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Förord

Förord 

1 www.jobbafrisknpf.se 

2 www.jobbafrisknpf.se/mer_information/dokument-att-ladda-ned-och-skriva-ut/

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm, fick i 
april 2020 särskild finansiering från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för 
att bedriva det två åriga projektet: Utveckling av ett digitalt kunskapsstöd till 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta i form 
av utveckling av webbsidan JobbaFrisk NPF, en webbplats med information 
och rekommendationer för vägledning med målsättningen att bidra till ett 
hållbart arbetsliv och minskad ohälsa hos personer med NPF. Projektet 
baseras på kunskaper från internationell forskning, examensarbeten vid 
svenska universitet samt erfarenheter från projektets referensgrupp och 
arbetsgrupp bestående av professionellt verksamma inom området samt 
personer med NPF som anknutits till projektet.

CAMM har vid olika tillfällen och i olika sammanhang tillfrågats av studie- 
och yrkesvägledare samt av elevhälsans personal om vägledningsråd till 
unga med NPF. Den här rapporten är tänkt att utgöra ett komplement 
både till webbplatsen JobbaFrisk NPF1 samt till den mer omfattande 
kunskapsöversikten2.

Rapportens innehåll förväntas utgöra ett kunskapsstöd vid studie- och 
yrkesvägledning till personer med NPF samt praktiska vägledningsguider. 
Den vänder sig främst till yrkesprofessioner som studie- och yrkesvägledare, 
elevhälsans personal eller andra professioner i vården som vägleder unga 
med NPF, men även till andra intresserade av området.

Marina Jonsson 
Projektledare, Miljömedicin, CAMM

Antonios Georgelis 
Enhetschef, Miljömedicin, CAMM

http://www.jobbafrisknpf.se
http://www.jobbafrisknpf.se/mer_information/dokument-att-ladda-ned-och-skriva-ut/


6

Sammanfattning

Kunskaperna om studie- och yrkesvägled-
ning av personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) är begrän-

sade då forskningsfältet är relativt nytt, speciellt 
i Sverige. Forskningen har mest fokuserat på att 
individen ska få och behålla ett arbete över huvud 
taget och fokuserat mindre på vägledning till op-
timala yrkesval. Kvaliteten hos de studier som har 
gjorts är ofta bristfällig vilket är en begränsning. 
Men resultaten från olika studier, länder och diag-
nosgrupper är relativt samstämmiga så man kan 
trots begränsningarna dra vissa slutsatser om hur 
studie- och yrkesvägledning av personer med NPF 
bör bedrivas.

Arbetsmarknaden för personer med NPF har i sin 
helhet och formellt inga större begränsningar men 
inom vissa yrken ställs det i dag specifika medi-
cinska och psykologiska krav. Framförallt gäller 
detta yrken inom polis, räddningstjänst, Försvars-
makten och vid yrkestrafik (såväl på väg som vid 

järnväg, sjö- och luftfart) där en NPF-diagnos kan 
men inte måste utgöra ett hinder vilket man bör ta 
hänsyn till vid vägledning1. 

1 Under sommaren 2021 har det skett förändringar i antagningsförfaranden hos både Polisen och Försvarsmakten efter att Dis-
krimineringsombudsmannen, DO har kommit fram till att personer med autism eller adhd diskrimineras av försvarsmakten då 
de de inte ens får ansöka/mönstra. Enligt DO:s beslut står det uttryckligen att man inte får diskriminera vid mönstringen. Både 
försvarsmakten och Polisen ska nu införa en individuell bedömning av personer med NPF under antagningsprocessen

Personer med NPF kan ha olika styrkor som 
noggrannhet, detaljfokus, logiskt tänkande eller 
kreativitet. Men även svårigheter med till exempel 
tidsanpassning, sociala relationer samt hantering 
av röriga situationer och stress. Vissa personer-
med NPF kan ha inslag av flera diagnoser inom 
och utöver NPF, något som kan göra vägledning 
svårare.

På det strukturella planet runt studie- och yrkes-
vägledning finns det utrymme för förbättringar. 
Det saknas styrdokument från myndigheterna, 
samverkan inom och mellan berörda organisa-
tioner och resurser för vägledning. Vägledning 
vid NPF kan kräva mer tid och fler tillfällen än 
vanligt, speciellt vid övergång mellan skolor/skol-
former och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledare 

Sammanfattning
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saknar dessutom ofta (vidare-) utbildning i väg- studie- och yrkesvägledningen finns det andra 
ledning av personer med NPF. former av stöd från samhället, eller från intresse-

organisationer, som en person med NPF-diagnos 
Det finns flera aspekter vid vägledningsprocessen kan få under sin utbildning eller i arbetslivet. Ofta 
som är viktiga, bland annat ett bra bemötande av krävs det att man är öppen med sin NPF- diagnos 
den vägledde och att vägledningen bör vara väl- för att få stöd, till exempel för att göra nödvändiga 
strukturerad och baserad på individens intressen, arbetsplatsanpassningar. Det kan ha fördelar och 
preferenser, behov, styrkor och begränsningar. nackdelar att prata om sin diagnos med arbetsgi-
Den bör fokusera på och betona individens möj- vare och kollegor. Att berätta om diagnosen kan 
ligheter snarare än de hinder som kan finnas. Väg- ge fördelar i form av anpassningar till personens 
ledningen bör vara mycket konkret och använd- behov och ett bättre bemötande, men det kan 
ning av bilder och filmer kan underlätta detta. ibland också finnas nackdelar i form av stigma och 
Koppling till verkligheten underlättar ofta, till diskriminering.
exempel genom studiebesök eller praktikarbete. 
Två framgångsfaktorer vid vägledning som ofta Den här rapporten är del i projektet ”Digitalt 
framhålls är tidigare arbetslivserfarenheter som kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av 
sommarjobb eller föreningsverksamhet, samt för- personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
måga att matcha personens förutsättningar med ning (JobbaFrisk NPF)” och är tänkt att utgöra 
yrkets krav. ett komplement både till webbplatsen JobbaFrisk 

NPF1 samt till den mer omfattande kunskapsöver-
Utöver det stöd som individen kan få vid sikten 2.

1 www.jobbafrisknpf.se

2 www.jobbafrisknpf.se/siteassets/dokument/KunskapsoversiktJobbaFriskNPF.pdf (2021-12-20)

http://www.jobbafrisknpf.se
http://www.jobbafrisknpf.se/siteassets/dokument/KunskapsoversiktJobbaFriskNPF.pdf
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CAMM har tillfrågats om vägledningsråd till 
unga med NPF och det har framförts öns-
kemål om att denna information bör fin-

nas i digital form. Den här rapporten är del i pro-
jektet JobbaFrisk NPF (Digitalt kunskapsstöd för 
studie- och yrkesvägledning av personer med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning) som leds av 
CAMM i Stockholm och finansierats av Hälso- och 
sjukvårdsförvaltning, inom Regionen. Projektet 
har bland annat lett till kunskapsöversikten ”Stu-
die- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och 
rekommenderad praxis”1 som ligger till grund för 
både den här rapporten och webbplatsen Jobba-
Frisk NPF.

1 www.jobbafrisknpf.se/siteassets/dokument/KunskapsoversiktJobbaFriskNPF.pdf (2021-12-20)

Arbetets betydelse och  
arbetsrisker
Att ha ett givande och tryggt förvärvsarbete som 
vuxen har många fördelar för individen och för 
samhället. Genom arbete bidrar individen till 
samhället, dess utveckling och hållbarhet. Arbete 

ger individen ekonomisk försörjning och materiell 
trygghet, en definierad roll och socialt samman-
hang. Det skapar struktur och rytm i vardagen, 
ger självkänsla och acceptans samt kan förebygga 
ohälsa [1–3]. Därmed är arbete en fundamental 
del av samhället och för individens liv och väl-
mående. Rätten till ett hälsosamt och produktivt 
arbete under humana villkor och rättvis ersättning 
med stöd vid arbetslöshet eller sjukdom anses 
därför av många vara en mänsklig rättighet2. Att 
undvika arbetslöshet genom kortsiktiga och lång-
siktiga åtgärder inklusive förbättringar av utbild-
ningsystemet och arbetsförmedling är bland de 
viktigaste politiska frågorna i många av världens 
samhällen.

2 Förenta nationerna och Europeiska sociala stadgan

Förvärvsarbete kan dock medföra risker och 
nackdelar för arbetstagaren. Arbetet kan uppta 
stora delar av den vakna tiden, störa privatlivet 
och orsaka en dubbel arbetsbörda med uppgifter i 
både familjen och på jobbet. Arbete kan innebära 
sociala svårigheter; mobbning och trakasserier 
kan förekomma. Om en individs förutsättningar 
och arbetets krav inte matchar kan det leda till 

Bakgrund

http://www.jobbafrisknpf.se/siteassets/dokument/KunskapsoversiktJobbaFriskNPF.pdf
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förlorad självkänsla och trygghet. Det kan också 
finnas arbetsmiljörisker på grund av arbetets fy-
siska eller psykiska påfrestningar. Därför ska ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivas på alla 
arbetsplatser.

Studie- och yrkesvägledning under utbildningen 
är av stor vikt för att maximera chansen att en 
individs intressen, preferenser, färdigheter och 
eventuella medicinska och psykiska tillstånd kom-
mer att matcha ett valt yrke och arbetsplatsen där 
yrket brukar utövas. Efter att individen erhållit 
studie- och yrkesvägledning bör hen kunna fatta 
välgrundade yrkesval utifrån sina förutsättningar, 
intresse och behov.

Neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar 
(NPF)
NPF är en heterogen grupp av tillstånd/diagnoser 
som har gemensamt att det finns samband med 
en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, 
struktur och funktion [4]. NPF har i första hand 
genetiska orsaker [5, 6] men även miljöfaktorer 
påverkar [7, 8]. Enligt WHO:s ICD-11 system1 
omfattar NPF (NDD eller Neurodevelopmental 
Disorders på engelska): autismspektrumtillstånd 
(ASD), aktivitets- och uppmärksamhetsstörning 
(ADHD), språk- och talstörningar, inlärningsstör-
ningar, motorisk koordinationsstörning, stereoty-
pisk rörelsestörning, tics-störningar och intellek-
tuell funktionsnedsättning.

1 https://icd.who.int/browse11/l-m/en  (2021-12-21)

ICD-11
ICD-11 är den internationella klassifikatio-
nen av sjukdomar, det är den elfte revide-
ringen av internationell klassifikation av 
dödsorsaker, sjukdomar, hälsorelaterade 
tillstånd och orsaker till kontakt med häl-
so- och sjukvård. I den elfte revideringen 
har man gjort mer genomgripande änd-
ringar än vid tidigare revisioner, till följd 
av medicinsk och teknisk utveckling. ICD-
11 är under översättning och kommer en-
ligt Socialstyrelsen införas i Sverigen 2024.

Kognitiva funktioner
Kognitiva funktioner är olika förmågor 
och färdigheter att tänka, planera, minnas, 
organisera och styra sig själv samt förstå 
vad andra tänker, känner och förväntar 
sig. Kognitiva funktioner gör att vi kan 
navigera i världen, kommunicera, styra 
uppmärksamhet och kropp, prioritera och 
göra det som förväntas av oss.

Exekutiva funktioner
Exekutiva funktioner är bland annat de 
funktioner som kontrollerar och samord-
nar till exempel uppmärksamhet, tanke 
och handling. Exekutiva funktioner gör att 
vi kan ta initiativ, fokusera, planera och 
organisera. Dessa funktioner hänger sam-
man med prefrontalkortex (främre delen 
av hjärnan), och de utvecklas under hela 
barndomen, är som bäst i när man är ung 
vuxen.  
I definitioner av exekutiva funktioner 
ingår arbetsminne, förmåga att hejda im-
pulser och förmågan till att skifta sin upp-
märksamhet. 

Förekomsten av NPF uppskattas ligga kring minst 
10% i befolkningen [9] och antalet ställda diag-
noser har ökat de senaste 15 till 20 åren i många 
länder. NPF är associerat med lägre livskvalitet, 
fysiska och psykiatriska komplikationer samt för 
tidig död [10–13]. Vid NPF används både stöd-
insatser och läkemedel för att förhindra negativa 
konsekvenser (som mental ohälsa) och för att öka 
livskvaliteten, funktionsförmågan och öka möjlig-
heter för inlärning och utveckling [14–19].

NPF kännetecknas av förändrade kognitiva 
funktioner, det vill säga sätt att tänka, uppleva 
och uppfatta. Detta kan leda till att individen får 
svårigheter att hantera sin vardag eller motsvara 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en  
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allmänna krav och förväntningar från sin omgiv-
ning [20–23]. De förändrade kognitiva funktio-
nerna berör många områden som till exempel 
reglering av uppmärksamhet, aktivi-
tetsnivå, flexibilitet, arbetsminne 
och förståelse av socialt 
samspel [24–26]. Det är 
snarare regel än undantag 
att flera kognitiva svå-
righeter förekommer, 
till exempel problem 
med social medveten-
het samt emotions- och 
självreglering vid ASD. 
Dubbeldiagnoser inom 
NPF är också vanligt, till 
exempel att man både har 
ASD och ADHD [27].

