskon behövde stöd med när det gällde 

hushållsbestyr. Deras funderingar berörde hur man gör utan att bli 

integritetskränkande då man som anhörig inte kan ha en professionell 

relation. En annan typ av problematik kring vardagsfungerandet kretsa-

de kring att ha för mycket rutiner. De anhöriga beskrev att kraven på 

fokusering, både på vardags- och studentaktiviteter blev övermäktiga för 

deras barn eller syskon. De beskrev också att de kunde ana att svårighe-

ter med att få vänner bland övriga studenter. Genom egna erfarenheter 

visste de att det pågår aktiviteter för studenterna, speciellt i början av 

studierna. De förstod att deras barn eller syskon inte deltog i dessa akti-

viteter men visste inte hur de skulle kunna hjälpa till i dessa situationer. 

STÖD  

För att få pedagogiskt stöd måste studenter ange vilken funktionsned-

sättning, eller diagnos de har och uppvisa någon form av intyg på ned-

sättningen. Detta är just det som de tre studenterna med AS beskrev att 

de inte ville tala om. När studenterna ansökte om stöd kunde det vara 

ett problem att de inte själva visste vilket stöd de var i behov av. De 
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kunde bli erbjudna ett ”standardstöd” exempelvis en mentor, men kun-

de inte ta till sig hur det skulle kunna förbättra deras studier. Studenter-

na beskrev hur stödet i stället blev till ytterligare ett hinder, som tog tid 

och fokus från studierna. Studenterna beskrev att de hade svårt med 

motivationen för att läsa kurslitteratur, skriva uppgifter och hitta strate-

gier och att stödet de fått genom samordnaren inte fungerade då orken 

och energinivån var nedsatt. De beskrev att de hade studietekniska svå-

righeter, även om de inte visste exakt vari problemet låg och kommente-

rade att de hade svårt att förstå hur stödet skulle kunna hjälpa till att få 

studierna att fungera. 

De anhöriga berättade att de tyckte att det var svårt att hjälpa till, de 

kunde se att studierna inte fungerade, de visste att deras barn eller sys-

kon sökt stöd på högskolan/universitetet men kände en viss hjälplöshet. 

Det var svårt att hitta information om vad stöd på högskola/universitet 

innebär. De blev inte inbjudna till möten med samordnarna och deras 

barn eller syskon visste inte att de faktiskt kan ta med någon. Samord-

narna tänkte inte heller på att man kan fråga studenter om de skulle vilja 

ha med någon mer vid mötena. Det skulle kunna vara någon som kan 

ställa fler frågor, beskriva mer vad deras barn eller brodern har för svå-

righeter och som efter mötena kan tydliggöra vad samordnaren sagt och 

vad som bestämts.  

Samordnarna utryckte att även om de kunde se att studenter hade 

problem med de dagliga rutinerna kunde de inte ge något stöd för detta 

och inte heller i vissa studietekniska frågor.  

STRATEGIER 

Studenterna beskrev att de hade svårt att planera sina studier. När de till 

exempel vid varje kursstart fick en kurslitteraturlista med mellan fyra till 

åtta böcker att läsa, hade de svårt att bestämma vilken bok de skulle bör-

ja med. De berättade om två olika strategier för att ta sig an litteraturen: 

antingen att läsa varje bok från pärm till pärm eller att sitta och titta på 

alla böckerna och inte kunna besluta hur de skulle börja. Liknande be-

skrivningar fanns om tentamen, vilket visade sig i funderingar om hur 
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lång tid det tar att läsa till en tentamen och vad man förväntas kunna. 

Studenterna beskrev också att det var svårt att planera i vardagen. De 

försökte hitta strategier men de fungerade ändå inte alltid. En strategi 

kunde vara att sätta alla räkningar som kommer i en klämma, men när 

de sedan skulle betalas fanns de ändå inte där utan det blev ett letande 

på flera timmar och många förseningsavgifter. De tyckte också att det 

var svårt att hitta strategier för att handla mat och laga mat. Det kunde 

till exempel betyda att inte läsa ett recept klart, utan springa iväg och 

handla för att sedan läsa receptet igen och inse att det var fler saker som 

saknades.  

Specialintressen35 är något de flesta med AS har och studenterna i denna 

studie var inget undantag. Dessa specialintressen kunde ibland bli till en 

fruktbar strategi. För Bertil hjälpte hans specialintresse honom mycket, 

han ”samlade på människor”, vilket betydde att han försökte lära sig 

genom att iaktta andra. Han försökte förstå hur andra tänker, men var 

själv som han sa ”udda och står utanför” och det blev inte rätt alla gång-

er. Adam hade som specialintresse Japansk historia och försökte använ-

da sitt specialintresse för att studera historia på högskolan/universitetet. 

Alla tre studenterna hade försökt hitta ett utbildningsprogram eller kur-

ser som stämde in med det specialintresse de hade, så att studier och 

intresse kunde bindas samman. Men när studenterna beskrev sina speci-

alintressen närmare så visade sig fokus vara väldigt smalt och de hade 

svårt att förstå och föra samman sina kunskaper med de förväntningar 

och krav som fanns i samband med utbildningen. De anhöriga hade 

försökt ge stöd när det gällde att hitta strategier för att välja inriktning, 

som kunde göra att specialintresset stimulerade studierna. 

Anhöriga berättade att de kunde se att det fanns saker i vardagen som 

deras barn eller syskon skulle behöva hitta strategier för, exempelvis att 

laga och äta mat på mer regelbundna tider. De beskrev också svårigheter 

så som att påbörja studier i tid, speciellt inför tentor, och önskade att de 

kunde visa på något sätt så att barnet eller syskonet inte behövde sitta 

                                                      
35 Ingår som ett diagnoskriterium för AS se Attwood (2008) och Frith (1991). 
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och läsa hela dagar och nätter två dygn innan tentamen och vara så tröt-

ta att det inte orkade genomföra tentamen.  

En samordnare berättade att på den högskolan/universitet hon arbetade 

hade man en specialpedagog anställd. Denna gav stöd till studenterna, 

till exempel med vilken bok de skulle börja läsa och lite om hur de kun-

de lägga upp sina studier. Hon hade sett att många med AS har svårt 

med detta och att det därför var en bra strategi att lära ut. De andra två 

samordnarna hade också sett att studenter med AS hade svårigheter 

med bland annat studieteknik, men man erbjöd inget pedagogiskt stöd. 

Samordnarna hade inga tankar om studenternas specialintressen och 

man frågade inte studenterna om det heller. 

TEMA UTANFÖRSKAP 

I Adams, Berts och Cesars berättelser fanns beskrivningar av utanförskap. 

Deras berättelser handlade om svårigheter att finna sin identitet, om 

diagnosen, om mobbning och ensamhet och om fritiden. Även i de an-

hörigas och samordnarnas berättelser fanns beskrivningar om ett utan-

förskap. Under temat Utanförskap (eng. Alienation) var kategorin diagnos 

extra framträdande. 

DIAGNOS 

De tre studenterna med AS ville inte prata så mycket om sin diagnos. 

Ändå stod diagnosen eller funktionshindret i centrum när de berättade 

om sin studievardag. De beskrev inte så mycket om hur de fick sin dia-

gnos mer än att de var i tonåren eller lite äldre och att det fanns problem 

i grundskolan och på fritiden. De berättade att de hade haft få eller 

ibland inga klasskamrater som de lekte eller umgicks med och att de 

hade varit ganska ensamma. Även när de sökte stöd hamnade diagnosen 

i centrum, eftersom de måste ha en funktionsnedsättning för att få stöd. 

På grund av studenternas ovilja att prata om sina svårigheter och sin 

diagnos berättade de att de var försiktiga i sociala sammanhang. Det 

berodde dels på tidigare upplevelser av bland annat mobbning och dels 

på svårighet att kunna förklara vad funktionshindret innebär. De be-
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fanns sig därför i ett ingenmansland där de inte kan se och identifiera sig 

med en del av sina svårigheter och därför har de också svårt att öka sin 

delaktighet med andra studenter och samtidigt hantera behovet av en-

samhet. Studenterna beskrev denna dubbelhet som de känner inför en-

samhet, då de vill vara ensamma, men samtidigt blir de drabbade av den 

icke valda ensamheten.  

Anhöriga berättade mer om hur deras barn eller syskon fick sina diagno-

ser. Det var en diagnos som de inte hade vetat så mycket om, som det 

hade tagit tid att förstå innebörden av och som de ännu inte helt hade 

förstått. De anhöriga funderade mycket på hur det kom sig att deras son 

eller syskon valde att fortsätta studera, trots en skolgång med mycket 

mobbning. De anhöriga beskrev också att de hade kunnat se ett tidigt 

utanförskap. De hade upplevt att deras barn eller syskon varit ensamma, 

ibland i termer av egenvald ensamhet, men de hade också sett det ofri-

villiga utanförskapet som mobbning ofta ger. De anhöriga tyckte också 

att det var svårt att se och förstå alla de svårigheter deras barn eller sys-

kon hade. En förälder beskrev det och sa ”det är ju en del av personen, 

vad är då en personlighet och ett diagnoskriterium”. 

För samordnarna är diagnosen utgångspunkten för att en student ska 

kunna söka och få pedagogiskt stöd. De berättade att de visste en del 

om AS men upplevde ibland att det var komplicerat för studenterna att 

beskriva sina behov av stöd. Samordnarna beskrev att det var svårt att 

ställa frågor om en students funktionshinder och diagnos, vilket är just 

det de måste fokusera på i början för att kunna veta vilka svårigheter 

studenter har i studiesituationen. Det gjorde det svårt att få grepp om 

vilket stöd som skulle kunna bli bra för en enskild student och försvåra-

de uppdraget för samordnarna. De tyckte också att det var svårt att få 

veta om studenterna tyckte att stödet de fått varit till hjälp eller inte.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDENTER MED AS 

PÅ HÖGSKOLA/UNIVERSITET  

Resultatet av enkätstudien pekar på att såväl studenterna med AS som 

de med RH och HN hade svårigheter i studievardagen. Alla studenterna 
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redovisade något fler svårigheter i vardagen än i studierna. Några av de 

svårigheter som studenterna erfor kan relateras till det pedagogiska stöd 

som högskolor/universitet kan ge, medan andra är relaterade till stöd 

som ges av andra instanser i samhället (tabell 10). Detta bekräftar resul-

tatet i studie I och antyder att det finns ett behov av samarbete mellan 

de olika stödgivarna. 

Tabell 10. Studenters svårigheter i studievardagen kopplat till vem som kan ge formellt stöd (två av 
studenterna med HN upplevde inte någon svårighet som krävde stöd) 

Möjlig stödgivare 

Svårigheter 

AS  
n=16 

RH  
n=11 

HN  
n=5 

Högskola/universitet  3 2 1 
Samhället 5 4 3 

 

I enkätsvaren framhölls att det var väldigt viktigt för studenterna att 

kunna få ett arbete efter avslutade studier för att därmed få möjligheter 

att kunna försörja sig och leva ett vanligt liv som alla andra. Innan dess 

måste dock studierna genomföras och i den studievardag som beskrevs, 

talades det om kamp och utanförskap. Några av de erfarenheter som 

lyftes fram av alla grupper studenter var följande: stress och koncentrations-

svårigheter, trötthet, och social begränsning. I tabell 11 visas hur studenterna 

besvarade den öppna frågan ”Vilken eller vilka svårigheter har du?”. 