Även om NPF ökar risken för psykisk 
ohälsa och medicinska problem [11, 12] anses NPF 
inte vara en sjukdom utan istället variationer av 
människans neurologiska mångfald [28]. Idag är 
det också etablerat att NPF inte enbart medför 
svårigheter utan även kan leda till styrkor och 
färdigheter [29, 30]. Dessa förmågor borde upp-
märksammas mer så att individer med NPF kan 
uppnå sin potential och samtidigt motverka ris-
kerna för negativa konsekvenser av sina kognitiva 
svårigheter.

För att 
åstadkomma 

gynnsamma förhållanden 
vid NPF är även 

omgivningsfaktorer som 
lämpligt bemötande, bra vård 
och stöd, inkludering i skolan, 
tillgång till arbetsmarknaden 

och minskad 
stigmatisering viktiga

För att åstadkomma gynnsamma förhållanden 
vid NPF är även omgivningsfaktorer som lämp-
ligt bemötande, bra vård och stöd, inkludering i 
skolan, tillgång till arbetsmarknaden och minskad 
stigmatisering viktiga [31–35].

Skolgång/utbildning och 
förvärvsarbete vid NPF
NPF innebär inte hinder för en vanlig skolgång, 
eller att man inte kan utföra komplexa och an-
svarsfulla arbeten som vuxen. Ett undantag är 
Intellektuell Funktionsnedsättning (IF). IF defi-
nieras genom låga teoretiska, sociala och praktis-
ka förmågor vilka leder till omfattande funktions-
nedsättningar av olika grad i alla livsområden.

I Sverige har samtliga elever i grund- och 

gymnasieskolan, inklusive de med NPF, rätt att 
komma så långt som möjligt i sin kunskapsut-
veckling utifrån sina individuella förutsättningar. 

För att uppnå detta har alla elever rätt till 
ledning och stimulans i skolan. En 

del elever kan ha behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd. 

Den som har det yttersta an-
svaret för att alla elever får 
det stöd och den hjälp de 
behöver är skolans rektor. 
Det krävs inte en diagnos 
för att få stöd i skolan utan 
det är elevens rättighet 

enligt skollagen att få indi-
vidanpassade insatser för att 

åtminstone uppnå kunskapsmå-
len. En elev som har en funktions-

nedsättning ska om behov finns, få 
stöd som så långt som möjligt motverkar 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Olika former av stöd för studier  
och arbete
Extra anpassningar som eleven ska erbjudas av 
skolan vid behov går i de flesta fall att genomföra 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Eleven kan även ha rätt till särskilt stöd som om-
fattar insatser av mer ingripande karaktär som 
vanligtvis inte är möjliga att genomföra för lärare 
och övrig skolpersonal inom ramen för den ordi-
narie undervisningen. 

Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt 
stöd är framförallt insatsernas omfattning och 
varaktighet. Särskilt stöd brukar vara mer omfat-
tande och pågå under en längre tid. Att en elev får 
stöd av speciallärare eller får enskild undervisning 
några enstaka gånger under en kortare period kan 
betraktas som extra anpassningar, inte som sär-
skilt stöd.

Det är fortfarande vanligt att kognitiva utmaning-
ar och sårbarheter vid NPF samt stigma, brist på 
ändamålsenligt bemötande och brist på inklude-
ring leder till underprestation, utsatthet för mobb-
ning, problematisk frånvaro och psykisk ohälsa i 
skolan1 [36–40] samt arbetslöshet/sjukskriving i 
vuxen ålder [41–43]. 

1 https://www.autism.se/media/eimpib2p/skolenkat_autismforbundet_2018.pdf

https://www.autism.se/media/eimpib2p/skolenkat_autismforbundet_2018.pdf
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Individer med NPF är mer mottagliga än andra 
för att drabbas av stress, vilket kan leda till för-
sämrad hälsa eller uppkomst av nya hälsopro-
blem, främst psykiska. Enligt arbetsmiljölagen 
är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetets 
upplägg och arbetsmiljöns utformning samt nöd-
vändiga anpassningsåtgärder för den enskilde 
[44-45].

Aktuella siffror för sysselsättningsgraden hos in-
divider med NPF är svåra att få tag i. Befintliga 
data från olika OECD-länder tyder på att personer 
med NPF-diagnos står i många fall utanför arbets-
marknaden. Långtidssjukskrivning förekommer 
och det finns också indikationer på att personer 
med NPF oftare än andra arbetar med arbetsupp-
gifter som de är överkvalificerade för samt att per-
soner med NPF har låga löner i förhållande till sin 
kompetens [46, 47].

Extra anpassningar  
och särskilt stöd
Extra anpassningar. Dessa anpassningar 
kan innehålla: att planera och strukturera 
ett schema för eleven över skoldagen, att 
få ett undervisningsområde förklarat på 
annat sätt, att få extra hjälp att förstå tex-
ter, digital teknik med anpassade program-
varor eller speciell färdighetsträning.

Särskilt stöd. Några exempel på särskilt 
stöd är regelbundna specialpedagogiska 
insatser i ett visst ämne eller placering i en 
särskild undervisningsgrupp. I gymnasiet 
finns även rätten att få reducerat program, 
förlängd undervisning och ett individuellt 
anpassat program. 

OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling, OECD, är en internationell 
ekonomisk organisation med 37 industri-
ella och demokratiska länder över hela 
världen som medlemmar. OECDs verksam-
het går till stor del ut på att mäta och 
utvärdera ekonomi, politik och andra sam-
hällsindikatorer i medlemsländerna.

I Sverige är färre personer med NPF arbetslösa 
jämfört med många andra länder men fortfarande 
betydligt fler än hos den övriga befolkningen. Till 
exempel är det färre vuxna med ASD som är yr-
kesarbetande även jämfört med dem med andra 
funktionsnedsättningar [48]. I en rapport från 
Arbetsförmedlingen framkommer att specifik 
kognitiv funktionsnedsättning, där bland annat 
gruppen NPF ingår, är vanligast bland unga ar-
betslösa. I åldersgruppen 18 till 24 år har andelen 
av nyinskrivna arbetslösa med specifik kognitiv 
funktionsnedsättning ökat kraftigt under perioden 
2005 till 2015, från drygt 26 % till drygt 54 % [49].

Mer information om stöd vid studier och arbete finns 
i Bilaga 2

Specifik kognitiv  
funktionsnedsättning
Enligt Arbetsförmedlingens klassifika-
tion innebär ”specifik kognitiv funktions-
nedsättning” begränsningar av en eller 
några kognitiva funktioner som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Det kan gälla 
uppmärksamhet, överaktivitet, inlärning, 
minne, planering, genomförande eller 
socialt samspel. Det kan även handla om 
begränsningar inom områden som ex-
empelvis läsning, skrivning, räkning eller 
språkstörningar.

Studie- och  
yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledare hjälper och informerar 
dem som behöver rådgivning inför valet av utbild-
ning eller yrke. Det handlar om att vägleda dem 
som behöver hjälp och att förstå deras ambitioner, 
mål och förutsättningar inför dessa val. En väl 
fungerande vägledning innebär att optimera indi-
videns möjligheter till ett framtida framgångsrikt, 
hälsosamt och givande yrkesliv. Det medför att 
fler går ut gymnasieskolan med godkända betyg 
utan studieavbrott vilket bidrar till en god arbets-
kraftsförsörjning [50].
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Vägledning bör i första hand stödja och motivera 
individen att hitta en studie- och yrkeskarriär 
där hen kan uppnå sin fulla potential. Detta kan 
även gynna samhället genom att man undviker 
kostnader på grund av misslyckanden i utbildning 
och arbete, och genom att efterfrågad kompetens 
växer fram. Vägledning kan också bidra till jäm-
ställdhet och likvärdighet genom att förhindra 
stereotypa yrkesval och informera om likvärdiga 
villkor i arbetslivet. 

Vägledaren behöver därför kunna förstå, engagera 
och vägleda individer i olika åldrar, situationer 
och med olika förutsättningar (såsom NPF) samt 
ha bred kunskap om utbildningssystemet, yrken, 
arbetsliv och arbetsmarknaden. Samt dessutom 
kunna kommunicera detta till individen.

Vägledningen är av speciell betydelse för indivi-
der med social/ekonomisk utsatthet, medicinska, 
fysiska och psykiatriska tillstånd eller funktions-
nedsättningar. Extra viktig är vägledning när det 
kan finnas utmaningar eller risker i en viss utbild-
ning eller i att arbeta med vissa uppgifter. Här 
kan vägledaren behöva ytterligare kunskap och 
medvetenhet för att undvika felval och avhopp. 
Det kan också behövas en tidig, förebyggande och 
kontinuerlig samverkan med andra personer runt 
individen, och med olika stödfunktioner i samhäl-
let. 

Studie- och yrkesvägledning bygger på olika teo-
rier och modeller om vad som påverkar vägled-
ningssituationen och individens val och om hur 
vägledningen bör genomföras. Dessa teorier visar 
vikten av:
• Kreativiteten hos vägledaren för att hitta kon-

struktiva lösningar [52].
• Tilltron till individens skattningar av egna in-

tressen och färdigheter samt till individens för-
måga att göra bäst möjliga val för sig själv [53].

• Förmågan att uppmuntra den vägledde att vara 
nyfiken, uthållig, flexibel, optimistisk och aktivt 
söka efter miljöer och möjligheter där det finns 
goda chanser att lära sig något nytt och växa 
[54].

• Effekter av förändringar i karriärvalet, både 
frivilliga (till exempel personliga insikter), på-
tvingade (till exempel sjukdom) och strukturella 

(till exempel samhällsförändringar) [55].

En klassisk modell för hur vägledningen bör gå till 
som fortfarande ligger till grund för många studie- 
och yrkesvägledares arbete är Parsons modell [56] 
som innehåller fyra steg:

1. Hjälpa individen att bli medveten om sina för-
mågor, intressen, ambitioner, resurser,  
begränsningar och vad dessa grundar sig på.

2. Informera om de alternativ som finns och hur 
framtidsutsikterna ser ut samt ge individen 
kunskaper om de krav och villkor som är  
kopplade till olika val.

3. Stötta individen i beslutsfattandet.
4. Hjälpa individen i genomförandet av sitt  

beslut.

Medicinska kontroller  
i arbetslivet
Vissa myndigheter (Arbetsmiljöverket, Transport-
styrelsen, Polisen, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Räddningstjänsten och Försvarsmakten) ställer 
medicinska och funktionskrav på dem som ska 
tillåtas att utföra vissa kritiska, riskabla och/eller 
fysiskt och psykiskt mycket krävande arbetsupp-
gifter. Detta har betydelse för om individer med 
NPF kan få anställning till exempel som lokförare, 
polis, brandman (inom räddningstjänsten) eller 
inom försvaret. Detta är något man bör ta hänsyn 
till vid studie- och yrkesvägledningen

Under sommaren 2021 har det skett förändringar 
i antagningskraven till utbildning hos främst Po-
lisen och Försvarsmakten. NPF diagnos behöver i 
sig inte innebära ett hinder för antagning. Utfallet 
baseras på hur man bedömer att individen kan 
komma att framgångsrikt klara av arbetets fysiska 
och psykiska krav och utan att själv ta skada av 
arbetet.

Man bör inge hopp och informera om man inte 
klarar antagningskraven så finns det andra möj-
ligheter, till exempel att arbeta som utredare inom 
polisen i stället för polis i yttre tjänst. Eller som 
civilanställd inom Försvarsmakten istället för sol-
dat [57–59].
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Arbetsvägledning och  
arbetsförmedling
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ska bidra till en väl fungerande 
arbetsmarknad, ha ett samlat ansvar för funktions-
nedsättningsfrågor inom densamma och hjälpa 
dem som har svårt att hitta ett arbete. De tillhanda-
håller också väglednings- och informationsmaterial 
om arbetsmarknaden för lärare och studie- och 
yrkesvägledare [1–3]. Personer med NPF kan få 
olika typer av stöd av arbetsförmedlingen för att 
öka chanserna på arbetsmarknaden. 

Fig. 1. Andelen vuxna i arbete i Sverige. I Sverige 

är färre personer med NPF arbetslösa jämfört med många 

andra länder men fortfarande betydligt fler än hos den 

övriga befolkningen [48]. 
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Jobbtorg och andra stödformer
För dem med försörjningsstöd finns i många kom-
muner också Jobbtorgen som är skapade av de 
sociala myndigheterna tillsammans med Arbetsför-
medlingen. Där erbjuds studie- och yrkesvägled-
ning, jobbcoachning1 med mera [61].

Arbetsförmedlingen kan förutom vägledning också 
ge stöd genom ett personligt biträde, pedagogiskt 
stöd vid utbildning, arbetsrehabilitering och bidrag 
till arbetsredskap eller vid stora stödbehov anställ-
ning inom Samhall2 [62]. 

2 www.samhall.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
SKR arbetar strategiskt med funktionsnedsätt-
ningsfrågor utifrån bland annat kommunernas 
och regionernas roll som arbetsgivare samt uti-
från ett folkhälsoperspektiv [63]. SKR samverkar 
med Skolverket, Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan med målet att ungdomar med funk-
tionsnedsättning ska kunna slutföra sin utbild-
ning samt att fler med funktionsnedsättning ska 
komma i arbete.

Studie- och yrkesvägledning  
enligt OECD
OECD definierar studie- och yrkesvägled-
ning som ”...en pedagogisk aktivitet som 
med information, motivation, stöd och 
andra hjälpande aktiviteter, och med ut-
gångspunkt i såväl individens resurser som 
möjligheterna i omvärlden, har som mål 
att underlätta för individer och grupper i 
alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet 
att välja utbildning, yrke eller karriär och 
att bidra till en bra livsplanering.” [51]

SIUS
En insats av Arbetsförmedlingen som många 
personer med NPF använder är en särskild stöd-
person för introduktion och uppföljning (SIUS-
konsulent) [64]. Stödet erbjuds personer med 
funktionsnedsättning som behöver extra stöd 
och träning i inledningsskedet av en anställning 

1 Jobbcoachning är personlig handledning i jobbfrågor. 
Jobbcoachen ger råd och kunskap, motiverar, visar hur 
jobbsökanden eventuellt bör göra och inte göra och följer 
upp. Coachen organiserar inte jobbet för sökanden utan ger 
sökanden hjälp till självhjälp.

http://www.samhall.se
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eller arbetspraktik enligt den så kallade ”sup-
ported employment” modellen (det engelska 
begreppet används även i Sverige). Till grund för 
SIUS-konsulentens arbete med personen ligger 
bedömningssamtal/utredning och ett aktuellt lä-
karutlåtande som fastställer om en person anses 
vara i behov av SIUS stöd samt är redo att börja 
ett förvärvsarbete. Man kan få en remiss till en 
SIUS-konsulent av arbetsförmedlare, arbetstera-
peut, arbetspsykolog eller socialkonsulent inom 
Arbetsförmedlingen eller av vårdpersonal.

Fokus vid vägledning inom SIUS är att förmedla 
ett konkret arbete till den sökande. En SIUS-kon-
sultation innehåller introduktion på arbetsplats 
med nedtrappande handledning och hjälp på ar-
betsplatsen samt uppföljning minst ett år efter att 
personen fått en anställning.

Försäkringskassan
Om man har en funktionsnedsättning som gör att 
man behöver speciella hjälpmedel för att kunna 
arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag, också 
till arbetsgivaren [65]. Man kan även få bidrag 
för att göra en expertundersökning och ta reda 
på vilket hjälpmedel som behövs. Man kan inte få 
bidrag till sådant som behövs även när man inte 
arbetar, till exempel hörapparat, eller sådant som 
arbetsgivaren normalt ska bekosta, till exempel 
höj- sänkbart datorarbetsbord.

Intresseorganisationer
Förutom kommun, region och stat är det många 
ideella organisationer som arbetar med att för-
bättra tillgången till arbetsmarknaden för per-
soner med NPF, som Riksförbundet Attention, 
Autism- och Aspergerförbundet, Föreningen för 
barn, unga och vuxna med intellektuell funktions-
nedsättning och Organiserade Aspergare. Dessa 
organisationer arbetar med att påverka beslutsfat-
tare, sprida information, erbjuda utbildning om 
NPF och driva projekt. Till exempel har Attention 
genomfört projektet ”Vägar till jobb”. Målet med 
projektet var att sprida information om de styrkor 
och fördelar som personer med ASD har och som 
kan vara en stor tillgång på en arbetsplats. Orga-
niserade Aspergare har genomfört "Autistiskt ini-
tiativ”, ett arbetslivsorienterat projekt där perso-
ner med ASD samt arbetsgivare på den reguljära 
arbetsmarknaden medverkade.

Se bilaga 2 för mer information.

Supported Employment
Supported Employment är en evidens- och 
värdebaserad metod som utvecklades i slu-
tet av 60-talet. Den är en av världens mest 
spridda arbetsmetoder för att möjliggöra 
sysselsättning vid funktionsnedsättning, 
och har visats sig vara en av de mest fram-
gångsrika metoderna inom arbetslivsinrik-
tad rehabilitering.  
Supported Employment metoden grundar 
sig på fem steg: 

1. Överenskommelse, 
2. Kompetensprofil, 
3. Företagsprofil, 
4. Introduktion, 
5. Uppföljning

Metoden vilar tydligt på grundvärderingar 
och principer som; varje människa har re-
surser och förmågor, varje människa kan 
arbeta om rätt förutsättningar finns, se 
möjligheter, inte hinder.

Det revolutionerande och unika med Sup-
ported Employment, var att man vände på 
det vanliga förfarandet. Detta innebar att 
man som coach först ska hitta arbetsplat-
sen/arbetsuppgifter som deltagaren önskar 
bli anställd på. Därefter fokusera på att 
träna och coacha deltagaren på de spe-
cifika arbetsuppgifter som anställningen 
syftar till.
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Spaning för att ha en aning, 
- tankar från ung man med NPF

1 En person med ett genomsnittligt eller normalfungerande nervsystem.

Utan spaning, ingen aning är ett talesätt som hänvisar till att där vi saknar 
förkunskap saknar vi adekvata bemötanden och handlingsmetoder. Lite som 
att fara i blindo längst farleder vi tidigare aldrig åkt. Eller relaterat till NPF, att 
anta att en mall ska fungera för alla.  

För så har det länge sett ut i samhället. De krav som ställs är utifrån ett 
neurotypiskt1 perspektiv. De flesta kan se när saker inte fungerar och mäter då 
misslyckandet mot detta perspektiv. Men varför det inte funkar blir en mycket 
större och komplex fråga. Kärnan mynnar ofta ut i hur stöd kan ges till personer 
med NPF så de får verka i en miljö där de kan få känna sig starka. För det är 
fullt möjligt att skapa en miljö där de kan trivas och få uppleva hur det är att 
vara en bidragande kraft framåt i samhället, något vi alla människor har ett 
behov av att få känna. Här behövs det spaning för att kunna ha en aning. 

Kunskapsöversikten bjuder därför in till att reka terrängen och få en förståelse 
för vad som är orsaken till att det kan bli svårt för personer med NPF att klara 
studier eller arbete. Genom den här banbrytande kunskapsöversikten kan både 
yrkesvägledare, lärare, anhöriga och personer med NPF få stöd till att fatta 
kloka beslut.  

 Jag själv har adhd/autism och har gått i skolan full av missförstånd och bråk 
för att nå fram till arbetslivet, och fortfarande är det inte lätt. Många barn 
och vuxna har gått igenom samma turbulenta resa som jag och vissa gör det 
fortfarande. Det som fascinerar mig är att det ofta handlar om relativt små 
saker som har en stor påverkan på utfallet och ofta kan det vara sådant som fler 
har gynning av, inte bara personen i fråga. För är det något vi vet, så är det att 
neurodiversitet är en styrka. Det finns nästan inget yrke som inte skulle gynnas 
av att få in personer som tänker på ett annat sätt, som kan se detaljer andra 
missar, som kan se en helhet. Ja, att kunna tänka på hela spektrat får faktiskt 
verksamheter att blomstra.  

Att det nu äntligen tas fram en kunskapsöversikt kring NPF är en 
framgångsfaktor för samhället i allmänhet och för personer som allt för ofta 
blivit utstötta från detta i synnerhet. 

Alexander Skytte



Min autism är väldigt miljöberoende. Jag brukar se det som att jag inte 
vänjer mig vid en miljö om den inte är den ”rätta” miljön för mig. Med 
tiden blir det snarare allt svårare för mig att vistas där och jag kan få 
svårt i de mest grundläggande funktionerna som att låsa upp en dörr eller 
svara när någon frågar mig något. Eftersom jag själv lägger märke till 
min nedgång så mår jag främst dåligt av att känna att jag tappar i kapa-
citet. När jag arbetade i en lågstadieklass som elevassistent, där jag jämt 
var omringad av många människor, märkte jag hur jag fick allt svårare 
att förklara saker som jag garanterat kunde, såsom klockan. På fritiden 
däremot kunde jag förklara avancerad gymnasiematematik som privat 
studiehjälpare i hemmet och med en elev i taget. Det faktum att jag vet att 
min kompetens kan komma fram betydligt mer i vissa miljöer än andra 
får det att kännas möjligt för mig att hitta ett sammanhang som fungerar 
för mig och där jag kommer att kunna trivas och utvecklas.

Även när jag trivs i en miljö kan jag behöva eller ha stor nytta av en viss 
omfattning av anpassningar. Det som jag behöver kan även variera över 
tid och beroende på situation. Det kan också skilja sig en hel del från det 
andra behöver i en liknande miljö. Om miljön matchar mina förmågor 
kan till och med inga eller ytterst få anpassningar behövas. Däremot kan 
en miljö som egentligen är olämplig leda till att mina egenheter omvand-
las till svårigheter och därför kan betydligt fler anpassningar behövas 
där.

Efter några år inom arbetslivet har jag märkt att jag är i riskzonen för 
utmattning samt att utmattningen förstärker mina autistiska drag. Jag 
behöver vara medveten om mina förutsättningar för att kunna skapa ett 
hållbart arbetsliv. Sedan diagnosen har jag fått ett skyddsnät av stödjan-
de personer som kommer vara uppmärksamma på mina stressymptom 
när jag kliver in i studie- eller arbetslivet igen. Det känns tryggt eftersom 
jag har haft svårt att ta steget för att pausa eller avbryta icke-fungerande 
sysselsättningar på egen hand förut.

Eftersom jag inte visste att jag var autistisk förrän vid 23 års ålder så gick 
jag igenom skolan utan den kännedomen. Jag upplevde mycket inuti som 
jag inte kunde tolka eller beskriva i ord.

Jag siktade på läkarutbildningen och strävade därför efter högsta möj-
liga resultat vid varje tillfälle som gavs. Även om jag hade bevisat mina 
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kunskaper många gånger innan så var ängsligheten och ångesten hög 
inför nästan varje bedömning. Jag kunde inte vila i mina tidigare fram-
steg och varje prov kändes som det första. Det var många gånger svårt 
för omgivningen att förstå varför min oro var så stark. Förutom att jag 
visste att det knappt fanns marginaler för att kunna nå min dröm så 
kanske även mina brister inom generalisering och mentalisering spelar 
in här. En tidigare kännedom om mitt fungerande hade troligen besparat 
mig mycket lidande. Jag hade nog sluppit flera nedåtgående spiraler och 
kanske även den utmattning som jag fortfarande lever med. Jag förstår 
att de omkring inte förstod eller upptäckte min autism. Det jag har lätt 
för skymmer många gånger det jag har svårt för och svårigheterna tog 
sig i mer subtila uttryck (ångest, stresskänslighet, insomningssvårigheter 
m.m.). Det var mycket som gick bra för mig och på ytan såg det ut som att 
jag fungerade bra.

När jag blev äldre och förväntades klara mer kom allt fler av mina svå-
righeter upp till ytan. Jag upplevde fler motgångar och påfrestningar, 
min psykiska ohälsa ökade och jag blev frustrerad över varför vissa saker 
bara ”inte gick”. Trots att utmattningen säkerligen var brinnande nära 
under vissa perioder så fortsatte jag att ta in kunskap och tog studenten 
med vetskapen om att jag hade gjort mitt yttersta. Efter gymnasiet hade 
jag några år av blandade sysselsättningar parallellt som jag försökte 
komma in på läkarprogrammet. Det blev några omvägar innan jag till 
slut blev antagen. De intensiva studierna kostade på och nu byggdes det 
psykiska slitaget upp. Det tog inte många månader förrän jag kraschade. 
Där och då var jag minst sagt förvirrad över vad som hade hänt och un-
gefär vid den tidpunkten började jag misstänka att det kunde bottna i nå-
got mer än en utmattning.

Vad jag kan minnas så hade jag under högstadiet ett möte med en studie- 
och yrkesvägledare. Redan då var jag fast besluten om att läkare var det 
som jag ville bli. Om jag vid högstadieåldern hade känt till mina autistiska 
svårigheter så hade jag nog ändå inte velat bli avrådd från att gå läkarut-
bildningen. Jag hade nog tagit illa vid mig om någon sa att jag inte kunde 
eller borde sikta åt det hållet. Dock hade det nog varit hjälpsamt att bli 
medveten om mina risker och några varningssignaler att se upp för. På 
så vis kanske jag inte hade blivit lika självkritisk när det sedan började 
ta emot. Jag hade också kunnat få stöd under utbildningens gång. Jag är 
trots allt tacksam för att jag inte gav upp och blev antagen till slut även 
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om månaderna inom programmet kostade på. Läkardrömmen släcktes 
men jag har börjat se andra områden som väcker mitt driv.