Tabellen visar hur svårigheterna uttrycktes, vilka studentgrupper det 

gäller och sist vilka stödåtgärder som kan vara möjliga från olika stödgi-

vare.  
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Tabell 11. Beskrivning av de svårigheter som studenter med AS, RH och HN upplever  
i sin studievardag kopplat till vilket stöd som kan fås 

Svårighet Uttrycksform 
Student-

grupp 

HU* 
stö
d 

Stödform 

Stress och kon-
centrations-
svårigheter 

 

Svårt att organisera 
Komma igång  
Minnesproblem 

AS Ja Studiehandledning 

Ofta påverkan av värk  RH Nej Stödet är från sjukvård, 
genom medicine-
ring, träning eller 
annat som beslutas 
från sjukvården. 

Kopplat till stress på grund 
av att inte höra lärare 
eller andra studenter  

HN Ja Lärare får mikrofon 
som kopplas till 
hörslinga och upp-
repar det andra 
studenter frågar 
osv.  

Trötthet Sömnsvårigheter 
Det tar längre tid att gör 
saker 
 

AS Nej Sjukvård, genom medi-
cinering ges av 
psykiatriker och le-
gitimerad psyko-
log. Eller annat 
stöd genom hjälp-
medel eller någon 
form av träning, 
ges av arbetstera-
peut, sjukgymnast 
eller liknande 

 

Värk,  
Fysiska svårigheter  
Tar energi att göra saker  

RH Nej 

Kopplat till anspänning att 
höra 

HN Ja Samma som för  
koncentrationssvårighe-

ten 

Social begränsning Svårt att förstå socialt sam-
spel 

Kommunikationssvårigheter 

AS Nej Stöd av arbetsterapeut, 
assistent, psykolog 
eller anhöriga 

Svårt att gå  
Hinna med klasskamraterna 

RH Nej Ha längre pauser vid 
föreläsningar, vara 
i lokaler som ger 
möjligheter att få 
utrymme att följa 
med. Stödet ge-
nom assistent som 
hjälper till 

Svårt att höra på seminari-
um  

Svårt att följa med i samtal 
Svårigheter på grund av  
hörapparat  

HN Nej Ett stöd som bör ges 
från ex. arbetstera-
peut, någon form 
av assistent eller 
psykolog 

*HU= högskola/universitet 
 

Även om grupperna verkade rapportera samma svårigheter, varierade de 

medverkande studenternas förklaringar till problemen. När det gällde 

förklaringar verkade det för studenter med AS vara kopplat till kognitiva 
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svårigheter medan det för studenter med RH och HN var kopplat till 

fysiska svårigheter. På ytan kan de olika gruppernas svårigheter se lika ut 

och de kommer då att erbjudas samma pedagogiska stöd från sin hög-

skola/universitet.  

STRESS OCH KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER  

Stress och koncentrationssvårigheter för studenter med AS relaterades 

till deras svårigheter ”att organisera”, ” att komma igång”, ”svårigheter 

med sömnen” och ”minnesproblem”. Studenterna beskrev också att de 

hade ”en låg stresstolerans”, var ”extremt stresskänsliga” och att de var 

”extremt pedantiska” och hade svårigheter att ”organisera sin vardag”. 

För studenter med RH var stress mer relaterat till ”svårt med värk, stän-

digt ont i ryggen, ökad påfrestning på muskler och leder”. Stressen upp-

kom också för dessa studenter för att de tyckte att de ”inte hann med 

andra” och att de hade fysiska svårigheter som gjorde att de hade ”svårt 

att skriva” och ”svårt att sitta längre stunder”. För studenter med HN 

handlade det om svårigheter som uppstod när det var svårt att ”höra i 

folkmängder”, ”höra i bullriga miljöer”, ”höra kurskamraters åsikter på 

seminarium” samt svårigheter att ”lokalisera varifrån ljud kommer”.  

TRÖTTHET 

Studenternas trötthet hörde inte bara ihop med studierna. Många av de 

begränsningar som de rapporterade gällande sin studievardag var hus-

hållssysslor. Dessa sysslor tar tid för väldigt många människor, inte bara 

för de med funktionshinder, och särskilt för studenter: det finns humo-

ristiska berättelser från studenttiden om matlagning, städning och tvätt.  

Det är då viktigt att förstå att för studenter med AS tar det längre tid än 

vad som anses vara normalt, att både påbörja och slutföra vardagliga 

hushållssysslor. Det är inte kunskapen om hur man gör som saknas utan 

orken, initiativförmågan ”start/stop svårigheter” och ”saknar motiva-

tion” som gör att man inte kommer igång och allt blir liggande, vilket i 

sig är tröttande. Detta i sig tar väldigt mycket energi, men sedan har man 

också ganska stora sömnsvårigheter och ”svårt att sova på natten” och 

att det tar längre tid med studierna så det blir svårt att hinna sova” som 
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gör att man aldrig känner sig tillräckligt utsövd. Det tillsammans gör att 

man känner en ”konstant trötthet” och ”orkeslöshet”.  

Studenter med RH beskriver också en trötthet och då är den förenad 

med den värk de har på olika sätt. Det är också kopplat till att de har 

fysiska svårigheter att utföra saker både i studierna och i vardagen. Allt 

som kräver lite mer krafter tar energi och studenterna har en ”uttrött-

barhet” samt svårt med ”uthållighet (fysisk-psykisk)” och känner sig 

”mycket trött”. De har också sömnsvårigheter, och då beror denna svå-

righet på att värken håller dem vakna. Studenter med HN talar om an-

spänning att höra vad andra säger. 

SOCIAL BEGRÄNSNING 

Alla tre grupperna studenter beskrev att de har sociala begränsningar. 

Studenter med AS beskrev att de har ”svårt att förstå det sociala sam-

spelet”, ”kommunikationsproblem” och ”svårt i sociala situationer”. 

Det handlar om att de själva har svårigheter med att förstå eller så är 

deras förmåga till social interaktion med andra nedsatt. Studenter med 

RH uttrycker att det är ”svårt att gå, hinner inte med andra” och ”an-

vänder rullstol, har talsvårigheter”, vilket gör det svårt att umgås med 

övriga klasskamrater. Då är det mer fysiska svårigheter som gör att man 

blir begränsad i sitt umgänge med andra. För studenter med HN är det 

också det fysiska som begränsar deras samvaro med andra. Studenter 

uppger att det är svårt ”att höra kurskamraters åsikter på seminarium” 

och ”jag kan lätt känna mig utanför och inte alltid hänga med i ett nor-

malt samtal” och allmänna ”kommunikations” svårigheter på grund av 

hörapparat.  

CODE SET 

Länkningen av informationen i de 17 dokumenten till ICF kategorier 

visade stor variation vad gällde antal länkningar (se bilaga 3). Studenter-

nas egna beskrivningar var omfattande och innehöll information inom 

alla de tre ICF komponenterna Kroppsfunktioner, Aktiviteter och Del-

aktighet samt Omgivningsfaktorer. Kriterierna för diagnosen AS i de 
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internationella klassifikationerna länkades till ett tio-tal koder, varav de 

flesta gav uttryck för hur svårigheterna gjorde sig gällande i vardagen 

och länkades därmed till Aktiviteter och Delaktighet. Inte någon infor-

mation i klassifikationerna berörde miljön. Högskoleförordningen, som 

representerade den svenska policyn, innefattade uppgifter om på vad 

som krävs av en student för att klara högskola/universitet. Den fokuse-

rade på studenters lärande och deltagande i undervisningen, vilket län-

kades till Aktiviteter och delaktighet. Befintliga Core sets hade störst 

spridning vad gäller ICF-koder, fördelade över alla tre komponenterna.  

Vid analys av de ICF-koder som frekvent förekom i dokumenten för 

studenter med AS, återkom de tre kategorier som utkristalliserades vid 

analysen av enkätsvaren för alla tre studentgrupperna (se tabell 12).  

Tabell 12. Frekvent förekommande ICF-koder för studenter med AS relaterat till de tre kategorier 
för svårigheter som identifierades i enkäten  

Svårighet 
Relation till ICF 

Kategori Kod Komponent 

Stress och  
koncentrationssvå-

righeter 
 

Att tillägna sig Information d132 Aktiviteter och Del-
aktighet Att lösa problem d175 

Att fatta beslut d177 
Att läsa d166 
Att skriva d170  
Att företa enstaka uppgifter d210  

 Att företa mångfaldiga uppgifter d220  
 Att genomföra dagliga rutiner d230  
 Högre utbildning d830  

Trötthet Energi och driftsfunktioner b130 Kroppsfunktioner 
 Att hantera stress och andra psyko-

logiska krav 
d240 Aktiviteter och Del-

aktighet 
 Att hantera ansvarstagande d2400 
 Att hantera förändringar i dagliga 

rutiner 
d2304 

 Att anpassa sig till tid d2306 
 Att fokusera uppmärksamhet d160 
 Att tvätta sig d510 
 Att äta d550 
 Att skaffa varor och tjänster d620 
 Att förbereda måltider d630 
 Hushållsarbete d640 

Social begränsning Att kommunicera genom att ta 
emot icke-verbala meddelan-
den 

d310 Aktiviteter och Del-
aktighet 

 Grundläggande mellanmänskliga 
interaktioner 

d710  

 Sammansatta mellanmänskliga 
interaktioner 

d720  

 Informella sociala relationer d750  
 Rekreation och fritid d920  
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När det gällde stress och koncentrationssvårigheter för studenter med 

AS, beskrevs dessa såsom att organisera och strukturera studier, att veta 

hur man startar uppgifter, eller att kunna räkna ut ett effektivt sätt att 

göra olika saker, till exempel läsa kurslitteratur. Det är relaterat till fär-

digheter som krävs för att klara av att arbeta självständigt med vissa 

uppgifter inom högskola/universitet.  

När det gällde trötthet var de beskrivna som mer allmängiltiga svårighe-

ter i studievardagen. Studenterna med AS hade svårigheter att exempel-

vis förbereda måltider och äta vilket kan upplevas mer som en känsla av 

trötthet än hunger. Dessa svårigheter är relaterade till färdigheter i var-

dagen som studenter behöver för att orka studera, bibehålla koncentra-

tionsförmågan och få en struktur i studievardagen. 

De länkningar som förekom ofta och var relaterade till social begräns-

ning överensstämmer med hur studenterna med AS beskrev sina svårig-

heter; att de kände sig socialt begränsade och hade kommunikationssvå-

righeter. Det innebär brister i färdigheter i studievardagen som studenter 

behöver för att skapa kontakter med andra studenter och lärare, men 

också brister i färdigheter som behövs för att de ska kunna söka stöd. 

Många av de erfarenheter och svårigheter som de olika studentgrupper-

na beskrivit i studievardagen, är vid första anblicken väldigt lika. Även 

deras beskrivning av det stöd de fått är väldigt lika. Men om man börjar 

ställa frågor och ber studenterna beskriva situationerna och varför de 

har svårigheter i just denna situation, så framträder en mer nyanserad 

bild. Det framkom ganska tydligt att studenterna anger till exempel 

stress och koncentrationssvårigheter och då får man ungefär samma 

stöd, så som anteckningshjälp, förlängd tentamenstid och annan tenta-

mensform, vilket inte alltid innebär att det ger något stöd utan ibland 

snarare mer stress.  