Liksom fler med autism har jag en sårbarhet för psykisk ohälsa, men det 
betyder som tur är inte att jag alltid kommer att leva med det. Autismen 
är en sak, psykisk ohälsa något annat. Miljontals människor lever ett 
gott liv med autism, men psykisk ohälsa kan vara en rejäl kamp och tära 
något oerhört. Även om förekomsten av ohälsa är överrepresenterat hos 
oss är det inget som är inbyggt i tillståndet och kanske just därför är det 
viktigt att få ordning på.

Ibland nämns beskrivande ord i samband med neuropsykiatriska till-
stånd, såsom lindrig ADHD. Jag vill därför understryka att begreppet 
”lindrig” syftar till mängden och nivån av symptom, inte hur de upplevs 
av individen. Någon kan från ett vårdperspektiv ha en ADHD med relativt 
få symptom, men symptomen kan vara kraftigt begränsande för individen 
som siktar åt vissa håll i karriären. För den som siktar högt kan ens käns-
ligheter och begränsningar bli synliga när gränserna väl trycks på, exem-
pelvis under en högskoleutbildning. Med andra ord, även om diagnosen 
benämns som lindrig behöver det inte innebära att det upplevs lindrigt. Å 
andra sidan måste alla kunna få chansen att lyckas om de har förutsätt-
ningarna. Tidigare har personer med NPF-diagnoser uteslutits från vissa 
utbildningar och yrken (exempelvis militärtjänst, trafiksäkerhetstjänst 
och polisutbildning) men under 2021 påbörjades en förändring. Efter Dis-
krimineringsombudsmannens beslut om att detta exklusionskriterium är 
diskriminerande ändrade Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket 
sina antagningsprocesser. I stället för att exkluderas som grupp kommer 
var och en att bedömas individuellt.

Diskussionen behöver hållas vid liv. När bestämmelser lättas och indivi-
duella prövningar börjar genomföras behöver förändringarna även synas 
bland de som släpps igenom. Blir personer med NPF inkluderade? Finns 
de med bland de antagna?

En diagnosticerad person kan ha funnit betydligt fler strategier i varda-
gen, ha ett fåtal framträdande drag och må bättre än någon som lever 
med ett odiagnosticerat neuropsykiatriskt tillstånd. Med tidigare bestäm-
melser har samhället gått miste om ett stort antal människor som hade 
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kunnat berika flera yrkeskårer på många plan, exempelvis genom att 
tänka annorlunda och upptäcka sådant som andra inte lägger märke till. 
Genom dessa förändringar kan fler förmågor tas tillvara.

Det har gått två år sedan jag fick veta att jag är autistisk. Jag har ge-
nomgått många omtolkningar av mig själv, lärt mig mycket om min 
autismprofil och kan äntligen luta mig mot diagnosen. När jag så små-
ningom är redo för arbete igen ställs jag också inför frågan om hur jag 
vill beskriva mig själv och om jag vill berätta om autismen. I de flesta fall 
vill jag gärna att de jag möter först får en uppfattning av mig som person. 
Dock tror jag att det skulle vara fördelaktigt för mig att till slut berätta 
om det autistiska, även om det också väcker en del oro för hur det kommer 
tas emot och om det skulle få negativa följder. Om det accepteras behöver 
jag inte försöka maskera och trycka undan svårigheterna eller anstränga 
mig för att vara någon jag inte är. Jag skulle inte behöva känna det inre 
måstet att dämpa det som gör mig unik. Jag skulle kunna förklara mina 
styrkor, såsom detaljsinnet, och förmedla att de gärna får fråga mig om 
sådana arbetsuppgifter.

Om arbetsgivare och kollegor känner till mina egenheter så vore det inte 
helt oväntat eller underligt om jag har svårare för vissa moment än andra 
eller om min energinivå är låg någon dag. Det syns ju inte utanpå hur 
mycket jag får kämpa inuti. Personalen skulle lära sig mer om hur autism 
kan uttryckas och i bästa fall skulle några också lära sig att läsa av mig 
och mina behov. Öppenheten skulle kunna bli hjälpsam för alla i längden 
och det vore ovärderligt för mig att känna mig inkluderad för den jag är.

Neuropsykiatriska tillstånd är vanligt förekommande, vi är många som 
på ett eller annat vis vill ta oss igenom ett studie- och yrkesliv med hälsan 
i behåll. För egen del förväntar jag mig trots allt inte att kunskapen är 
stor åt de håll jag går. Däremot önskar jag möten där människor lyssnar 
för att ta in och lär sig längs vägen. Jag är känslig för att inte känna mig 
förstådd. Många gånger har nämligen mina styrkor försökts placeras 
ovanpå mina svårigheter, i tron om att jag bör klara vissa moment för 
att jag klarar annat som gemene man upplever som mer komplicerat. 
Ungefär som att styrkorna skulle få utmaningarna att försvinna. Det vore 
så befriande att uppleva att mina styrkor och svårigheter kan få existera 
parallellt. Då skulle jag känna mig accepterad på riktigt.

19

Personporträtt
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Syftet med denna rapport är att ge studie- och 
yrkesvägledare och andra professioner ett 
lättillgängligt kunskapsstöd för vägledning 

av personer med NPF inför studie- och yrkesval. 

Målet med rapporten är att utforma evidens- och 
erfarenhetsbaserad information om studie- och 
yrkesvägledning vid NPF. Målet är också att rap-
porten som kunskapsstöd skall kunna kvalitetshö-
ja och effektivisera studie- och yrkesvägledningen 
till personer med NPF. Vilket i sin tur kan bidra 

till ett hållbart arbetsliv och minskad  
ohälsa för dessa och därmed minskat 
vårdbehov. Det kan även bidra till att kvali-
tetshöja studie- och arbetslivet då berörda 
aktörer kan utnyttja informationen för att 
anpassa verksamheten till personer med 
sådana funktionsnedsättningar, vilket är av 
ytterst vikt i takt med att antal individer di-
agnostiserat med NPF har ökat drastiskt de 
senaste åren, vilket har skapat ett ökat tryck 
på NPF vården.

Syfte och mål
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Nedan presenteras de resultat som fram-
kommit utifrån projektet "Digitalt kun-
skapsstöd för studie- och yrkesvägledning 

av personer med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning". Resultatet kommer från tre olika 
källor och både erfarenhets- och evidensbaserad 
information om studie- och yrkesvägledning har 
använts. Studie- och yrkesvägledning omnämns i 
denna rapport ofta bara som vägledning. Studie- 
och yrkesvägledare förkortas vägledare. 

De tre källorna var:
1. Erfarenheter om studie- och yrkesvägledning 

vid NPF från medverkande arbetsgrupp och 
referensgrupp i projektet JobbaFrisk- NPF. 

2. Examensarbeten från svenska universitet, och 
andra svenska rapporter.

3. En systematisk litteraturöversikt.

Utifrån dessa källor formuleras sammanfattande 
slutsatser och rekommendationer om huvudprin-
ciper i studie- och yrkesvägledning av personer 
med NPF. Fokus har legat på det som kan passa 
eller vara i hög grad relevant för Sverige samt fun-
deringar över existerande forskningsluckor och 
vad de kan betyda för slutsatserna.

Erfarenheter om studie- 
och yrkesvägledning vid 
NPF från arbetsgrupp och 
referensgrupp
Denna kunskap är inhämtad från arbetsgruppens 
möten under perioden 2020-04-01 till 2020-12-31 
samt från två möten med referensgruppen under 
samma period. Arbetsgruppen har under perioden 
bestått av två studie- och yrkesvägledare, kurator, 
formgivare/redaktör, psykologiprofessor inom 
NPF området, disputerad sjuksköterska (projekt-
ledare), läkare och docent inom arbets- och miljö-
medicin, representant från intresseorganisationen 
Attention samt 5 unga personer mellan 19 och 30 
år som själva har en NPF-diagnos. Referensgrup-
pen har bestått av representanter från intresseor-
ganisationerna: Organiserade Aspergare, Autism 
& Aspergerföreningen i Stockholm, Attention, 
skolrepresentant, Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, Riksföreningen för skolsköterskor, 
Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms 
universitet, Arbetskonsult inom MISA, Sveriges 
Vägledarförening, Studenthälsan vid Kungliga 

Metod och resultat
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tekniska högskolan, samordnare 
inom FUNKA, SIUS-konsulent 
vid Arbetsförmedlingen samt 
flera vägledare på grundskola 
och gymnasiet.

Erfarenheter av behov vid 
NPF i relation till studier och 
arbetsliv
• Vid NPF uttrycker många behov av struktur 

och rutiner vid studier och arbete. 
• Personer med NPF kan behöva en särskild 

förutsägbarhet och tydlighet både över hela 
studie- eller arbetsdagen och vid enskilda ar-
betsmoment. Det kan också behövas en prio-
riteringsordning av olika uppdrag som skall 
utföras samt en hjälp att urskilja helheten res-
pektive detaljer. 

• Personer med NPF kan behöva en längre åter-
hämtningstid och andra personliga anpass-
ningar, till exempel fler pauser.

• Det är viktigt med handledning och även an-
passningar av olika uppdrag utifrån personens 
egna förutsättningar. Ibland kan introduktio-
nen till arbetet behöva anpassas på olika vis, 
till exempel genom att erhålla färre arbetsupp-
gifter till en början med en successiv ökning av 
antalet uppgifter. 

• Vissa personer med NPF kan behöva längre 
tid på sig för att växa in i sin arbetsroll och 
personens förmågor blir då många gånger mer 
synliga med tiden. En utmaning för arbetsgiva-
ren kan därför vara att ha tålamod samt att ana 
dessa tillgångar redan innan de blir synliga.

Vid vägledning 
kan det vara 

viktigt att tänka på 
att faktorer i rummet 

kan påverka 
koncentrationen. 

Erfarenheter av styrkor vid NPF i rela-
tion till studier och arbete
• En erfarenhet är att om individens egna önske-

mål, drivkrafter och intressen kan tas tillvara 
kan höga resultat uppnås både i arbete och 
vid studier. Detta kan till exempel synas som 
en sällsynt hög effektivitet, pricksäkerhet och 
kreativitet.

• Detaljsinnet kan vara extra utvecklat hos denna 
grupp och kan märkas som en förmåga att upp-
täcka detaljer och ett intresse för dessa.

• Många gånger kan man se en stor noggrannhet 
och lojalitet.

• Sammantaget kan de unika tillgångar en indi-
vid med NPF har bidra stort vid både studier 
och arbete.

Erfarenheter av  
vägledning av  
personer med NPF 
Nedan sammanfattas erfaren-
heter av vägledning av personer 

med NPF. Här presenteras både 
råd och utformning vid vägledning 

samt hinder och utmaningar.

Råd och utformning av vägledning
• Referensgruppen är överens om att det är vik-

tigt att individanpassa vägledningen då varje 
person är unik vad gäller behov av anpass-
ningar och stöd och att man bör belysa både 
personens möjligheter och eventuella hinder. 
Detta gäller givetvis oavsett om man vägleder 
personer med eller utan NPF. Samtidigt är det 
viktigt att det finns viss kunskap och kompe-
tens som man bör ha med sig vid vägledning av 
just personer med NPF.

• Det uttrycks att man bör utgå från vad indivi-
den vill och har för styrkor. Det är viktigt att 
framhålla att alla är olika och inte fastna i en 
stereotyp bild. En väg att gå kan vara att ställa 
frågor till personen med NPF; hur ser det ut för 
hen?

• Som vägledare bör man bygga en relation till 
varje individ, visa på alternativ och ge inspira-
tion. Vägledningen bör vara tydlig och neutral 
så individen kan ta ställning och fatta beslut 
och tillsammans med vägledaren diskutera om 
hen bör undvika vissa studier, arbetsmoment 
eller yrken.

• Vid vägledning kan det vara viktigt att tänka på 
att faktorer i rummet kan påverka koncentra-
tionen, till exempel belysningen i rummet, eller 
om det finns ljus eller ljud som stör. 

• En bra vägledning kan bidra till självkännedom 
och omvärldskunskap som hjälper individen att 
komma vidare. 

• Ibland bör man som vägledare vara väldigt 
tydlig (ibland övertydlig) i kommunikationen 
med NPF-målgruppen för att undvika att miss-
förstånd och att feltolkningar uppstår. Det är 
en fördel om vägledaren kan ge både muntlig 
och skriftlig information och göra regelbundna 
avstämningar för att säkerställa att personen 
tagit till sig informationen och är ”med på tå-
get”, samt för att kontrollera att motivationen 
finns kvar. 

• Ett tips kan vara att visa ”goda exempel”, till 
exempel filmklipp med intervjuer med unga 
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med NPF som studerar eller fått ett arbete de 
trivs med. 

• Det uttrycks också att en karriär måste få ta tid 
och att det kan vara bra att poängtera detta. 
”Enkla” yrken kan vara en bra ingång till att 
stegvis prova sig fram och skaffa erfarenhet. 
En vägledare bör kunna förklara hur karriärer 
fungerar, att man stegvis kan samla kunskap 
och att det inte är kört om man inte klarar gym-
nasiet direkt. Det kräver självinsikt och social 
kompetens att nå ett mål direkt. Ibland behöver 
vägledaren motivera till studieuppehåll och 
förmedla att det är normalt att ta en paus och 
”ladda batterierna” eller göra anpassningar för 
att få ett hållbart arbetsliv. 

Ta hjälp av andra professioner
Studie- och yrkesvägledaren är en av de viktigaste 
personerna vid vägledning men även andra yr-
kesgrupper på till exempel skolan bör involveras 
i vägledningen. Det är också en fördel om stu-
die- och yrkesvägledning kan påbörjas i tidigare 
årskurser så att eleven får en inblick i yrkeslivet. 
Det kan vara bra att förklara olika yrkesfunktioner 
inom exempelvis elevhälsan, vilka olika uppdrag 
en studie-och yrkesvägledare, kurator, psykolog, 

skolsköterska och så vidare har. Det uttrycks att 
det är viktigt för vägledaren att samarbeta med 
elevhälsoteamet för en bra kartläggning av elevens 
behov.

Stöd vid vägledning
• Det kan också vara bra att vägledaren lyfter 

fram att man kan få stöd och anpassningar vid 
både studier och arbete. Ibland kan mentors-
program i skolan/yrkeslivet vara ett stöd. Om 
det finns en länk mellan praktik och studier så 
kan detta underlätta den fortsatta utbildning-
en/övergången till arbete. 

• Det ibland vara bra att ha anhöriga med för att 
veta på vilken nivå vägledningen skall ges och 
om eventuella vidare insatser behövs.

Utmaningar och hinder vid vägledning 
Erfarenheter av utmaningar och hinder som väg-
ledaren möts av vid vägledning av personer med 
NPF kan vara flera. Det uttrycks att hindren och 
utmaningarna kan finnas både hos personen med 
NPF som skall vägledas samt hos vägledaren.

• Det kan ibland vara svårt för individen 
som skall vägledas att känna till sina egna 
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begränsningar. Det är en erfarenhet hos re-
ferensgruppen att personer med NPF kan ha 
svårt att känna hopp, då de känner sig begrän-
sade, vilket blir en stor utmaning för vägleda-
ren. Det upplevs även att många med NPF är 
sköra och har dålig självkänsla. En utmaning 
är också att en del personer med NPF vet sina 
begränsningar medan andra märker begräns-
ningarna först när de utsätts för dem. 

• Vägledning av personer med NPF kan också 
påverkas av fördomar från kollegor och arbets-
givare, det uttrycks att det är viktigt att hitta 
strategier hur man bemöter dessa fördomar. 

• Om personen med NPF har haft en misslyckad 
skolgång kan det från vägledarens sida upp-
levas som ett hinder för att hitta ett passande 
arbete. Vägledaren kan också uppleva att det 
är svårt att ge råd om huruvida personen med 
NPF skall vara öppen med sin diagnos för att få 
stöd, med risk för negativa konsekvenser från 
kollegor eller chef, eller inte berätta om diagno-
sen och inte få de stöd de behöver. 

• En annan utmaning för vägledare är att få tiden 
att räcka till. Vägledning av personer med NPF 
kan ta lite längre tid än till andra personer. Det 
kan också behövas flera uppföljande möten. Ef-
tersom arbetsgivaren/rektorn fattar beslut om 
hur mycket tid som får läggas på vägledning kan 
det variera väldigt mycket mellan olika ställen. 
Detta resulterar i att det kan se mycket olika ut 
med vilka resurser som finns för vägledning. 

• En svårighet kan också vara, att veta om per-
sonen verkligen står till arbetsmarknadens 
förfogande eller om vägledaren behöver koppla 
in andra stödinsatser innan de kan erbjuda väg-
ledningsinsatser som ska leda till arbete. När 
personen med NPF är vuxen och är i behov av 
vägledning kan det uppstå svårigheter i vägled-
ningssamtal om personen aldrig har ”prövats” i 

arbetslivet och själv saknar idéer och tankar om 
vad som kan vara möjligt. 

• Ytterligare en utmaning är att många med NPF 
också kan ha andra tilläggsdiagnoser vilket kan 
försvåra vägledningen.

Resultat från examens-
arbeten från svenska  
universitet
Från åren 2009 till 2020 har 10 examensarbeten 
identifierats vid universiteten i Malmö, Stockholm 
samt Umeå med temat studie-, yrkes- och karriär 
vägledning av personer med NPF [67–76]. Fem 
examensarbeten syftar till att öka kunskapen om 
behövda resurser och kompetens hos vägledare 
med NPF och sju till kunskap om hur vägledare 
rapporterar och upplever arbetet med personer 
med NPF. 

Närmare bestämt var studiernas syften (vissa 
hade fler syften):
• Att belysa vägledarens åsikter om kunskap och 

kompetens kring ämnesområdet funktionsned-
sättningar.

• Att få ökad kunskap om vilken kompetens som 
behövs och vilka resurser som är önskvärda i 
yrkesrollen som vägledare för att kunna vägleda 
elever med ASD i grundskola och gymnasium.

• Att öka kunskapen om hur några vägledare ar-
betar med vägledning av elever med NPF och 
vilka kompetenser och resurser de kan tänkas 
ha för att stötta väl underbyggda studie- och 
yrkesval.

• Att undersöka vilka framgångsfaktorer och ut-
maningar det finns i professionella möten och 
vägledande samtal med personer med ASD på 
gymnasiet.

• Att utforska hur olika professioner i skolan ser 
på dessa elevers skolsituation samt att under-
söka vilken kompetens vägledare anser att de 
har för att möta elever med ASD.

• Att kartlägga vilka förutsättningar vägledare 
har för arbetet inom NPF i relation till Skolver-
kets riktlinjer i de allmänna råden.

• Att undersöka hur vägledare upplever hur pro-
cessen och övergången för elever med ASD som 
gör sitt gymnasieval går till.

• Att få ökad kunskap om hur snäv vägledning 
fungerar i praktiken kring elever med diagno-
sen ADHD på grundskolan.
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Flertalet examensarbeten bygger på kvalitativa 
data – intervjuer av studie- och yrkesvägledare 
med flera. En studie använde kvantitativ metodik 
i en enkätstudie. Fyra studier berörde personer 
med ASD, fyra med ADHD och två ospecificerat 
NPF. Fyra av studierna berörde vägledare som var 
verksamma i grundskolan, två i gymnasiet och två 
i bådadera samt två utan specifikation. Resultaten 
och rekommendationer innehåller:

Påpekade brister i vägledningssystemet
• Brist på stöd och förståelse för NPF-problema-

tiken från skolledningen.
• Förutsättningarna för vägledningen skiljer sig 

mellan skolor och kommuner. 
• Delar av kollegiet har inte vetskap om vägleda-

rens funktion och vad denne kan bidra med i 
arbetet – bättre samarbete behövs. 

• Vårdnadshavaren har central roll men känner 
ofta oro kring övergången till gymnasiet. 

• I utbildningen till vägledare ingår inget om väg-
ledning av personer med NPF.

• Vägledare har inte tillräcklig utbildning i rela-
tion till personernas behov.

Förslag till förbättringar av  
vägledningssystemet
• Mer tid och fler vägledningstillfällen är en av de 

viktigaste förutsättningarna.
• Utökat samarbete med vårdnadshavare och 

skolpersonal.
• Behov av nationella styrdokument/riktlinjer, 

till exempel en lokal/kommunal väglednings-
plan. 

• Strukturerade övergångsstrategier för över-
gångarna mellan grundskola/gymnasieskola/
högskola/arbete. Till exempel genom samver-
kan mellan olika stödinsatser.

• Metodutveckling, kunskaperna om NPF bör 
omsättas i praktik vid till exempel vägledning.

• Utbildning/fortbildning/vidareutbildning av 
vägledare om vägledning vid NPF bör vara obli-
gatorisk.

• Lärosätena bör överväga teoretiska och  
metodologiska inslag kopplat till vägledning  
vid NPF.

Tips för framgångsrik vägledning
• Medföljare vid första samtalen – ger trygghet.
• Visa empati/medkänsla, skapa god relation.
• Uppmuntra, betona elevens starka sidor (”em-

powerment”).

• Individanpassa, elevens behov i fokus, ta ett 
promenadsamtal med personen.

• Korta samtal, flera besök.
• Gott om tid, tålamod, vänta in svaren, låt elev-

en få tänka ifred, i egen takt.
• Informera om syftet och processen, vad kom-

mer att ske, sammanfatta – gärna gemensamt.
• Korta meningar, lite information i taget, en 

fråga i taget. 
• Var tydlig, tydlig tråd, raka budskap, konkreti-

sera, åskådliggör, ha god struktur.
• Visualisera = använd bilder, skriv upp huvud-

punkter som bockas av vartefter.
• Låt eleven sortera förslag på studie/yrken i tre 

högar: Verkar kul – Kanske – Aldrig i livet. 
• Gör studiebesök på nya skolan eller arbetsplat-

sen.

Tips på vad man bör undvika  
vid vägledningen
• Somliga vill undvika ögonkontakt, sitt då bred-

vid varandra.
• Inte kallprat, småprat.
• Var restriktiv med öppna frågor och undvik 

abstrakta ord.
• Använd inte metaforer eller uttryck med under-

förstådd betydelse.

Tänk på att personer med NPF-diagnos:
• Kan ha misslyckanden i bakgrunden eller an-

dra negativa erfarenheter vilket skapar oro och 
stress som påverkar vägledningen.

• Kan ha svårt att våga öppna sig och känna till-
tro.
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• Kan ha svårt i den sociala kontakten, ha förstå-
else för att personen kanske inte ger dig social 
”respons” eller en känsla av uppskattning.

• Kan känna obehag inför förändringar, vet inte 
vad som väntar, oro inför framtiden, till exem-
pel byta skola från grundskola till gymnasium.

• Kan ha svårt att tänka långsiktigt, tänker mer 
för stunden.

• Kan ha svårt att fatta beslut, kan tendera att 
skjuta upp beslut.

• Kan vara olika ”öppen” med sin diagnos vilket 
kan påverka möjligheterna att få hjälp med  
anpassningar som behövs vid till exempel 
olämplig belysning eller störande ljud.

• Kan ha svårt med den fysiska miljön, som att en 
lampa lyser för starkt, en klocka som tickar, det 
finns för många saker som stjäl uppmärksam-
heten med mera. 

NPF är 
en heterogen 

diagnosgrupp och 
även inom respektive 

NPF-diagnos är 
mångfalden 
omfattande.

Systematisk  
litteraturöversikt
Litteratursökning och urval av artiklar
En systematisk litteratursökning av originalartik-
lar, översiktsartiklar och riktlinjestudier i området 
studie- och yrkesvägledning inom NPF genomför-
des med stöd av experter vid Karolinska Institutets 
bibliotek. Fullständiga söktermer etablerades via 
Mesh Terms för NPF-diagnoser och studie- och 
yrkesvägledning. I sökningen inkluderades pri-
märstudier och andra artiklar i databaserna Med-
line (Ovid), Web of Science (Clarivate), PsycINFO 
(Ovid), och ERIC (ProQuest) som från åren 2010 
till 2020, (se flödesschemat, figur 2, sid. 27) om 
den fortsatta sökningsproceduren som slutligen 
resulterade i 66 artiklar vilka ingår i urvalet och 
bildar grunden för den fortsatta redovisningen.   

Studiernas övergripande karaktär och 
begränsningar
Den systematiska sökningen visar att de flesta stu-
dier är genomförda i USA och Australien. Andra 
ursprungsländer är England, Tyskland, Kanada, 
Japan, Israel, Spanien, Nederländerna och Saudi 
Arabien. Endast ett fåtal var från Skandinavien (Sve-
rige och Norge). Dessa länder uppvisar skillnader i 
synsättet på NPF och organisationen av offentliga 
och privata stödfunktioner för personer med NPF, 
inklusive studie- och yrkesvägledning [48]. 

Det är svårt att bedöma hur system- och 

samhällsskillnader 
begränsar möjlighe-
ten att generalisera 
innehållet i kun-
skapsöversikten till 
svenska  
förhållanden. Läsaren 
av denna rapport bör 
vara medveten om denna 
begränsning, även om  
författarna har strävat efter att beakta studiernas 
internationella karaktär i slutsatser och  
rekommendationer för svensk praxis.