Ett code set skulle kunna underlätta i arbetet för samordnaren, för stu-

denten och även anhöriga genom att ge ett underlag för vilken informa-

tion som behöver samlas in så att stödet kan anpassas till den enskilde 
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studentens behov. Ett code set består av ett antal kategorier från ICF 

som beskriver de svårigheter som studenter med AS kan ha och som 

kan bilda en checklista att arbeta utifrån vid samtal, planering av stöd, 

information till annan personal och så vidare. Checklistan ska vara så 

tydligt att den kan ges till studenten i förväg så att studenten får möjlig-

heter att förbereda sig på vad samtalet och mötet innebär. Det gör att 

både studenten och samordnaren har en tydlig agenda att följa vid sam-

talen och beslut om vad eller vilka pedagogiska stöd som skulle kunna 

komma student till stöd i studierna. 

Ett första steg till ett code set, det vill säga ett standardurval av ICF ka-

tegorier är taget. Relaterat till aktivitet och delaktighet och miljöfaktorer 

identifierades en lista med 114 ICF kategorier baserat på 17 olika doku-

ment. De kategorier som förekom oftast rörde ICF’s komponent Aktivi-

tet och delaktighet. Det var framför allt Att företa mångfaldiga uppgifter 

(d220) som påverkar studenter med AS i deras studievardag och som 

krävs för att arbeta självständigt.  

STUDIEVARDAGEN FÖR STUDENTER MED 

AS I HÖGRE UTBILDNING 

ROLLEN SOM STUDENT  

Goffmans (1972) teori stigmatisering är användbar när man studerar 

fenomen som identifiering, kommunikation och social interaktion. Des-

sa tre fenomen skapar svårigheter enligt det som alla tre studentgrup-

perna beskriver i enkäten. Genom de dramaturgiska begreppen scenen, 

kulissen, aktör och åskådare kan bilden av studenternas studievardag 

åskådliggöras och förståelsen för studenter med AS öka.  

När det gäller studenterna med AS, så antyder resultatet i både studie I 

och II att de känner sig stigmatiserade och alienerade och därmed ställda 

utanför scenen utan möjligheter att bli aktör. Kampen, som studenterna 

beskriver, handlar om att få känna en tillhörighet som student och en 

gemenskap med övriga studenter på högskolan/universitetet. Dessutom 

handlar den om att kunna få en självkänsla och ett självförtroende som 
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gör att de, trots medvetenhet om att de är udda, kan och vill delta på 

scenen. Goffman (1972) beskriver att de som blir stigmatiserade ofta 

blir diskriminerade på ett eller annat sätt och att diskriminering inte all-

tid görs medvetet. Men i stigmatiseringsprocesser drar vi oss undan från 

det som är okänt och främmande och ser därmed till att de som repre-

senterar det okända, i detta fall studenter med AS, får kämpa ännu mer 

för sin tillhörighet och för att få det stöd som de behöver. Det kan där-

för betraktas som dubbelverkande processer som ligger bakom att stu-

denter med AS inte tar plats på scenen: dels deras egna tillbakadragan-

den, men också genom ett uteslutande genom diskriminering, vilket le-

der till en negativ spiral. Funktionshindrets karaktär leder också till att 

dessa motstånd blir alltför svåra att överbrygga: strategierna från att vara 

en passiv åskådare, eller i bästa fall statist i kulisserna, till en aktiv aktör 

finns ofta inte. Berättelserna i fallstudien och de kommentarer som stu-

denter med AS skrivit i enkäterna handlar om detta utanförskap och 

denna kamp. Studenterna i studie I beskriver sina erfarenheter av utan-

förskap redan som barn och studenterna i studie II beskriver att de har 

svårt att ”förstå sociala sampel” och svårigheter att delta i socialt samliv, 

vilket kan relateras till stigmatisering. Studenterna i studie I beskrev ock-

så att de hade en känsla av utanförskap, de kände sig alienerade. Till ex-

empel hade Adam en önskan om att, som han säger, inte vara så ”jävla 

handikappad”. Han ville passa in och gav uttryck för att det var viktigt 

för honom. Känslan av utanförskap, att inte få känna en tillhörighet i 

systemet och inte vara en av de andra studenterna gör att det kan bli 

svårt att hitta sin roll som student utan adekvat hjälp och stöd att bryta 

den negativa spiralen. 

Båda studiernas studenter har sökt pedagogiskt stöd på sina respektive 

högskolor/universitet för att deras studier inte har fungerat och att de 

inte fått godkänt på de kurser de läst. De har sökt det stöd som diskri-

mineringslagen, högskolelagen och förordningen ger dem rättigheter att 

få. Det finns en förhoppning från studenterna att det pedagogiska stödet 

kommer att hjälpa dem att bli framgångsrika i sina studier, att kunna ta 

en examen. När studenterna söker stödet upplever många att det finns 

en dubbelhet, speciellt för studenter med AS. För att få stöd, måste man 
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visa upp sitt stigma – sin funktionsnedsättning/diagnos – det som man 

försöker undvika att visa upp. I detta möte sker alltså en öppen förhand-

ling på scenen om saker studenten helst vill hålla i kulissen, för att utrö-

na vilken roll studenten kommer att få, det vill säga identitet som stu-

dent eller som person med funktionshinder. Goffman (2004) anser att 

man av förhandlingen i sig kan bli stigmatiserad, vilket påverkar perso-

nen/studentens egenskaper och leder till att kampen för att definiera sig 

som student kan bli än svårare. Har man svårt med sitt självförtroende, 

vilket studenterna beskrivit, så blir det lätt att ta på sig rollen som avvi-

kare (det vill säga att blir stigmatiserad) och att bli en alienerad person. 

Kommunikationen och den sociala interaktionen (Goffman, 2001, 2004) 

mellan studenter och samordnare blir störd och det blir svårt för båda 

två att hitta ett bra sätt att prata om de pedagogiska stöden; vilka som 

finns, vad studenten behöver och hur stödet fungerar. Scenen, vilken i 

detta fall utgörs av samordnares väntrum och kontor, är inte heller alltid 

utformad för att möta en person som redan har svårt att befinna sig på 

scenen och därtill inte heller har sin roll som en student i behov av stöd 

för att klara sina studier helt klar. För att interaktionen skall fortlöpa 

behövs också ett tydligt manus, till exempel någon form av tydlig infor-

mation om vilka stödformer som finns, hur dessa fungerar och hur man 

kan få dem, tillsammans med riktlinjer baserade på erfarenheter av tidi-

gare studenter med AS. Ett sådant manus skulle kunna vara ett code set, 

med en tydlighet som visar på vilka svårigheter man som student med 

AS kan ha, vad man kan få för stöd för att kompensera detta, på vilka 

sätt man kan få användning av stödet och vilka frågor som kan tas upp 

av student och samordnare vid mötet.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

INDIVID - SVÅRIGHETER I STUDIEVARDAGEN  

Ekvifinalitet innebär att olika mönster av förklaringar/orsaker kan ha 

samma effekt på system, till exempel att olika studenter med funktions-

nedsättningar kan ha samma svårigheter i vardagsfungerande men att de 

kan förklaras på många olika sätt. På ytan kan de olika studentgrupper-

nas svårigheter se lika ut och de beskriver dem på samma sätt, så som 

stress och koncentrationssvårigheter, trötthet och social begränsning. 

De kommer då att erbjudas samma pedagogiska stöd från högsko-

la/universitet trots att det inte kommer att ge samma effekt beroende på 

att det finns olika förklaringar till svårigheterna. Det är kanske också 

mer i vardagen än i studierna som stöd behövs.  

När Adam, Bertil och Cesar beskrev sina svårigheter i studie I, fanns det 

många likheter i deras beskrivningar och dessa stämde väl överens med 

de svårigheter som anges i diagnoskriterier samt i olika böcker och do-

kument36. Resultaten från studenternas beskrivningar i enkätstudien 

(studie II) visar att mellan studentgrupper finns det endast mindre skill-

nader när det gäller hur de upplever svårigheter i sin studievardag. Det 

finns dock stora skillnader mellan Adam, Bertil, Cesar och studentgrup-

perna i studie II både gällande hur de beskriver och förklarar sina svårigheter i 

vardagen och hur många studenter som får stöd genom LSS eller SoL. 

Adam, Bertil och Cesar hade inte sökt stöd i vardagen, även om de hade 

behov av det. I enkätstudien däremot uppgav 13 av 16 studenter med 

AS att de inte fått det stöd de sökt, medan alla 11 studenterna med RH 

fått det de sökt och sex av sju studenter med HN fått det stöd de sökt. 

Det är en liten undersökning, men resultatet antyder att det är svårare 

för studenter med AS att få det stöd man söker eller kanske handlar det 

om svårigheter att beskriva det stöd man behöver. Man påvisar som 

                                                      
36  Se exempelvis Abrahamsson (2010), Attwood (2008), Autism & Aspergerförbundet 

(2012), Gerland (2011) och Infoteket för funktionshinder Uppsala Län (2012). 
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student med funktionsnedsättning vilka svårigheter man har, men man 

bedöms ha dessa i olika grader, vilket gör att man antingen får bifall till 

stöd eller blir nekad. Det finns alltså en stor diskrepans mellan hur tydli-

ga studenterna är på att beskriva sina svårigheter, hur stödgivare tolkar 

det som kommuniceras och om man sedan får den stödinsats man be-

gärt.  

Studenter med AS rapporterar samma typer av problem som studenter 

med andra typer av funktionsnedsättningar, men förklarar dem på andra 

sätt. Resultatet visar att om studenter med AS ska få samma möjligheter 

som andra studenter på högskola/universitet, finns ett behov av att änd-

ra sättet att informera och erbjuda stöd. Stödet upplevs ibland mer som 

ett hinder och en begränsning, än något som underlättar och ger möjlig-

heter. Det antyder att olika åtgärder kan behövas för olika studenter, 

både beroende på typ av funktionsnedsättning och beroende på person-

lighet och tidigare erfarenheter. Resultatet visar också på ett behov av 

mer samarbete mellan de som ansvarar för stöd på högsko-

lan/universitetet och de som ger stöden, personal inom högsko-

la/universitet och andra studenter. Det finns också ett behov av sam-

verkan med andra i samhället så som LSS- och SoL handläggare. Dessa 

samarbeten bör ske kontinuerligt och vara på ett övergripande plan då 

etiska principer och tystnadsplikt gäller i arbetet med enskilda individer. 

Vid utvecklat samarbete vet de olika aktörerna mer om varandras verk-

samheter, det finns en ’bro’ mellan stödgivarna och man kan hjälpa stu-

denten till ett bra stöd i studievardagen. Stödet från högskola/universitet 

behöver samordnas med stöd från habilitering, socialtjänst, LSS, CSN 

och kanske Försäkringskassan. Det är en nödvändighet att se på stöd 

och åtgärder ur ett större perspektiv i samarbete med andra, även om 

det praktiska stöd man ger är inom ramen för studierna och högsko-

la/universitet. Fordringarna på att skapa nya riktlinjer för samarbete 

mellan högskola/universitet och andra instanser i samhället ställer krav 

på den administrativa nivån. 

Personer med AS omfattas av LSS som är en rättighetsslag, vilket inne-

bär att den sökande har rätt till stödinsatser under förutsättning att den 
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sökande önskar stöd och själv kan ansöka om det. I vissa fall kan insat-

ser som exempelvis boendestöd ges via SoL. Personer med RH kan ha 

rätt till stöd enligt LSS eller genom SoL och personer med HN omfattas 

av SoL. Samtliga studenter, både i studie I och II, har uppgett att de har 

behov av stöd från högskola/universitet och från samhället, men att de 

samtidigt har svårigheter att ta emot stöd. Det studenterna angav var att 

personal inte hade tillräckligt med kunskaper, det tog för lång tid att få 

stöd och det var svårt att få rätt stöd.  Av studenterna i enkätstudien var 

det endast 11 av 24 studenter som fått stöd i vardagen, medan 32 stu-

denter uppgav att de hade svårigheter som påverkade och begränsade 

livskvalitén i studievardagen. Av de som fick stöd var fem studenter 

med diagnosen AS, fem studenter med RH och en student med HN. 

Det antyder att studenter med RH erbjuds stöd i större utsträckning än 

studenter med AS, vilket skulle kunna förklaras av att samordnarna har 

mera erfarenhet av de ”traditionella” funktionsnedsättningarna.  

Det finns med andra ord skillnader mellan grupperna när det gäller om 

och hur man får stöd. Detta kan förklaras genom multifinalitet. Trots att 

de olika studentgrupperna har använt samma uttrycksformer för att be-

skriva sina svårigheter, exempelvis koncentrationssvårigheter, tolkar 

stödgivarna det som att svårigheten är densamma för alla individer, men 

att de har olika grader av svårigheter. Detta innebär att beroende på stu-

denternas förmåga att uttrycka sina svårigheter, ges olika effekter på de 

olika systemen. Den enskilda studenten (individ) och de olika student-

grupperna (system) får olika stödinsatser i studierna. 

SAMHÄLLE - STÖD I STUDIEVARDAGEN  

Multifinalitet innebär att samma förklaring/orsak kan ge olika effekter 

på system, till exempel att samma stödsystem på makronivå kan påverka 

olika individer på olika sätt. Därmed kan det behövas olika stödinsatser 

för de svårigheter som på ytan kan verka lika. Det kan i sin tur innebära 

att stödåtgärder behöver förändras, en förändring som även sker allt 

eftersom det kommer nya lagar och förordningar. För att förtydliga 

skyddet för personer med funktionsnedsättning har man till exempel 

genomfört politiska beslut och slagit samman Jämställdhets-, Diskrimi-
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nerings-, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskri-

minering på grund av sexuell läggning, fyra olika instanser som tidigare 

arbetade med likartade frågor. 

Diskrimineringslagen styr och skyddar studenter mot diskriminering och 

reglerar de rättigheter som olika grupper har, däribland personer med 

funktionshinder. Det är en uppgift, inte bara för samordnare utan för all 

personal inom högskolor/universitet, att verka för lika behandling av 

alla studenter på lärosätet och att motverka diskriminering, som kan leda 

till stigmatisering. Tillsammans med högskolelagen och -förordningen 

reglerar diskrimineringslagen samordnarnas arbetsuppgifter men anger 

inte exakt hur stöd till studenter med funktionshinder ska vara utforma-

de. Deras roll är att föra en dialog med de studenter med funktionshin-

der som söker stöd, men stödet verkställs inte av samordnarna själva.  

På varje högskola/universitet finns det många olika stödgivare, allt från 

utbildningsledare, kursansvarig, lärare, vaktmästare, tolkar, biblioteks-

personal och tentamensvakter till andra studenter. Förutom dessa finns 

det överordnade aktörer, så som rektor/VD och olika former av led-

ningsgrupper som påverkar den administrativa omgivningen.  

Utformningen av samordnarens arbetsmiljö, kompetensutveckling och 

annat påverkar slutprodukten – stödet. Handlingsplanerna för lika be-

handling ska enligt högskoleförordningen följas upp och arbetas aktivt 

med. I studie I beskrev samordnarna att arbete med studiestöd och ut-

veckling av nya typer av stöd ofta bygger på deras eget intresse, snarare 

än på en handlingsplan från högskolan/universitetet. De tre samordnar-

na berättade att de investerade mycket personligt intresse i sitt arbete. 

En fråga som var särskilt viktig för samordnarna var att man ”behandlar 

alla studenter lika” och ”att alla studenter får samma möjligheter”. Om 

stöd till studenter med funktionshinder delvis bygger på varje enskild 

samordnares eget intresse, så fungerar inte lika behandling 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009) på samma sätt på olika högsko-

lor/universitet. 
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Följderna så långt är att de som arbetar med att utforma och de som 

beslutar om det pedagogiska stödet på högskolor/universitet behöver 

tänka om. Det blir en utmaning på flera olika nivåer för att hitta en ba-

lans så att det verkligen blir ett stöd för den enskilde studenten. Det 

stöd som samordnare och student kommer överens om att studenten 

ska få behöver förmedlas till utbildningsansvariga, kursansvariga, och 

andra lärare. I beslutet behöver stöden preciseras så att de som ska ge 

stödet vet vad de ska göra. Det är också bra med en beskrivning av an-

ledningen till att just det stödet skall ges (om studenten ger sitt medgi-

vande), eftersom det ger lärare och annan personal en möjlighet att för-

stå de funktionshinder studenten har. Detta blir till en utmaning på sy-

stem-, organisations- och individnivå. Synen på vad pedagogiskt stöd 

innebär behöver förändras på samtliga nivåer och studenter med funk-

tionsnedsättningar/hinder skall därmed inte behöva känna sig stigmati-

serade eller alienerade för att de har behov av pedagogisk kompensation 

i sina studier. På individnivå kan man på ett tidigt stadium arbeta med 

studenter med AS (det vill säga redan när studenten tar en första kon-

takt), för att planera stöd som kan påverka deras studievardag.  

 Det finns lagar och förordningar och många aktörer från organisationer 

ner till enskilda personer, som påverkar de stödinsatser som ges. Så även 

om studenterna uttrycker samma svårigheter och stödgivarna uppfattar 

att förklaringar/orsaker är desamma, påverkas de olika studenterna (in-

dividen) och de olika studentgrupperna (system) på olika sätt, vilket gör 

att de enskilda studenterna inte alltid får just det stöd som kan underlät-

ta deras studievardag.  

SLUTSATSER 

Resultatet visar att det kan vara svårt att hjälpa studenter med AS att 

identifiera sina behov av stöd, då studenten själv inte alltid vet, och 

därmed ge den hjälp som skulle ge ett verkningsfullt stöd i studierna. 

Både i studie I och II konstateras att stöden behöver individualiseras 

mer, så att samordnarna utgår från varje students behov snarare än att 

de erbjuder en uppsättning standardiserade stöd. Idag är det på ett sätt 

ett mekaniskt arbete för samordnarna, även om de försöker arbeta ut-
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ifrån varje student. Istället för att försöka undersöka vilka behov en en-

skild student har, utgår man från varje stödåtgärd, så som antecknings-

hjälp, mentor, förlängd tentamenstid och/eller enskilt rum vid tenta-

men. Antalet personer med funktionshinder som deltar i högre utbild-

ning ökar hela tiden, vilket innebär att det kommer att krävas mer peda-

gogiskt stöd och fler insatser för samordnarna att hantera. Det kommer 

fler personer med neuropsykiatriska diagnoser så som AS och det inne-

bär att samordnare får behov av ökad kunskap om studenter med kogni-

tiva funktionsnedsättningar. Studenter med AS behöver stöd i början av 

sina studier, då det är mycket nytt som sker och det är svårt att klara av 

att ta till sig all information, schema, nya människor och ny omgivning. 

Resultatet visar att samordnarna beskriver ett traditionellt sätt att ge stöd 

och övergripande strategier tycks saknas för att hantera studenter med 

AS. Det finns inskrivet i högskoleförordningen i att det ska finnas peda-

gogiskt stöd till dessa studenter och på respektive högskola/universitet 

behöver man överväga hur man fortsättningsvis ska arbeta med detta.  

Många enskilda samordnare behöver få förbättrade verktyg och mer 

stöd från ledning på högskolan/universitetet för att kunna utveckla det 

pedagogiska stödet. Det finns många goda exempel på hur man kan ar-

beta ute på enskilda lärosäten. Dessa kan tas som en början för att göra 

en omorganisation nationellt. Verksamheten och de som arbetar inom 

den behöver tänka i nya banor för att just kunna möta och välkomna 

studenter med AS.  

En av de viktigaste uppgifterna för samordnarna vid möten med studen-

ter med AS är att föra en dialog. I dialogen med studenterna behöver 

samordnaren få information om vilken typ av stöd varje enskild person 

är i behov av utan att någonsin uttryckligen ställa frågan: ”Vad behöver 

du?”, eftersom det då är lätt att moment-22 uppstår. Studenter med AS 

kan ha problem att ge explicita beskrivningar eller ens veta vad deras 

behov är. Det kan finnas ett behov av en tredje part vid mötet och även 

om studenter med AS är vuxna och myndiga skulle det vara bra att till-

fråga om studenten vill ha med exempelvis någon anhörig. Det finns 

också behov av information riktad till anhöriga, så att de vet vad peda-
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gogiskt stöd innebär och vilket stöd som finns att söka. De anhöriga 

spelar ofta en central roll för att stödja personen med AS och de kan 

finnas med och ge samordnare en bild av en students svårigheter. Efter-

som de flesta anhöriga är medvetna om de svårigheter som deras barn 

eller syskon har, kan de då finnas med som stöd och hjälpa till som mel-

lanhand vid förklaringar och beskrivningar. De kan bedriva samtal med 

studenten efter ett möte och beskriva det som inte studenten förstått, 

exempelvis hur ett stöd ska fungera. För att anhöriga ska kunna finnas 

med och stödja sitt barn eller syskon (om studenten vill det) behövs 

lättillgänglig information och kunskap om det pedagogiska stödet som 

ges på högskola/universitet och vilka rättigheter man har som student 

med funktionshinder för att få stöd på varje enskilt lärosäte.  

Slutsatsen är att samordnaren har ett stort ansvar i planerandet av det 

pedagogiska stödet till studenter med funktionsnedsättningar, men att 

de kan behöva mer stöd från ledningen på högskolan/universitetet. För 

att få möjlighet att skaffa kunskaper om AS och andra funktionsned-

sättningar/diagnoser inom det neuropsykiatriska området, krävs också 

möjlighet att knyta andra till sin verksamhet samt utveckling av samar-

betet med andra stödinstanser. Samordnaren behöver också en ny och 

mer flexibel ’verktygslåda’ för att kunna ha en konstruktiv dialog med de 

studenter som har svårt att beskriva sina svårigheter. Ett sätt att under-

lätta utformandet av stöd på individuell basis kan vara att i dialogen med 

studenter med AS använda sig av ett code set som arbetats fram utifrån 

studentrollen och utifrån de speciella krav som följer av olika funktions-

nedsättningar. 

Code setet kan utvecklas till att bli en manual med frågor som kan an-

vändas i dialogen mellan samordnare, student, anhöriga och andra stöd-

givare.   

För att inkludering ska ske och uteslutningsmekanismer såsom stigmati-

sering och alienation ska motverkas krävs det troligen mer tydligt struk-

turerade individuella lösningar. Lösningar och stöd bör inte enbart base-

ras på en diagnos, utan på en analys av varje students upplevda svårighe-
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ter sett ur perspektivet - hela studievardagen. Då kan stöden till studen-

terna i deras studievardag bli de möjligheter som är avsikten.  