NPF är en heterogen diagnosgrupp och även inom 
respektive NPF-diagnos är mångfalden omfat-
tande. De flesta inkluderade artiklar undersöker 
studie- och yrkesvägledning vid ASD, intellektuell 
funktionsnedsättning och i mindre utsträckning 
ADHD. Även om NPF-diagnosernas uttryck är he-
terogena och tar individuella uttryck är målet med 
rapporten att hitta och förmedla mer allmängilti-
ga vägledningsprinciper vid NPF. Forskningsläget 
visar att flera framgångsfaktorer och hinder i  
samband med vägledning är likartade mellan  
individer med NPF och individer utan NPF.

De flesta relevanta studier handlar inte om att 
hitta passande och matchande jobb för individer 
med NPF utan mer om att få personer i arbete 
och hålla dem i arbete över huvud taget. Det finns 
dock relativt många artiklar som ger metodolo-
giska råd för vägledning och för insatser som med 
stor sannolikhet gynnar både de med NPF och 
studie- och yrkesvägledarens professionalitet. Det 
är på dessa delar i forskningsläget som rapporten 
lägger sitt fokus.

En annan viktig aspekt som beskriver nuvarande 
kunskapslägets allmänna karaktär är studiernas 
begränsningar i vetenskaplig noggrannhet. Å 
andra sidan måste studie- och yrkesvägledning 
inom NPF anses som ett relativt nytt forsknings-
område. Vi utgår därför ifrån att fler studier av 
högre vetenskaplig kvalitet är att vänta framöver. 
Dessutom är de data som finns (trots metodiska 
begränsningar) i stort sett överensstämmande i 
sin resultatstruktur, sitt budskap och sina slutsat-
ser, vilket ändå tillåter viss säkerhet när det gäller 
att dra slutsatser och ge rekommendationer.
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Figur 2. PRISMA flödesdiagram 1,2 

1 From: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Re-
views and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more 
information, visit www.prisma-statement.org. (sidan hämtad 2021-02-28)

2 k = platshållare för antal objekt (här artiklar).
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http://www.prisma-statement.org


28

Metod och resultat

Redovisning av forsknings-
litteraturens resultat
Den här rapporten bygger på Kunskapsöversik-
tens sammanfattning av studiernas övergripande 
upplägg, begränsningar och redovisning av resul-
tat som fokuserar på områden som är betydelse-
fulla speciellt för studie- och yrkesvägledare. 

Områden som belyses är:
• Beprövad studie- och yrkesvägledningspraktik.
• Styrkor och svagheter, intressen, preferenser 

hos individer med NPF i arbetet.
• Yrken som kan passa personer med NPF bättre 

och mindre bra.
• Välmående och risker i samband med arbete 

och NPF.
• Barriärer och underlättande stödfaktorer i ar-

betsmiljön.
• Matchning färdigheter/svårigheter mellan indi-

vid och arbete.
• För- och nackdelar av olika arbetsformer vid 

NPF (skyddat, ”supported”, konkurrensutsatt, 
självständigt).

• Övergång mellan studie- och arbetsliv och NPF.
• Prognosfaktorer för sysselsättning och livskva-

litet på arbetet vid NPF.

• Studie- och arbetsrelaterade insatser för perso-
ner med NPF.

• Olika arbetsformer och NPF (skyddat, ”suppor-
ted”, konkurrensutsatt, självständigt).

Beprövad studie- och  
yrkesvägledningspraktik
När man undersökt hur nära vägledare följer god 
beprövad praxis när de arbetar med individer med 
intellektuella funktionsnedsättningar och andra 
NPF så kan man se att i snitt följer 43% beprö-
vad praxis [77]. Man kan också se att det finns 
ett glapp mellan vägledarnas utförda arbete och 
rekommenderat praxis, framför allt när det gäller 
att involvera anhöriga, observation av arbetssö-
kande i arbets- och sociala situationer, kartlägg-
ning av personens behov och hantering av bidrag 
för arbetsgivaren [78].

Litteraturen visar att det förekommer att vägle-
dare inom NPF använder föråldrade metoder och 
inte har tillräckligt uppdaterad kunskap [79]. Men 
man har också kunnat se att även en kortare vi-
dareutbildning av vägledare där de får aktuell in-
formation om bästa möjliga praxis för vägledning 
leder till förbättrade resultat där de som vägleds 
får både högre lön och mer arbetstid [80]. Detta 
visar betydelsen av uppdaterad evidensbaserad 
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praktik vid vägled-
ning vid NPF.

För att identifiera 
lämpliga studie- 
och yrkesom-
råden för elever 

med autism base-
rat på deras intres-

sen föreslår forskare 
från USA ett program i 

fyra steg [81]:
1. Preferensanalys för att identifiera områden 

med (special-)intressen, där information om 
elevers preferenser inhämtas från eleven, lä-
rare och anhöriga. Därefter kan identifierade 
aktiviteter/intressen rangordnas efter priori-
tet.

2. Matchning av intressen med möjliga yrken på 
olika nivåer, samhällsaktiviteter och studier. 
Till exempel intresse för djur kan matchas 
till veterinär. I samhället kan intresset un-
dersökas och testas, till exempel att arbeta på 
bondgård, bli medlem i relevanta föreningar 
eller praktisera på hunddagis. I skolan kan 
intresset stödjas genom innehåll om biologi 
och zoologi.

3. Identifiera färdigheter som är nödvändigt och 
gynnsamma för att kunna utöva intresset pro-
fessionellt och möjligheter att integrera dem i 
vardagen, till exempel svara på frågor, arbeta i 
grupp, hantera pengar, prata med auktoritet.

4. Utvärdering och kontinuerlig anpassning och 
vidareutveckling. Efter några veckor/måna-
der måste planen och effekterna utvärderas. 
Har strategin varit framgångsrik, trivs eleven, 
gör hen framsteg, behövs det konkretisering, 
utökning, anpassning eller reducering av pla-
nen, kan eleven fortsätta utan stöd etcetera. 
Vid utvärderingen kan det visa sig att man 
behöver backa processen och börja om från 
början.

När man i USA har undersökt inkluderingskultu-
ren på olika arbetsplatser har man sett att trots 
att inkluderingskulturen ofta är god har många 
anställda med funktionsnedsättningar bland an-
nat kortare arbetstider. Detta gör att de ibland 
inte beaktas för bättre tjänster och inte kan delta 
i viktiga möten och sociala evenemang. En slut-
sats av detta var att vägledare bör försöka förutse 
eventuella negativa effekter av scheman och 

anställningsformer i relation till inkludering och 
karriär. Detta bör göras innan en anställning eller 
yrke rekommenderas eller påbörjas [82].

Vägledare som arbetar enligt supported employ-
ment för personer med NPF upplever fyra områ-
den som speciellt betydelsefulla i samarbetet med 
arbetsgivaren [83]: 
1. En person med NPF måste få jobbet på grund 

av färdigheterna och för att hen är lämplig, inte 
som en tjänst eller på grund av medlidande.

2. Arbetsgivare fruktar ofta att det kan ha nack-
delar för verksamheten att anställa en person 
med NPF, men känner samtidigt ett moraliskt 
ansvar. De brukar se fler farhågor än nödvän-
digt och ser få fördelar.

3. Arbetsgivare förstår sällan vilka anpassningar 
som behövs för medarbetare med NPF, vad de 
kostar och hur de påverkar arbetsplatsen. Den 
vanligaste, och felaktiga, uppfattningen är att 
medarbetare med NPF är dyra och att de är 
negativa för arbetsmiljön.

4. Bidrag till arbetsgivaren upplevs både som 
stigmatiserande för personen och som att kan 
förstärka arbetsgivaren fördomar. Samtidigt 
är bidragen viktiga för att arbetsgivare ska bli 
mer tillgängliga och de har visat sig ha positiva 
effekter på utfallet av ”supported employment” 
program.

Styrkor, svagheter, intressen och  
preferenser hos individer med NPF  
i arbetsammanhang
När det gäller vilka faktorer som är avgörande för 
att unga vuxna med ASD ska komma i arbete är 
slutsatsen att en god matchning av person och ett 
jobb med individens intressen, preferenser och 
styrkor som utgångspunkt är avgörande för fram-
gång. Detta minskar samtidigt hindrande miljö-
faktorer (till exempel negativa attityder, stigma, 
och sensoriska intryck) [48, 84]. 

Vid ASD kan det förekomma en del begränsande 
faktorer i samband med arbetslivet. De sociala 
svårigheterna kan till exempel visa sig genom en 
tendens att avbryta samtal, att inte kunna  
kommunicera sina behov, svårigheter att förstå 
instruktioner och att fullfölja uppgifter, problem 
att läsa mellan raderna. Eller genom att ha ett 
naivt och omoget beteende, ovårdat yttre (hygien, 
kläder) och en begränsad medvetenhet om när det 
är socialt lämpligt med fysisk närhet respektive 

Vägledare 
bör försöka 

förutse eventuella 
negativa effekter 
av scheman och 

anställningsformer 
i relation till 

inkludering och 
karriär. 
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distans. Det kan också förekomma utmanande 
beteenden som att prata högt och skrika, hyper-
aktivitet, brist på samarbetsvilja, aggression eller 
självskadandebeteenden. Andra begränsande fak-
torer kan vara samsjuklighet: till exempel intellek-
tuell funktionsnedsättning, ångest och depression 
eller en utbildningsbakgrund med skolavbrott, 
problematisk skolfrånvaro eller överkvalifikation 
[85]. Liknande utmaningar, som kommunika-
tionssvårigheter (både verbalt och svårighet att till 
exempel läsa kroppsspråk och mimik), problem 
med exekutiva funktioner (att påbörja och avsluta 
saker) och beteendesvårigheter kan vara hindran-
de faktorer för sysselsättning [86]. 

Inkluderingskultur
Inkluderingskultur är en arbetsplatskultur 
där man inkluderar personer med funk-
tionsnedsättningar och där personer med 
funktionsnedsättningar känner sig inklu-
derade då de upplever att de har något att 
säga till om och att deras erfarenheter och 
styrkor värdesätts. Det finns ett antal krite-
rier för att en arbetsplatskultur ska ses som 
inkluderande, dessa är bland annat att 
den anställde känner att den har en röst, 
känner tillhörighet, känner att de är unika 
och uppskattade just på grund av detta, 
känner sig värdesatta, får tillgång till vida-
reutbildning och utveckling, en samarbets-
inställd miljö, har tillgång till resurser

När det gäller de grundläggande fysiska förmågor 
och förutsättningar för kroppsligt arbete kan man 
hos personer med NPF ibland se vissa svagheter 
gällande dynamisk styrka, handstyrka och finmo-
toriska färdigheter [87].

Styrkor och svagheter hos  
personer med NPF, speciellt ASD 
[48, 84].
Styrkor: fokus, lojalitet, vänlighet, logisk 
tänkande, uppmärksamhet, uthållighet 
och detaljuppmärksamhet och detaljsinne, 
systematisering, förutsägbarhet, minnes-
funktioner.

Svagheter: problem med tidsuppfattning, 
känsloreglering, överkänslighet för intryck, 
hantering av psykologiska krav och person-
lig hygien, verbala färdigheter, att lyssna 
in, flexibilitet, sociala färdigheter, multita-
sking, kognitiv empati, teamwork.

Personer med ADHD bedömer ibland sin egen 
arbetsförmåga som lägre och beskriver sig som 
lättdistraherade på jobbet med problem att foku-
sera, vara glömsk och rastlös [88]. Personer med 
ADHD kan också behöva stöd för att skriva en 
korrekt och fullständig jobbansökan i tid och för 
att genomföra framgångsrika jobbintervjuer. På 
arbetsplatsen kan typiska utmaningar till exem-
pel vara svårigheter att hålla tider, att hålla koll 
på arbetsuppgifter, följa anvisningar och ha en 
emotionell stabilitet. Det kan förekomma problem 
med att alltid uppträda socialt passande samt 
med hyperfokusering. Man rekommenderar olika 
anpassningar för att kompensera för svårigheter, 
som en tydlig struktur med fasta tider, möten och 
återkoppling. Dessutom rekommenderas tydliga, 
regelbundna anvisningar, lugna och avskärmade 
arbetsplatser. Kognitiva hjälpmedel och strategier 
samt arbetsrehabilitering rekommenderas för att 
personer med ADHD ska kunna hitta individuella 
lösningar för bättre arbetsmiljö och mental hälsa 
på jobbet [89].

Psykoedukation
Psykoedukation innebär att lära sig mer 
om sina svårigheter och diagnoser. När 
man får mer kunskap om, och förstår var-
för olika saker och situationer känns svåra 
blir det lättare att hantera dem.