METODDISKUSSION 

Forskaren är det främsta instrumentet både för insamling och analys av 

information och material (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2002). Allt 

förmedlas genom forskaren och denne måste förfoga över vissa kvalifi-

kationer för att kunna genomföra en bra fallstudie. Forskaren behöver 

införskaffa mycket kunskaper runtom sitt fall, pröva sina egna erfaren-

heter både genom litteratur men även genom en eventuell förstudie.  

Under den första perioden av mina forskarstudier genomfördes en för-

undersökning runt ämnet ”studenter med brist på social kompetens” på 

en mindre högskola. Forskaren hade en enkät med frågor gällande stu-

denter med samspelssvårigheter, till de studievägledare samt samordnare 

som arbetade på högskolan. Undersökningen omfattade 10 av 12 möjli-

ga studievägledare samt samordnare för studenter med funktionshinder. 

Forskaren mötte varje studievägledare och samordnare personligen och 

under tiden enkäten fylldes i fördes ett samtal. Undersökningen omfat-

tade även studenthälsan där tre personer deltog och då genomfördes 

samtalet i form av fokusgrupp.  

Validitet och reabilitet är viktig, att ”kunna presentera resultat och insik-

ter som verka riktigt för läsaren och andra forskare” (Merriam, 2009, s. 

174). Fallstudieforskning kallas ibland för tolkande forskning och ”gör 

det bekanta främmande och intressant igen – vardagslivet kan vara så 

självklart att det blivit osynligt” (Merriam, 2009, s. 176). Fallstudieforsk-

ning har inte som mål att generalisera utan att skapa en förståelse genom 

dokumentation, skapa en komparativ förståelse för sociala miljöer och 

avtäcka kännetecken som den specifika situationen uppvisar. När fors-

karen varit ute och föreläst utifrån det som framkommit i avhandlingen 

har många med AS beskrivit att de känner igen sig genom att ha upplevt 

liknande händelser. Möjligheten att göra en ny fallstudie med liknande 

resultat är fullt tänkbart, vilket talar för dess validitet.  
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För att skapa förståelse behöver forskaren ha tidigare kunskaper 

(Merriam, 1994; Patton, 2002). Forskaren har arbetat med människor 

med AS tidigare och har även fått kunskap genom utvärderingar samt 

genom den mindre undersökningen som redovisats ovan. Genom dessa 

tidigare kunskaper har frågorna till studenter, anhöriga och samordnare 

fångat ett både bredare och djupare område än vad som annars vore 

möjligt. I enkätstudien har frågorna kunnat anpassas utifrån resultatet av 

studie I till frågor som innehöll alternativ att ta ställning till, något som 

studenter med AS ibland upplever som enklare. Frågorna rymde också 

en större öppenhet för fler aspekter på studievardagen. Nackdelen kan 

naturligtvis ses i att forskaren kan ha begränsat sina alternativ till de en-

ligt intervjuarens erfarenhet visat sig vara giltiga för personer med AS 

och på detta sätt begränsat respondenternas svar till att passa intervjua-

rens perspektiv på vilka hinder och möjligheter en student med AS kan 

ha sin vardag. Analysen måste därför tolkas med insikten om att studen-

tens svar i viss utsträckning är formad av de alternativ han/hon hade att 

ta ställning till. 

Fallstudiens resultat (studie I) härstammar från tre män. Valet av dessa 

har forskaren inte haft något inflytande över, inte heller att det bara blev 

tre. Samordnarna blev tillfrågade om de kunde kontakta studenter med 

AS som de mötte och som kunde tänkas vara intresserade av att delta i 

forskningsprojektet. Eftersom samordnarna genom sitt uppdrag arbetar 

med utsatta människor var de tydliga med att inte lämna ut hur många 

studenter med AS de ger stöd till, inte heller hur många de tillfrågat. 

Forskaren vet inte heller om samordnarens urval av studenter enbart var 

studenter som var positiva till de stödinsatser de fått.  

Fördelen med att bara ha med tre respondenter är att fokus och kon-

centrationen har kunnat vara optimal på dessa tre. Eftersom det varit 

återkommande samtal och dessa har varit förhållandevis långa har det 

blivit mycket material. Vid transkriberingen blev det 834 sidor för stu-

denterna, 153 sidor för anhöriga och 141 sidor för samordnare. Då var 

det en fördel att det inte var fler personer involverade utan att det fanns 

möjlighet att analysera de transkriberade texterna på djupet. Nackdelen 
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är att resultatet speglar ett fåtal personer och endast manliga studenters 

berättelser.  

Vid samtalen med studenterna användes prompting, denna metod an-

vändes endast då forskaren märkte att studenten inte följde med i det 

som samtalat berörde. Prompting är ganska vanligt förekommande vid 

samtal med personer med autismspektrum tillstånd (The National 

Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, 

2010) och innebär att forskaren ger kommunikationsstöd genom berät-

telser och extra tydliga beskrivningar av vad som efterfrågas. Fördelen är 

att forskaren kan svara på det som efterfrågas och att båda parter talar 

om samma sak så att det inte blir missuppfattningar eller feltolkningar. 

Nackdelen är att studenten har kunnat bli styrd i samtalet och gett svar 

som studenten uppfattat att forskaren vill ha. Dessa fördelar och nack-

delar tänktes över innan studien påbörjades och fördelen var större, ef-

tersom personer med AS har kommunikationssvårigheter.  

Följande exempel är från ett av samtalen som handlade om hushållsgör-

omål och en fråga ställdes om hur det gick att sköta tvätten, viket inte 

tycktes fungera så bra trots att svaret från studenten var: det fungerar 

bra. Samtalet gick lite fram och tillbaka innan forskaren bestämde sig för 

att använda prompting. Studenten fick då höra om en kille som hade 

svårt att få till en tid för att tvätta och att det kunde gå veckor innan han 

hittade en tid. Varje gång killen gick ner till tvättstugan hade han tänkt ut 

en tid men om den var upptagen, valde han inte någon annan tid utan 

gick därifrån, tänkte ut en ny tid, gick ner några dagar senare och så vi-

dare, ända tills den tid han bestämt sig för i förväg verkligen fanns ledig.  

När studenten hörde detta, lyste han upp och sa: ”jaha du menar […] ja, 

jag går runt och luktar på tröjor i mina tvätthögar […] och tar den som 

luktar minst”. 

Prompting användes bara i två av tre av studenternas samtal, Adams och 

Cesars. Bertil var väldigt verbal och frågade mycket själv och det blev 

därmed inte aktuellt att använda prompting. När samtalen analyserades 

tog hänsyn till hur och vad studenterna svarade när en prompting hade 

verkställts, då funderade forskaren extra mycket över vad som hade 
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framkommit och hur mycket tekniken kunde ha påverkat studenten 

svar.  

I studie II, det vill säga enkätstudien, var respondenterna få eftersom 

urvalet av respondenter förmedlades av samordnare. Det är endast sam-

ordnaren på varje högskola/universitet som vet exakt vilka som sökt 

pedagogiskt stöd och vilka funktionsnedsättningar varje student har. 

Många av samordnarna angav att de inte hade tid att tillfråga studenter 

om de ville medverka i ett forskningsprojekt, några uppgav att de inte 

hade några studenter med AS, RH eller HN som studerade på den hög-

skolan/universitetet. Det fanns även några samordnare som inte ansåg 

att forskningsprojektet var etiskt korrekt trots att Regionala etikpröv-

ningsnämnden i Linköping gett sitt godkännande. Forskaren ämnar inte 

föra något djupare resonemang om varför man inte ville delta. Men en 

fundering infinner sig ändå kring vilka skäl som kan finnas för att inte 

vilja låta studenter som mottar pedagogiskt stöd, själva få välja om de 

vill svara på en enkät om just stöd. Även om studie II hade få respon-

denter kan resultaten från studie I och II tringuleras. Den induktiva an-

satsen i studie I och den deduktiva ansatsen i studie två genererar lik-

nande resultat, vilket indikerar att metoderna tillämpats på ett reliabelt 

sätt och att resultaten är valida.  

Förutom det begränsade antalet medverkande studenter i studie II, är 

det också en begränsning att forskaren inte vet hur urvalet av studenter 

gjorts av samordnarna. Har samordnarna enbart informerat studenter 

som de tror varit positivt inställda till det pedagogiska stöd det fått eller 

har samordnaren skickat en förfrågan till alla studenter med AS, RH och 

HN som de ger stöd till? Det kan också ha blivit ett positivt urval, då de 

som har mer svårigheter i sin studievardag inte känt att de haft tid eller 

ork att svara på en enkät.  Alla de som svarade på enkäten uppgav att de 

har svårigheter i sin studievardag, och alla beskrev också att det pedago-

giska stödet i vissa fall inte varit bra. Om urvalet är positivt borde en 

heltäckande undersökning identifiera fler problem än vad som nu var 

fallet. 
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Enkätens innehåll och utformning diskuterades vid seminarier med 

andra forskare och experter inom området innan den testades. Enkäten 

testade därefter vid tre tillfällen innan den slutgiltiga enkäten formades. 

Första testen genomfördes med 25 studenter (varav en med AS) som 

genom sina studier hade kommit i kontakt med litteratur och föreläs-

ningar om Autism och Asperger syndrom. Utöver enkätfrågorna besva-

rade studenterna ytterligare tre frågor gällande utformningen av enkä-

tens frågor och dess svarsalternativ. De fick möjlighet att ge förslag på 

ändringar samt att lämna kommentarer och enkäten justerades utifrån 

det som framkommit. Därefter testades enkäten ytterligare en gång med 

en student med AS. Metoden var då enbart ”Think Aloud” (Danermark, 

2003). Slutligen testades enkäten på två studenter med AS, två studenter 

med RH och två studenter med HN och det var inga anmärkningar gäl-

lande utformning av enkätens frågor och svarsalternativ.  

Den fortsatta analysen fokuserade endast på studenter med AS som det 

första steget mot ett code set. Vid analysen användes beprövad Core set 

metod som innefattade dokument som bygger på utsagor från expert-

grupper såsom studenter, myndigheter, hälsoorganisationer och forska-

re. Syftet med detta analyssteg var att integrera flera olika perspektiv på 

behov av stöd i studievardagen för studenter med AS för en fördjupad 

analys med ICF som referensram (Cieza et al., 2004; Escorpizo et al., 

2010).  Information i enkäten länkades till ICF tillsammans med infor-

mation från studie I samt från andra källor. Avhandlingens författare 

fick hjälp med detaljkodningen av en forskare med större praktisk kun-

skap om ICF och länkningsproceduren. Därmed kunde en första lista 

med ICF-koder identifieras som underlag till ett code set för studenter 

med AS på högskola/universitet. Detta analyssätt beskrivs i artikel IV 

som är under peer review.  

BEGRÄNSNINGAR 

De medverkande i både studie I och II är valda av samordnare på de 

olika högskolorna/universiteten. De kan därför utgöra ett positivt urval 

som också påverkar resultatet. De båda studierna är inte generaliserbara 

i den mening att alla studenter med AS skulle beskriva sin studievardag 
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på samma sätt, studie I ger en översiktlig bild av hur studenter med AS 

beskriver sin livshistoria och sin studievardag, Studie II är en pilotstudie 

med få deltagande studenter och ett mindre antal högskolor/universitet 

som därför endast ger en reflektion av hur det kan vara. De skillnader 

mellan grupper som finns vad det gäller förklaringar till svårigheter pe-

kar på mönster som troligen kunnat påvisas på ett säkerställt sätt med 

fler respondenter.  

RESULTATDISKUSSION OCH REFLEKTION   

Studenterna i undersökningarna samt i de källor som använts vid länk-

ning visar att studenter med AS har behov av individanpassat stöd för 

att klara sina studier på högskola/universitet. Svårigheter, troligen relate-

rade till kognitiva svårigheter, tar sig uttryck i problem med att hantera 

dagliga rutiner, planering och att organisera tid. Baserat på analysen ge-

nererades en lista med 114 ICF kategorier som rör aktivitet och delak-

tighet samt miljöfaktorer. Listan kommer att användas i framtida forsk-

ning med syfte att utveckla en begränsad koduppsättning som ska fun-

gera som ett stöd i dialoger, om behov av stöd, mellan samordnare inom 

högre utbildning och studenter med AS.  

Mycket av svårigheterna för studenter med AS sitter i att kunna förstå 

och beskriva sina svårigheter och behov av stöd.  De medverkande stu-

denterna i studie I, Adam, Bertil och Cesar var väldigt öppna när de be-

rättade sina livshistorier och beskrev sina studievardagar. Samtalen var i 

hög grad fokuserade på dem själva, vilket de kände var bra. Samtalen var 

emotionellt svåra för studenterna, trots att de var väl förberedda på vad 

samtalet skulle innehålla och själva hade valt att medverka. Under sam-

talen observerades då och då att studenterna inte riktigt förstått vad de 

blivit tillfrågade om. Samtalen som sådana gav en förståelse för att det 

kan uppstå situationer i kommunikation mellan studenter och samord-

nare (även lärare och annan personal) där det kan vara svårt att förstå de 

svårigheter som studenten kan ha. Professionella som möter personer 

med AS behöver ställa kompletterande frågor även på explicita svar, för 

att få veta mer och säkerställa att båda parter pratar om samma sak, an-

vänder samma symboler och fyller dem med samma innebörder.  
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De kompletterande frågorna kan till form och innehåll utgå från de svå-

righeter som finns beskrivna bland annat i diagnoskriterierna för AS 

samt från annan kunskap gällande studievardagen för personer med AS. 

Samordnare behöver ha kunskap om just denna funktionsnedsättning 

och naturligtvis också om andra funktionsnedsättningar. Frågan är om 

man kan begära att samordnare ska ha detaljerad kunskap om alla funk-

tionsnedsättningar och hur dessa påverkar studievardagen. Att sedan 

dessutom välja relevanta och träffsäkra frågeområden och frågor kräver 

ännu mer tid och kunskap. Av dessa skäl behöver det ställas frågor som 

gör att samordnaren kan skapa sig en bild av studentens svårigheter och 

vad det kan vara som påverkar studierna. Här kan ett frågestöd vara till 

nytta.  

Det finns även andra pedagogiska stöd som inte är direkt individinrikta-

de och som kan ge en ingång till fortsatta stödåtgärder. En möjlighet 

som kan lösa en del av svårigheterna i studierna kan vara att erbjuda alla 

studenter, oavsett funktionshinder, seminarier om den akademiska pro-

cessen, hur utbildningen är upplagd och hur man planerar sina studier 

samt information om examinationer och om hur man presenterar sina 

hemarbeten. I undersökningar av Johnson, Zascavage och Gerger, 

(2008) respektive Anctil, Ishikawa och Tao Scotts (2008) har dessa er-

bjudanden visat sig vara en bra början. Seminarierna behöver ske i små 

studentgrupper med mellan 4 - 7 studenter i varje grupp. Det behövs 

också mer insatser så att alla studenter ges en första socialiseringsperiod 

till exempel under insparksveckan eller motsvarande. Det är inget som 

enbart ska ses som en rolig studentaktivitet av studenter för studenter, 

utan det är också till för att de nya studenterna ska lära känna varandra, 

lära känna miljön på högskolan/universitetet och den närmiljö som 

finns. De som inte kan delta i den studentordnade verksamhet skulle 

kunna få tillgång till liknande verksamhet som bidrar till och stödjer stu-

denten i formandet av en studentidentitet. Socialiseringsstöd behöver 

innehålla stöd i hela studievardagen men ligger utanför det gängse peda-

gogiska stöd som erbjuds vid högskolor och universitet, då dessa endast 

är inriktade på utbildningen.  
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Studenter med AS behöver, enligt avhandlingens resultat, vardagsnära 

stöd eftersom rutinsysslor, planering, strukturering och studier tar mer 

tid än för en student utan funktionshinder, vilket också Lipkas’ (2006) 

studie visar. Dessa studenter behöver ett omfattande samhällsstöd där 

det finns ett behov av samarbete mellan ex. samordnare på högsko-

la/universitet och LSS- eller SoL-handläggare. Liknande resultat har 

framkommit i andra undersökningar relaterat till att studenter med AS 

har en lägre livskvalité (Burgess & Turkstra, 2010; Hilton et al., 2008).  

Ibland kan det vara en fördel att stöd ges av formella stödpersoner. Re-

sultatet har visat att studenterna inte vill avslöja sitt funktionshinder in-

för andra och att de inte vill ha en betald klasskompis. Användning av 

exempelvis andra studenter som mentorer bör därför ske med försiktig-

het. En undersökning (Anctil et al., 2008) visar att de som ska ge stödet 

behöver vara insatta i det funktionshinder som studenten har.  

Det stöd studenterna med AS fick, upplevdes i vissa fall som mer nega-

tivt än positivt och de förstod inte alltid syftet med stödet. Till exempel 

upplevdes, enligt en respondent, att mentorn endast resulterat i merar-

bete. I fallstudien berättade studenterna att de upplevde att samordnarna 

inte hade förstått dem och att det därmed inte var någon mening med 

att gå tillbaka och be om något annat. Hur problem identifieras i samar-

bete mellan samordnare och student är därför viktigt att titta närmare 

på. 

Kanske innebär det faktum att studenter med AS själva måste ta initiativ 

och söka stöd en svårighet i sig. Studenterna kan ha svårt att tydligt för-

stå och beskriva sina svårigheter. De vet heller inte alltid vilket stöd de 

behöver eller förstår inte det stöd de erbjudits.  Den valfrihet som sy-

stemet kräver kan bli till ett moment-22, studenten får bara det stöd som 

han eller hon söker men när studenten söker stöd, vet han eller hon inte 

vilket stöd som behövs och inte heller vad stödet innebär.  

Om man utgår från Goffmans (2004) dramaturgi behöver varje student 

få information om hur settingen är uppbyggd, det vill säga vilka kontextu-

ella faktorer som styr högre utbildning. Samordnaren behöver kommu-
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nicera om vilka andra aktörer som finns med i sammanhanget, och om 

vilka som kommer att få information om just den enskilda studenten. 

Kommer kursansvarig, lärare, annan personal och andra studenter, kan-

ske en mentor, att få informationen? Vilken information kommer att 

lämnas ut, på vilket sätt kommer information att ges och på vilket sätt är 

den enskilde studenten huvudaktör i dramat? Varje student behöver vara 

med och ta kommandot över en liten del av teaterstycket för att nå fram 

till slutet av dramat. För att bli en bra aktör, en student som är en reell 

del av detta teaterstycke, behövs också kulissen, för att studenten ska ha 

möjlighet att repetera de framträdanden som ska ske på scenen. För att 

få möjlighet att repetera i kulissen, behövs det mer konkreta material att 

arbeta utifrån, det vill säga en skriftlig manual för settingen. Beskriv-

ningar av förutsättningarna behöver också ges muntligt. Det skulle ock-

så vara bra om det fanns någon som kunde ge stöd vid repetitionerna, 

en regissör ex. specialpedagog, samordnare eller någon annan som har 

förståelse för de svårigheter studenten kan ha och som kan ge råd och 

stöd.  

Studie II avsåg att undersöka likheter och olikheter i studievardagen för 

studenter med AS, RH och HN. Korstabuleringar gav inga direkta av-

läsbara olikheter mellan grupperna. Det fanns inte så stora skillnader på 

ytan och de olika gruppernas svårigheter såg påfallande lika ut. Samord-

nare kan därför komma att anta att problemen har likartade orsaker hos 

samtliga studenter. Detta kan leda till att de kommer att erbjudas samma 

pedagogiska stöd från högskolor/universitet. Studenternas förklaringar 

till svårigheterna i de öppna kommentarsfälten gav en förståelse för att 

det fanns skillnader i upplevda orsaker. De liknande svårigheterna på 

ytan kan alltså troligen förklaras genom ekvifinalitet (Bornman & 

Granlund, 2007; Öquist, 2003). Därmed kan olika stödinsatser behövas 

för de svårigheter som på ytan verkar lika. Det sätt på vilket den stude-

rande erbjuds stöd och hur stödet uppfattas behöver därför variera trots 

liknande problembeskrivningar. 

I den andra delen av studie II integrerades flera källor för att belysa de 

svårigheter, behov av stöd och strategier som studenter med AS använ-
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der för att klara sin studievardag. Den långa listan med faktorer som kan 

påverka och/eller förklara studenternas situation, speglade en allsidig 

syn. Den inkluderade flera dimensioner på funktionstillstånd: kropps-

funktioner, aktiviteter, delaktighet och omgivningsfaktorer. Ett urval av 

dessa faktorer, inkluderade i ett så kallat code set, kan utgöra ett verktyg 

för samordnare vid sampel med studenter med AS som har bristande 

förmåga att kommunicera sina svårigheter och vad de behöver för stöd.  

Listan över kategorier som utvecklats kommer att användas i framtida 

forskning med syftet att identifiera en begränsad koduppsättning som 

ska fungera som ett stöd för dialog mellan samordnare inom högsko-

la/universitet och studenter med AS om behoven av stöd för att hantera 

studievardagen. Genom att komplettera kategorierna i listan med defini-

tioner av kategorierna och exempel baserade på studenters beskrivningar 

kan ett praktiskt användbart instrument utvecklas. Det behöver utgå 

från lättförståeliga frågor för att bli ett tillräckligt tydligt code set att an-

vändas som ett verktyg för att förstå de svårigheter studenterna kan ha. 

En ambition är att detta code set också kan ges till studenterna i förväg 

så att de får möjligheter att förbereda sig på vad samtalet och mötet 

kommer att handla om. På så vis har både studenten och samordnaren 

en tydlig agenda att följa vid samtalen. Därmed kan beslut om vad eller 

vilka pedagogiska stöd som studenten behöver bli tydligt förankrade hos 

alla parter.  

FORTSATT FORSKNING 

Ytterligare forskning behövs för att belysa hur studenter med AS be-

skriver och förstår sin studievardag. Det behövs också forskning om hur 

studenter med olika funktionsnedsättningar som studerar på högsko-

la/universitet beskriver och upplever det pedagogiska stöd som de blivit 

erbjudna samt huruvida det finns likheter och skillnader mellan de olika 

gruppernas upplevelser.  Enkäten i studie II har utvecklats och pilot-

testats i föreliggande avhandling och kan användas till nya forsknings-

studier. Det kan då vara av intresse att välja fem till sex olika högskolor 

och universitet och inkludera alla de studenter som sökt pedagogisk stöd 

hos samordnarna. En sådan undersökning förväntas kunna ge en bild av 
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likheter och/eller skillnader vad gäller svårigheter och stöd samt ge svar 

på om de pedagogiska stöden idag är utformade för traditionella, fysiska 

funktionsnedsättningar snarare än för studenters kognitiva funktions-

nedsättningar.  