Yrken som kan passa personer med NPF 
bättre och mindre bra
Samtidigt som det finns forskning på funktions-
områden där personer med NPF kan visa styrkor 
och svagheter och arbetsmiljöer som fungerar 
bättre eller sämre för dem, saknas det forskning 
om vilka specifika yrken skulle kunna passa bättre 
eller sämre. Det finns en del statistik och studier 



31

Metod och resultat

som har undersökt studie- och yrkesval eller vad 
personer med NPF jobbar med, men dessa studier 
kan bara anses ge en mycket grov trend. Det kan 
här finnas ett systematiskt fel i data, nämligen att 
personer med NPF kanske måste ta de arbeten 
de kan få, inte de arbeten de vill ha, eller de som 
skulle passa dem bäst.

När man undersöker vad personer med ASD arbe-
tar med ser det lite olika ut i olika länder. I en stu-
die från Australien verkar till exempel merparten 
arbeta med kontorsarbete, som kroppsarbetare 
eller inom specifika yrken och det finns en trend 
till mer vetenskapliga, tekniska och IT-baserade 
jobb. Men personer med ASD arbetar också inom 
mycket olika områden, på olika nivåer och i olika 
funktioner. I Tysk studie är de flesta anställda 
inom vård och omsorg, administration, ekonomi 
och juridik, eller inom det naturvetenskapliga om-
råden. Jämfört med den allmänna befolkningen 
är betydligt fler anställda inom naturvetenskap, 
geografi och datavetenskap och färre inom indu-
striproduktion [90, 91].

Den israeliska militären har ett program som he-
ter ”Equal in uniform” där man anställer personer 
med IF (Intellektuell funktionsnedsättning) och 
det har visat sig att programmet har lett till en 
förbättrad attityd till personer med funktions-
nedsättning och en större vilja till inkludering. 
De anställda med IF är uppskattade och dess-
utom har de en positiv inverkan på befälhavarnas 

människosyn och kommunikationsförmåga [92, 
93].

Välmående och risker i samband med 
arbete och NPF
Det finns få studier om könsskillnader i förhållan-
de till välmående och risker i samband med arbete 
och NPF, men de som finns visar inte på några be-
tydelsefulla skillnader utom för personer med IF. 
Generellt kan personer med NPF uppleva mycket 
stress, psykisk och fysisk ohälsa, samt svårigheter 
med social kommunikation och interaktion [94]. 
För personer med motorisk koordinationsstörning 
är det tydligt att det är positivt att ha ett arbete för 
den upplevda tillfredställelsen och måendet, men 
den allmänna hälsan och ångesten skiljer sig inte 
åt mellan dem som har en anställning och de som 
är arbetslösa [95].

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 



  kan ha en högre risk för olyckor med kroppsliga 
skador. Risken är framförallt hög om det finns 
tidigare olyckor eller frakturer eller samtidigt epi-
lepsi och problem med balans och gång [96]. Sam-
tidigt upplever personer med IF högst välmående 
och tillfredsställelse om de kan ta egna beslut och 
arbeta delvis självständigt, känna sig kompetenta, 
vara uppskattade och känna samhörighet med 
andra. Detta stämmer med behoven som personer 
utan funktionsnedsättning har för att känna till-
fredställelse och välmående [97].
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Prognosfaktorer för sysselsättning och 
livskvalitet på arbetet vid NPF
En viktig aspekt vid studie- och yrkesvägledning 
är att ha kunskap om vilka individ- och omgiv-
ningsfaktorer som påverkar om en person med 
NPF hittar passande utbildning, matchande yrke 
och jobb och förblir frisk och nöjd på jobbet. Ett 
flertal studier i bland annat USA har undersökt 
prognosfaktorer i samband med sysselsättning 
och NPF från olika perspektiv [98]. 

Gynnande faktorer
För personer med ASD har man hittat 4 gynnande 
faktorer för framgångsrikt jobbsökande och stabil 
sysselsättning:
• Supported employment, jobbcoachning och 

liknande visar sig leda till högre sysselsätt-
ningsgrad, att ha ett konkurrensutsatt arbete 
och högre lön.

• Färdighetsträning, bildstöd, psykoedukation 
och beteendeterapi arbetar med utmanande 
beteenden och sociala färdigheter och förbätt-
rar möjligheter till ett avlönat konkurrensutsatt 
arbete.

• Att träna på vardagliga färdigheter (till exempel 
användning av transportmedel, självomsorg, 
använda telefon) höjer andelen sysselsatta.

• Stöd från familjen, familjens resurser, tillgång 
till praktik och utbildning ökar tillgången till 
avlönat konkurrensutsatt arbete.

De mest framgångsrika strategierna för sysselsätt-
ning vid ASD verkar vara [86]:
• Att matcha individ och arbete.
• Engagerade och stödjande chefer och kollegor.
• Träning och instruktion när man är ny på job-

bet.
• Anpassningar på jobbet som tar hänsyn till in-

dividens behov.
• Stöd över lång tid.

Man har kunnat se att ungdomar med ADHD:s 
negativa tankar om sig själv och personliga svårig-
heter i samband med diagnosen har stor inverkan 
på funderingar om framtida yrke och yrkesval 
[99]. Dessutom kan man ofta se stora utmaningar 
när dessa ungdomar ska ta beslut om sin yrkes-
framtid [100]. Vad som också visat sig vara posi-
tiva prognosfaktorer för personer med ADHD är; 
kön (att vara man), att leva i en relation, att ha 
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barn och att inte ha 
haft en depression. 
Däremot verkar 
varken subtyp eller 
svårighetsgrad av 

ADHD, ålder eller 
utbildning spela in på 

prognosen för delaktig-
het i arbetslivet [101].

En av de största framgångsfaktorerna för senare 
sysselsättning för personer med NPF är att ha ett 
avlönat jobb under gymnasie- eller universitets-
tiden. Andra framgångsfaktorer är förmåga att 
anpassa sig, sociala färdigheter, ansvar i hushållet 
som tonåring och höga förväntningar från föräld-
rarna [111].

Vägledning 
bör i första 

hand stödja och 
motivera individen 

att hitta en studie- och 
yrkeskarriär där hen 
kan uppnå sin fulla 

potential.

Kön och etnicitet som 
prognosfaktor
Både i Sverige och USA verkar det vara så att kön 
påverkar när det gäller chansen till sysselsättning 
hos personer med IF. Män har både högre syssel-
sättningsgrad och högre lön än kvinnor i den här 
gruppen av NPF [102, 103]. Dock finns det studier 
från USA som visar att kön inte spelar någon roll 
för sysselsättningsgraden hos personer med IF 
[104]. I USA har man också kunnat se att etniska 
minoriteter möter större utmaningar än vita per-
soner med intellektuell funktionsnedsättning, 
men att utbildning fungerar som en positiv prog-
nosfaktor [102]. Arbetsförmedlande insatser, väg-
ledning och ekonomiskt stöd ger tydligt positiva 
effekter för gruppen med intellektuell funktions-
nedsättning. När det gäller sysselsättningsgraden 
syns de positiva effekterna även för de med psy-
kiatriska svårigheter som ångest, depression och 
psykos [105]. I Spanien har man kunnat se att 
låga jobbkrav och gott socialt stöd från kollegor 
var viktiga positiva prognosfaktorer för livskvali-
tet på jobbet för gruppen [106].

Negativa prognosfaktorer
För personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning finns det flera orsaker till förlust av jobbet, 
i ungefär hälften av fallen beror det på arbetsta-
garen och andra hälften beror det på arbetsgiva-
ren eller arbetsmiljön. De med mild intellektuell 
funktionsnedsättning säger oftare upp sig själv, 
medan det var fler som blev uppsagda bland 
dem med moderata till svåra intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Orsaker från arbetstagarens 

sida till att avsluta sitt jobb kan vara fysisk hälsa, 
personliga omständigheter (flytt, graviditet), att 
man inte är nöjd med jobbet eller att man har hit-
tat ett bättre arbete eller att ett stödprogram på 
jobbet hade upphört. Orsaker från arbetsgivarens 
sida kan vara: låg prestation, frånvaro, brist på 
punktlighet, brist på kommunikation (till exempel 
inte ringa chef vid sjukfrånvaroanmälan), brist på 
noggrannhet vid utförandet av uppgifter, låg moti-
vation, orealistiska förväntningar [107]. I Austra-
lien har man kunnat se att det största hindret att 
behålla personer med intellektuell sysselsättning 
i arbete är stigande krav på effektivitet och färdig-
heter, sättet att rekrytera medarbetare och tekno-
logiska förändringar som i ökande utsträckning 
minskade tillfällena för passande jobbmöjligheter 
[108].

Sömnstörning har också visat sig vara en viktig 
negativ prognosfaktor för framgångsrik sysselsätt-
ning och arbetsprestation, och är ett problem som 
många personer med NPF upplever [109, 110]. 

Barriärer och underlättande faktorer i 
arbetsmiljön vid NPF
De senare åren har det växt fram en övertygelse 
att det kan vara mer framgångsrikt, hållbart och 
humant att försöka anpassa arbetsmiljön till 
individens förutsättningar (inkludering) än att 
förvänta sig att individen anpassar sig till arbets-
miljön. Flera studier har undersökt betydelsen av 
miljöfaktorer för sysselsättning och välmående 
hos personer med NPF. 

Det finns många faktorer som kan vara viktiga 
för personer med ASD för att ge förutsättningar 
för en bra arbetsprestation och ett bra mående 
på arbetsplatsen. Det finns också faktorer som 
kan upplevas som hindrande, vid intervjuer och 
undersökningar i Europa och USA har man bland 
annat kunnat urskilja ett antal hindrande och po-
sitiva faktorer: [85, 90, 112, 113]. 

Hindrande faktorer
• Egenskaperna i den fysiska miljön (ljud- och

ljusförhållande, eget rum, temperatur, lukter,
visuella distraktioner med mera).

• Attityder till ASD från omgivningen kan kännas
belastande vilket påverkar beslutet att vara öp-
pen eller inte med sin diagnos.

• Negativa attityder från arbetsgivare och kol-
legor som visar bristande förståelse och inte ger
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chanser och förtroende till sökande med ASD 
och visar motstånd att göra nödvändiga anpass-
ningar är ett hinder.

• Stress och ångest på grund av begränsade soci-
ala färdigheter, sensoriska problem, begränsade
intressen och rutinbundenhet var hindrande.

• Missnöje med jobbet eller uppgifter, till exem-
pel långtråkigt, repetitivt, oinspirerande arbete.

• Dåligt socialt bemötande, kritik, exkludering av
andra.

• Dåligt professionellt bemötande (ingen hand-
ledning/träning, oprecisa instruktioner).

• Byråkrati, administration, intriger, hög perso-
nalomsättning.

• Låg lön, lite semester.

Positiva faktorer
• Möjligheten att använda sina färdigheter och

intressen.
• Att bidra till samhället.
• Förstående, toleranta och tålmodiga kollegor

som använder tydlig och begränsad kommuni-
kation.

• En kultur som accepterar olikheter och mång-
fald.

• Olika former av stöd som vägledning och in-
satser (supported employment, hjälp med
övergångar, hjälpmedel, multidisciplinärt sam-
arbete) underlättar.

• Tydliga rutiner och definierade, avgränsade
arbetsuppgifter samt flexibilitet i schemat upp-
levs som gynnande.

• Upplevelsen av att ha goda färdigheter och pas-
sion för arbetet är positivt.

• Minimering av sociala krav och kontakter då
sociala interaktioner ofta upplevs som nödvän-
diga men krävande.

• Matchning av intressen, färdigheter och arbets-
uppgifter.

• Positiva relationer med kollegor, och trevliga
kontakter med kunder.

• Lön och andra förmåner.
• En trevlig arbetsmiljö och bra arbetstider.

I Japan har man kunnat se att autistiska drag var 
relaterade till lägre psykisk livskvalitet på jobbet, 
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men också att socialt 
stöd var en faktor som 
kunde upprätthålla livs-
kvaliteten [114].

De vanligaste utmaning-
arna för unga vuxna med 

NPF i USA för att komma i 
arbete har visat sig vara [115]:

• Brist på arbetslivserfarenhet.
• Problem med transport till jobbet, till exempel 

inget körkort/ingen bil, ingen kollektivtrafik till 
arbetsplatsen.

• Kognitiva problem.
• Avbrott av kontakten med vägledaren.
• Begränsade sociala färdigheter.

När det gäller hantering av känslig information, 
som avslöjande av diagnos för arbetsgivare och 
kollegor, finns det både för- och nackdelar. Avslö-
jande av diagnos kan ha fördelar i form av anpass-
ningar, ökad medvetenhet och bättre bemötande, 
men även nackdelar i form av stigma. Att enbart 
chefen känner till diagnosen kan leda till ökad 
diskriminering och stigma. När det gäller beslutet 
att berätta om sin diagnos eller inte har det visat 
sig att flera faktorer kan påverka, som till exem-
pel: ålder vid diagnos, sociala krav och policys på 
jobbet, existerande anpassningar, arbetstider och 
möjlighet att arbeta hemma, om man har eget 
kontor. Man rekommenderar att vägledaren bör 
vara aktiv i processen runt beslutet att berätta om 
en diagnos eller inte. Beslutet är alltid komplext 
och vad som passar och är meningsfullt för indivi-
den varierar [116].