Ytterligare forskning för att utveckla ett färdigt code set är delvis plane-

rad. Code set skulle kunna utformas så att det inte enbart anpassas till 

studenter med AS utan också till studenter med andra kognitiva funk-

tionsnedsättningar till exempel ADHD, ADD, förvärvad hjärnskada 

eller en psykisk funktionsnedsättning. Figur 4 illustrerar hur arbetet mot 

ett färdigt code set skulle fortskrida. Första fasen är alltså genomförd.  I 

andra fasen ska de 114 koder som är framtagna granskas av expertis 

inom området: och konsensus om vad som ska inkluderas ska uppnås. 

Genom en urvalsprocess i två eller tre steg, reduceras koderna så att 

endast de mest relevanta återstår. När konsensus uppnåtts mellan exper-

terna, skapas listan med de ICF kategorier som ska bilda första versio-

nen av code set. Vanligtvis påbörjas sedan en tredje fas för validering av 

verktyget, men i detta specifika fall behövs ytterligare ett steg. Beskriv-

ningarna av de inkluderade ICF kategorierna måste omarbetas till frågor 

med hjälp av experter inom området innan arbetat övergå i tredje fasen. 

Mallen med frågorna behöver anpassas så att det blir till ett verktyg för 

samordnare att ställa frågor utifrån när de träffar en student med kogni-

tiva funktionsnedsättningar. Mall kan också användas för att skapa kun-

skap och förståelse för de funktionshinder studenter med kognitiva 

funktionsnedsättningar kan ha.  
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Figur 4. Modell för faserna för utveckling av ett code set. Modifierad från Escorpizo et el. (2010). 

 

I fjärde fasen kommer den första versionen av code set utökat med lätt-

förståliga frågor att testas och valideras. Testningen sker i olika miljöer, 

exempelvis olika högskolor/universitet, med samordnare, studenter, 

studievägledare, personal inom öppen psykiatri (inkl. arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster etcetera beroende på hur man arbetar i olika landsting), 

Neuropsykiatriska team, LSS- och SoL-handläggare. Därefter justeras 

code setet samt mallen med frågor utifrån vad som framkommit i tes-

terna. Denna framtida forskningsuppgift genererar inte bara ny kunskap 

om studenter med kognitiva funktionsnedsättningar som studerar på 

högskola/universitet, utan bidrar också till ett konkret verktyg att an-

vända i berörda verksamheter. 
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SUMMARY  

Since the beginning of the 21st century there has been a significantly 

increased number of studies on children and young adults with Autism 

Spectrum disorder (ASD). Most of this research falls within the domain 

of Medicine and only limited number of studies focusses on adults with 

Asperger Syndrome (AS) as students at university. Considering that 

there is an increase in numbers of individuals diagnosed with AS attend-

ing tertiary education researching this group of individuals is both timely 

and opportune. 

The number of students with cognitive disabilities, such as AS, seeking 

assistance to help their study efforts along at universities has increased 

in Sweden from 1427 students in 2010 to 1943 students in 2012. It 

should be noted that support in everyday student-life is guaranteed by 

legislation (that is, by Social Service Act (SoL) and  Support and Service 

for Persons with Certain Functional Impairments (LSS)) and that this 

same guarantee is valid also of studying at university. However, indi-

viduals with AS may at times have difficulty using available support, 

since they must identify their own needs and also communicate the na-

ture of their need. This doctoral thesis is focusing on individuals with 

AS in need of such support in tertiary education. 

The thesis is comprised by two main studies: Study I, which is a case 

study, and Study II, which is a survey. Their common denominator is 

students with AS who have received legally guaranteed support as uni-

versity students.  

STUDY I 

The first study is a case study of three cases. This research is reported in 

the two first articles of the four articles comprising the entire thesis. The 

first article focusses on student narratives, whereas article two rather 

focusses on the accounts of next of kin as well as those of university 

coordinators I charge of assisting students in need. Data were collected 

through conversations.   
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The particular choice of method allows for the researcher to acquire 

more intimate knowledge of the participants learning of their experi-

ences, feelings and expectations. To secure validity the data from stu-

dents, next of kin and university coordinators was triangulated. Number 

and type of universities included in the study were sampled on the prin-

ciple that there should be included universities from different parts of 

Sweden, of different sizes and with different academic profiles. 

The aim of Study I was to investigate how students with AS, as students 

in tertiary education, describe their life history and their everyday stu-

dent-life. This particular focus is reported in the first article. Next of kin 

are central to individuals with AS. In the second article therefore, the 

perceptions of next of kind and how these understand their children’s or 

sibling’s university studies as well as the available support for them are 

accounted for. Also university coordinators in charge of study assistance 

at universities are of considerable importance. They decide the manner 

of support provided. It is therefore important to also describe how 

these outline and assess the existing support. This too is the focus of the 

second article.  

During data collection the focus was on students’ narratives of their 

everyday student-life at university as well as how they experienced their 

entire education experience from pre-school and to tertiary education. 

The views of their own future was also an issue that was addressed. The 

conversations with participants were facilitated by the researcher in 

terms of conveying previous research results on the nature of AS indi-

viduals’ experience of university education; of the researcher’s profes-

sional experiences of the situation and also of herself being next of kin 

to an individual with an AS diagnosis. As a means of helping conversa-

tions with next of kin and coordinators along the researcher used her 

own professional experience in relation to AS individuals, diagnosing, 

medication, legal framework, previous research and personal experience. 

Which next of kin to be interviewed - a mother, father and a sibling - 

was decided by the participating students themselves. For each univer-
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sity there is generally only one coordinator. These participated in the 

study. 

A conversation manual has been used as support for each data collect-

ing conversation. In all, twelve such manuals have been used. The 

length of the conversations with participating students varied between 1 

hour and 4 minutes to 4 hours and 50 minutes. Conversations with next 

of kind varied between 1 hour and 10 minutes to 3 hours and 23 min-

utes and for coordinators the duration varied between 1 hour and 10 

minutes to 3 hours and 40 minutes. Every conversation was entirely 

adapted to each participating individual and their willingness to converse 

about the subject matter. 

The three cases were comprised of 15 transcribed conversations: three 

for each student, one for each next of kin, and also one for each univer-

sity coordinator. As a first step in analysing the data the researcher read 

transcriptions multiple times to lay foundations for an understanding of 

entirety. During the third read notes were taken in the form of key 

words significant to content. Extraction of sentences containing these 

keywords followed. Key words were always significant in relation to the 

research questions. The surrounding text was taken too in order to pre-

serve context. Together the keywords, the sentences and the surround-

ing contexts constituted meaningful units of text. These units, in every tran-

scribed conversation, were condensed in order to shorten texts but still 

maintain the essence of its meaningful content. The condensed text 

units were coded and grouped in categories that reflected the essential 

and meaningful content of the conversations. Data culled from the next 

of kin and the coordinators were submitted to the same process of data 

analysis. 

Results showed that students with AS often do need assistance at uni-

versity both in terms of studying as well as in their daily life off campus 

in order to manage an existence as students. Individuals with AS how-

ever have a cognitive disability that may challenge their efforts as stu-

dents. In addition, they have difficulties describing their problems and 

often find it hard to define which needs for assistance they do have. 



Summary 

 

129 

 

When applying for assistance students are required to specify their spe-

cial needs of support, and more importantly, also choose what kind of 

assistance they require. In other words, they are given a considerable 

freedom of choice. To students with AS this presents an obstacle. They 

often do not know what kind of assistance they require and what a cer-

tain kind of support would entail. Participating students reported that it 

was difficult for them to grasp how the support would actually function 

and how it would improve their studying. Instead, the possibility of ac-

quiring support became yet another problem which made studying even 

more difficult for them. The availability of support with the accompany-

ing freedom of choice as to the manner and content of the support may 

be seen as an expression of equifinality. That is, the support system has 

been designed to provide each disabled individual with equal opportu-

nity of attaining support. The basic value underpinning the support sys-

tem is that freedom of choice is valuable to each and every one. How-

ever, many students with AS have reported that they feel socially lim-

ited, alienated even stigmatised and that they communicate poorly. 

In analysing the narratives of students’ life histories as well as their eve-

ryday student-life as students two themes emerged: Struggle and Alien-

ation. The next of kin described the demands of focus, both on and off 

campus, to be overwhelming for their children or siblings. They ob-

served difficulties with planning ahead to shop for groceries, to do laun-

dry, to cook or to do sundry domestic chores at home. University coor-

dinators understood that students had such problems off campus but 

could not offer assistance relating to off-campus difficulties. However, 

they also found it difficult to offer these students assistance pertaining 

to certain aspects of student life. They found it tricky to pose questions 

regarding students’ disability, diagnosis and general life situation. It was 

thus a problem for them to acquire an understanding of what kind of 

assistance that would be suitable for each individual student. 

In all, the research clearly showed that students with AS are in need of 

both educational support and everyday student-life support and that 

these two aspects of assistance need to be coordinated. Results also sug-
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gested the need of a tool for knowledge and communication, especially 

for students and university coordinators. Such a tool would facilitate the 

communication and would serve as a basis in deciding what kind of re-

medial action that needs to be taken for the benefit of students with AS. 

STUDY II 

The second study was operationalized as a survey study employing a 

questionnaire consisting of 55 questions of which some were open-

ended. This instrument was administered to students with Asperger 

Syndrome (AS), to students with mobility impairment (MD) and to stu-

dents with impaired hearing (HD). Note that abbreviations relate to the 

Swedish nomenclature for these disabilities. 

This study also focussed on students with AS but addressed more gen-

eral questions: How do students with AS, MD and HD describe prob-

lems, provided support and the experience of being given support? Are 

there similarities or differences between these three groups of students? 

This research is presented in the third article of the doctoral thesis. 

The aim of the second study was also to explore what characteristics of 

students with AS could be identified as particularly important in an ef-

fort to classify them as a code set with the framework of the Interna-

tional Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). A code 

set consists of a number of categories derived from the ICF classifica-

tion system. It describes the type and nature of difficulties that for ex-

ample students with AS may experience, thus constituting a checklist 

from which to work when university coordinators and students discuss 

the nature and manner of support needed and then succinctly be able to 

convey such information to other relevant staff. Such a tool will need to 

be straight-forward and given to students prior to meeting the coordina-

tors in order to help students prepare for the meeting being fully in-

formed of its content and purpose. The result of this exploratory second 

study is presented in the fourth article.   
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As the study of AS student cases progressed there arose questions re-

garding other students with different kinds of disability also. Do they 

have the same or similar problems? For this reason a second study was 

launched and mobility impaired students (MD) and hearing impaired 

students (HD) were included also. This study was descriptive but opera-

tionalized as a mixed methods design. The first part of it consisted of a 

quantitatively based questionnaire. All Swedish universities and higher 

education institutions were invited to take part. Fourteen coordinators 

from 12 universities accepted. They in turn asked students to take part. 

In all, 34 students decided to participate. These were divided into the 

following categories: 16 (AS), 11 (MD) and 7 (HD). Due to the relatively 

low number of participants the study is best considered to be a pilot 

study. It could be suggestive in reference to how everyday student-life 

on campus might be experienced by students with different disabilities 

and whether there are differences between the three studied groups in 

need of support. 

In the second part of the second study a first step was taken towards 

creating a code set; the beginning of a communication tool serving as a 

conversation manual between coordinator and students. The analysis of 

the data was qualitative but deductive. Data from several sources, in-

cluding the questionnaire, were analysed, compared and linked to ICF-

codes in order to identify a tentative content of a potential code set. 

The data culled by the questionnaires was first cross-tabulated. The next 

phase of the analysis was the code set preparation, focussing only on 

students with AS. Analysed data were linked qualitatively and deduc-

tively to ICF together with information from five different sources: 1) 

Student narratives, 2) International diagnosis classifications, 3) National 

policy-documents of higher education, 4) National healthcare and 5) 

The Swedish Autism and Asperger Syndrome Association. In all, 10 

documents were included on the basis of  the AS target group, age 

group young adults, education and education guidelines for higher edu-

cation, remedial work, need of support as well as national and interna-

tional sources relating to the target group. The aim was to integrate sev-
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eral perspectives of needs of support in reference to AS students and 

their everyday student-life on a university campus. 

Results of the second study showed that even though other groups also 

reported problems similar to those of the AS students their explanations 

varied. While the problems of AS students appeared linked to cognitive 

difficulties, the problems of mobility impaired students (MD) and hear-

ing impaired students (HD) were linked to physical difficulties. The dif-

ficulties and each group would appear similar at first sight which in 

practical terms means that they also would be offered the same kind of 

support as students at university 

The analysis of the questionnaire suggested the importance of students 

acquiring a job after graduation, to be able to earn a living and lead a 

normal everyday student-life like most others. However, prior to such a 

possible future studies must be completed and participants’ experiences 

of being university students appeared not the best. They spoke of strug-

gle and alienation. Some of the experiences common to all three groups 

were stress and concentration difficulties, fatigue and social limitations. 

Hence, the second study, just like the first study, clearly showed both 

problems and needs, which suggested the necessity of a knowledge and 

communication tool for coordinators and students. An ICF-based code 

set for students with AS in higher education could serve as such a tool.  

In conclusion, results also suggested that if students with AS are to be 

included in higher education, and exclusion mechanisms such as stigma-

tisation and alienation be overcome, then clearly structured solutions - 

individual to each student - are also needed. Offered support must con-

form to multifinality rather than to equifinality as is currently the case in 

Sweden. Individual support cannot be based entirely on a diagnosis but 

also on an analysis of each student’s experienced difficulties in their 

immediate university environment of studying. Then, possibly, the avail-

able and legally guaranteed support would become as empowering as it 

was intended to actually be. 
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SLUTORD OCH FÖRFATTARENS TACK 

De avslutande orden i avhandlingen ger en tillbakablick i mitt arbete 

med avhandlingen och tackord till många personer som uppmuntrat, 

stöttat och kritiserat, såväl kollegor som vänner.  

Först en liten inblick i min studievardag. Jag tror ingen kan föreställa sig 

hur det är att skriva en avhandling och vad det innebär att vara dokto-

rand förrän man skriver detta sista, och tur är väl det. När jag började 

hösten 2003 sa vår dåvarande vd på Högskolan för lärande och kom-

munikation i Jönköping, Henning Johansson, som är en mycket klok 

man, ungefär så här: se er i spegel och se en doktorand. Dessa ord tror 

jag alla som var där uppfattade på olika sätt. För mig innebar det att jag 

fick ett ansvar att axla. Forskningsetiska principer började gälla med 

omedelbar verkan, för mig blev mina ord alltmer viktiga. Inte så att jag 

blev mer viktig, men det jag sa måste vara korrekt och mer genomtänkt 

på alla sätt. För jag var ju helt plötslig doktorand och förväntade ha 

ganska mycket kunskaper! Så ’orden’ blev mer viktiga än tidigare, det 

blev ännu viktigare att vara säker på det jag uttalade mig om. Nu i slutet 

av min doktorandtid är det fortfarande så, men jag har kommit fram till 

att man aldrig kan vara helt säker på något eftersom alla har vi olika ut-

gångspunkter i livet och vi ser, uppfattar och tolkar på så många olika 

sätt. Det är dock en viktig kunskap att ha med sig när jag träder in i min 

nya roll i världen, nu när detta arbete är klart.  

Nu till alla tack. Först vill jag tack min älskade man Håkan för att du 

stöttat, skrattat, kritiserat, lagat mat, och i slutet av arbetet letat efter 

bortslarvade saker och hela tiden trott på mitt arbete. Nästa i raden att 

tacka är mina båda söner Joakim och Jens, jag hoppas att jag skall ha lite 

mer tid för er och komma ihåg vad ni heter. Jag vill också tacka Nils, 

mitt lilla barnbarn, solstålen i mitt liv som fått mig att glömma bort av-

handlingen och låtit mig vila från den. Jag väntar dessutom med spän-

ning på nästa lilla knyte, tänk vad det är fantastiskt att få bli farmor! 

Nästa tack riktar jag till mina vänner, speciellt Karin och Calle och deras 

barn Axel och Maria. Ni har hållit kontakten genom åren, bjudit på mat 
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och sett till att roliga utflykter genomförts. Ett stort tack till Ulli Samu-

elsson, min raring, som började som doktorand lite senare än jag. När 

jag mötte henne kändes det som jag fann en vän för livet Dessutom: 

tack för att du tagit så bra hand om min man. Jag vill också tack den 

allra bästa Jan Samuelsson, för alla goda skratt och din fantastiska mat. 

Marita Falkmer, vill jag också tacka dels för allt samarbete i jobbet men 

också för alla roliga bio, teater och andra besök vi gjort och för alla 

uppmuntrande ord du allt gett mig när jag varit trött och ville kasta arbe-

tet i papperskorgen. Tycker det är lite dumt att du flyttade down under, 

när jag äntligen hittat min tvillingsjäl.  

Därefter kommer alla andra vänner som jag har: tack alla. Madeleine 

Sjöman, tack för alla korridorssnack och för all trevlig samvaro tillsam-

mans med din härliga familj. Jag vill också tacka Torbjörn Falkmer för 

alla förnuftiga råd du gett mig och alla skratt med tokroliga historier. 

Christina Heldemark, tack för att du tog emot mig som praktikant en 

gång för hundra år sedan, du blev en god vän och vi har haft härliga 

lunchträffar genom åren. Hädanefter hoppas jag att du också skall få en 

chans att få prata och inte bara behöva lyssna på mitt avhandlingsprat. 

Jag sänder ett hjärta till mina vänner, Anna – jag hoppas vi kommer ha 

mer tid att umgås nu, Åsa och Janne, Annika och Juha, Ylva och Mojje 

och Tommy. Ni är väldigt sköna att umgås med och jag skickar dig, Ma-

lin, en extra tanke. Övriga kollegor på HLK vill jag ge en stor kram och 

tack för alla samtal, diskussioner och för visat intresse för det jag skrivit 

om.  

Nu till de som funnits mer direkt vid min sida gällande avhandlingsarbe-

te. Det har blivit många genom åren. Jag vill börja med Professor Ann 

Ahlberg som antog mig som doktorand och som var med och startade 

upp min forskning, tack för ditt förtroende. När jag började som dok-

tornad antog du fyra doktorander, Marie Carlsson, Gunvie Möllås, Eli-

sabeth Nordevall och jag. Vi blev ett väldigt bra gäng och har komplet-

terat varandra och vi har hållit kontakten genom åren. Ett stort tack till 

er kära kollegor och vänner som har funnit vid min sida, och jag måste 

skicka extra tack till Gunvie och Elisabeth som har hjälp mig att språk-
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granska avhandlingstexterna. Tjejer det får bli mer grillkvällar i Bergstu-

gan.  

Nästa person är Professor Eva Alerby, du har funnits vid min sida ge-

nom alla turer som varit, tack för ditt stöd, för samtalen vi haft genom 

åren. Efter varje samtal kände jag att jag fick nya krafter och blev mer 

motiverad att fortsätta, och som Nalle Puh sagt om ”händelser av verk-

lig betydelse: när klockan är nästan elva är det dags för en liten godbit av 

något slag” och du har alltid funnits där klockan elva, även om det inte 

varit i fysisktform, tack.  

Professor Claes Nilholm, ”personkemin oss emellan” var kanske inte 

den bästa, men jag vill tacka dig för din godsinthet och värme som du 

har gett mig på vägen. Professor Berth Danmark, du kom in lite senare i 

mitt arbete och blev den som fick arbeta för att få avhandlingen att 

komma igång igen. Det har alltid varit både spännande, underbart och 

jobbigt med alla de synpunkter som du gett mig. Tack för alla synpunk-

ter och ditt kritiska öga. Margareta Adolfsson, du kom in väldigt sent i 

mitt arbete, och det kanske låter tokigt, men tack för allt ditt ”pet och 

gnäll ” över texterna och alla glada och uppmuntrande kommentarer. 

Vid min sida har även Professor Mats Granlund funnits, och dig vill jag 

tacka för att du trodde på min avhandling. Jag vill tacka dig allt arbete du 

lagat ner på att läsa mina texter. Tack också för dina synpunkter och att 

du lotsat in mig i CHILD där jag fann min plats och forskningstillhörig-

het. Jag vill också tacka hela CHILD gruppen, ingen nämnd eller glömd. 

Tack för alla samtal, diskussioner och ert engagemang i både mitt arbete 

och i livet allmänt. Sist men absolut inte minst, tack du snälla Roland S. 

Persson som hjälpte mig med den engelska summeringen.  

Vad hade resultatet varit utan ER tre studenter som deltagit? Jag kan 

inte nämna er med namn, men ni har genom er öppenhet och ert mod 

att berätta era livshistorier för mig öppnat upp för ny kunskap. Jag sän-

der mitt innerligaste tack till er! Jag måste också tacka er för att ni ville 

låta mig samtala med era anhöriga och jag vill tacka anhöriga för er 

medverkan och ert bidrag till föreliggande avhandling. Jag vill också 

sända ett tack till de två samordnare samt studievägledaren för er tid, er 
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vilja att dela med er av era kunskaper och ert tålamod med alla mina 

frågor. Till enkätstudien var det många studenter som deltog och jag 

sänder ett tack till er alla. Jag vill också tacka er samordnare som tog er 

tid att delta i forskningsprojektet och som så hjälpsamt tog kontakt med 

studenter och lämnade ut enkäten.  

Mina sista tackord går till Sunnerdahls handikappfond (dnr 38/12) som 

gav mig anslag för att kunna avsluta avhandlingsarbetet.  

Jag vill avsluta denna långa lista av tack med två citat ur Nalle Puhs lilla 

klokbok, boken som finns i min bokhylla ovanför datorn, och som jag 

läser i ibland när jag behöver få lite klokhet. Det första står för det som 

varit den stora insikten under mina år som doktorand. Det andra står för 

det som jag tror skall komma (fast ni som känner mig vet ju hur det 

kommer att gå): 

Enkel filosofi 

Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar. 

 

Att ha det bra 

-Det jag tycker mest om, sa Christofer Robin, är att 

göra Ingenting. Det är när någon ropar till en, 

just när man skall gå ut: 

”Vad skall du göra, Christofer Robin” och man svarar 

”Å, just Ingeting, och sedan går man och gör det. Det är 

att gå och ströva och lyssna på allt man inte 

kan höra, och ha det skönt. 

 

 

Bergstugan en solig söndag den 14 april 2013 

Ann Simmeborn Fleischer 
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