Sömnstörning 
har visat sig 

vara en viktig 
negativ prognosfaktor 

för framgångsrik 
sysselsättning och 
arbetsprestation.

Matchning av färdigheter/svårigheter 
mellan individ och arbete vid NPF
Att identifiera ett yrke som passar en individs 
intressen, preferenser, färdigheter samt psykiska 
och fysiska förutsättningar och matcha det till 
ett passande arbete och en arbetsplats är kärnan 
i vägledning. Vid NPF är den målsättningen och 
processen speciellt viktig och avgörande.

I USA har man kunnat se bland autistiska studen-
ter att [117]: 
• De framför allt hämtar viktig information om 

karriären från familjen och i mindre utsträck-
ning från högskolans fakultet, studie- och 
yrkesvägledare, socialtjänster och stödorgani-
sationer.

• Hälften hade besökt studie- och yrkesvägledare 
på högskolan, men man uttryckte en önskan 
och ett behov av mer information och stöd.

• Många efterfrågade en plan för hur det skulle 
hantera information om sin diagnos och om de 
skulle berätta om diagnosen eller inte.

• Få hade kunskap om resurserna hos högskolans 
karriärvägledning och om resurserna skulle 
kunna vara meningsfulla för dem.

• Bara hälften hade valt ett ämne enligt sina per-
sonliga preferenser och intressen.

• Hälften ville ha mer hjälp att hantera stress och 
problem, lära sig att ta beslut, sätta mål, och 
delta i träning av sociala färdigheter.

Olika sysselsättningsformer och NPF
Vid NPF kan olika typer av sysselsättning vara 
aktuella eller meningsfulla beroende på diagnos, 
graden av funktionsnedsättning samt vid olika 
faser av vägledningen och arbetslivet. 

I Norge har man sett att skyddat arbete inte kan 
jämföras med andra former av arbete i samhället 
för personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Även om de sysselsatta är engagerade i sina 
roller och visar glädje i det organiserade arbetet 
så har arbetet inte samma karaktär som det man 
vanligen definierar som arbete och känns därför 
inte lika värdesatt i samhället eller lika tillfreds-
ställande [118].

Man kan dela upp sysselsättning vid intellektuell 
funktionsnedsättning och/eller ASD i skyddad, 
supported och konkurrenskraftig. 

Skyddad anställning
Vid skyddad anställning är lönen ofta lägre än vid 
supported employment, men skyddad anställning 
kan vara ett första steg till supported eller konkur-
renskraftig anställning. Supported employment 
ökar chanserna för konkurrenskraftig anställning 
och ökar personers välmående. Konkurrenskraf-
tig anställning leder till störst tillfredsställelse, 
bäst upplevd självbild och möjligheter till kar-
riärutveckling, framförallt om kollegor var stöd-
jande och toleranta [119]. Fördelen med skyddad 
anställning kan vara att den är lättare att få och 
behålla, och att det finns olika roller och arbets-
uppgifter av varierande komplexitet, samt det 
finns stöd, förståelse och uppmuntran. Vid arbete 
i sociala och ideella företag känns det positiv att 
man arbetar i det vanliga samhället samtidigt som 
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det finns stöd, förståelse och uppmuntran samt 
möjlighet till utveckling. Summerat kan man säga 
att arbete i ideella och sociala företag kombinerar 
många fördelar av konkurrensutsatt och skyddat 
arbete[120].

Supported employment
Supported employment anses som både en insats 
och en sysselsättningsform som har beforskats 
grundligt. Historiskt har supported employment 
sina rötter inom avinstitutionaliseringen och in-
dividuell placering. Fördelarna är många men det 
finns nackdelar med metoden nämligen att närva-
ron av vägledare kan minska personens kontakt 
med kollegor och förstärka deras funktionsned-
sättning eller beroende av stöd [121]. Olika pro-
gram med supported employment utgår ifrån att 
alla kan jobba, att man ska jobba i vanliga miljöer, 
att man ska ha samma ersättning och att den an-
ställde ska kunna leda processen om anställning. 
Dessutom ska man under processen fokusera på 
personens färdigheter, på att det är viktigt med 
stöd och att traditionella arbetsplatser måste kun-
na anpassas. Forskningsläget visar att supported 
employment har starkt vetenskapligt stöd för att 
fungera vid ASD [122]. Centralt för framgång med 
supported employment är: 
• Praktik innan man söker jobb, 
• Att handledning och mentorskap säkerställs 
• Att individens färdigheter och kraven på jobbet 

kartläggs och matchas så detaljerat som möj-
ligt.

• Övergångar måste planeras och vara mjuka. 
• Det måste skapas förutsättningar så att indivi-

den kan uppvisa den prestation som krävs och 
förväntas, vilket gör att personen kan behålla 
sitt arbete, må bra och utvecklas.

Avinstitutionalisering
Avinstitutionalisering är när man före-
språkar att de psykiskt funktionshindrade 
flyttas från offentliga eller privata institu-
tioner, såsom psykiatriska sjukhus, tillbaka 
till sina familjer eller till samhällsbaserade 
hem. Medan avinstitutionaliseringens 
fokus är de psykiskt sjuka så kan deinstitu-
tionalisering beskriva liknande förflyttning 
av fångar, föräldralösa barn eller andra 
individer som tidigare varit begränsade till 
institutioner.

Individuell placering
Individuell placering är en variant av Sup-
ported Employment med arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringsinsatser för personer 
med funktionsnedsättning. Arbetssättet 
växte fram i vård- och stödsystemet i USA 
under 1980-talet. I början av 1990-talet 
väcktes intresset för metoden i Sverige och
den används nu inom flera verksamheter.

 

Konkurrensutsatt anställning
En konkurrenskraftig anställning är helt enkelt 
en vanlig anställning på den reguljära arbets-
marknaden. För intellektuellt funktionsnedsatta i 
Australien kan man se att konkurrensutsatt arbete 
upplevs som mest respekterat. Vid konkurrens-
utsatt arbete upplever personerna sig som mest 
jämställda med andra arbetstagare och upplevel-
sen att man arbetade i det vanliga samhället var 
viktig.
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Övergångar i stu-
die- och arbetslivet  
vid NPF
Det krävs kognitiva förmågor för att planera, 
organisera och förutse framtiden, och det krävs 
motivation och emotionell stabilitet. Vissa över-
gångar i livet är extra utmanande eftersom de 
innebär stora förändringar av vardagen: slutet 
på en livsfas och början på en ny livsfas, i en ny 
miljö, med nya uppgifter och sociala kontakter. 
Speciellt övergångsfasen från ungdomsåren till 
vuxenlivet med byte från utbildning till arbete är 
en komplex och ibland långdragen period i många 
OECD-länder i dag [123]. Den här övergångsfasen 
har fått namnet emerging adulthood i litteraturen 
[124] och ordet transition används ofta för över-
gång, inte minst i kliniska sammanhang [125]. Det 
är väletablerat att övergångar är extra utmanande 
för individer med NPF och av en del upplevs de 
som nästan oövervinnliga [126, 127]. Om man ser 
på översikten av undersökningar i Australien kan 
man i dagsläget inte dra så många slutsatser om 
faktorer som påverkar transitionen hos universi-
tetsstudenter med ASD [128]. Samtidigt har man 
i USA hittat tre underlättande och tre hindrande 
faktorer under och efter övergångar för personer 
med ASD [129].

Underlättande faktorer vid övergångar
• Personer (kollegor, chefer) och miljöer som ger 

praktiskt och socialt stöd och genomför nöd-
vändiga anpassningar till personen med ASD. 
Ofta finns en hållbar kultur av att värdesätta 
mångfald, en tydlig kommunikation rörande 
ansvar och arbetsinnehåll och individuella lös-
ningar (till exempel arbetstider, arbetsplats, 
extra tid, ytterligare handledning). 

• Stegvisa övergångar, där anhörigas stöd över 

tid byts 
ut mot stöd 
på universitet eller arbets-
plats, till exempel genom träningsprogram på 
arbetsplatsen eller mentorer. 

• Informationsspridning, nätverkande och sam-
arbete kring individen med ASD från alla in-
blandades håll.

Hindrande faktorer vid övergångar
• Dålig matchning av individens behov till olika 

miljöer. Få utbildnings- eller arbetsplatser var 
beredda att hantera individer med ASD eller 
villiga att genomföra anpassningar. Även om 
arbetsgivare angav autistiska styrkor (pålitlig-
het, punktlighet, samvetsgrannhet), ansåg de 
flesta personer med ASD och deras anhöriga att 
personer med ASD underskattades och att ne-
gativa attityder var utbredda. 

• Osäkerhet och olika uppfattningar om föräld-
rars roll i övergångsprocessen. Medan anhöriga 
ansåg att deras stöd var nödvändigt och även 
kände att det fanns behov att utbilda personer 
på olika platser i att hantera deras barn, tyckte 
professionella att förälders engagemang hin-
drade individens utveckling mot självständig-
het. 

• Brist på samverkan och integration av vård- 
och stödinsatser samt markant mindre tillgång 
till kompetent hjälp i vuxen ålder.

I Australien kan man se liknande underlättande 
och hindrande faktorer som i USA när det gäller 
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övergången från gymnasie- eller universitetsstu-
dier till arbete för personer med ASD. Vad som 
skiljer sig var att man i Australien mer såg vikten 
av att identifiera en individualiserad och styrke-
baserad utgångspunkt (till exempel hjälp med att 
”hitta sin grej”), och vikten av att påverka indivi-
dens motivation och insikt i sin situation [130].

I USA är personer med inlärningsstörningar säl-
lan medvetna om sina rättigheter på arbetsplatsen
(till exempel skydd mot diskriminering och rätt 
till anpassningar). Dessutom är det få arbetsplat-
ser som erbjuder eller genomför anpassningar 
för dem med inlärningsstörningar. Samtidigt har 
många behov av att utveckla sina färdigheter när 
det gäller självständighet och målmedvetenhet. 
Man rekommenderar därför förebyggande psyko-
logiska- och informationsprogram för gruppen för 
att skapa bättre förutsättningar inför arbetslivet 
[131]. 

För många personer med ASD kan autistiska be-
teenden som problem med social medvetenhet, 

pedanteri och att de ofta kan föredra att arbeta 
ensamma utgöra barriärer i arbetslivet. Det be-
hövs tidigt och under hela övergångsperioden ett 
team som genomför ett paket av åtgärder för att 
säkerställa framgång i arbetslive, en vägledare 
anses vara en essentiell del av teamet. Teamets 
arbete bör inkludera hjälp med att hitta och lyckas 
med utbildningsmål och arbete samt att erbjuda 
hjälp med att organisera stöd vid övergången till 

 arbetslivet. I det här arbetet är det viktigt att an-
vända och följa riktlinjer och evidens. Dessutom 
bör man alltid ta familjemedlemmars erfaren-
het och rekommendationer i beaktande samt ta 
hänsyn till personen med ASD:s energinivåer och 
respektera hens beslut [132].

Vägledningsinsatser för personer  
med NPF
Det finns starkt vetenskapligt stöd för att sup-
ported employment ökar chansen för konkur-
renskraftig sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättningar [133]. För personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan man se 
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att stöd av kollegor ger positiva effekter men inte 
är tillräckligt effektiva i sig, det behövs också 
professionellt stöd. Även insatser med sociala 
berättelser gav viss positiv effekt på individernas 
engagemang på arbetet och hens möjligheter till 
anpassning [134]. 

Tyvärr visar många studier att stödsystemen för 
personer med ASD fortfarande är mycket begrän-
sade, ostandardiserade, okoordinerade och saknar 
långsiktighet [135]. Man har analyserat hur olika 
demografiska faktorer, vägledning och sysselsätt-
ningsinsatser påverkar framgången i att lyckas 
på arbetsmarknaden för unga vuxna med autism. 
Resultaten visar att personer som hade fått olika 

insatser, som till exempel hjälp med att söka jobb, 
jobbcoachning, träning och rehabilitering lycka-
des mycket bättre på arbetsmarknaden än de utan 
insatser. Ju fler antal stödinsatser desto större 
positiv effekt kunde man se [136]. Supported em-
ployment och liknande insatser har visat sig leda 
till större sysselsättningsgrad ibland unga vuxna 
med ASD, samtidigt som de får högre livskvali-
tet, kognitiva funktioner och minskade autistiska 
symptom [137].

Berätta om sin NPF diagnos?

Det kan vara svårt att väga eventuella fördelar mot nackdelar och beslutet är högst 
personligt och komplext. Här nämns några exempel ur varje vågskål. Arbetsgi-
varen har rätt att fråga om en persons arbetsförmåga, men personen måste inte 
svara på frågan genom att berätta att man har en diagnos.

Fördelar
• Man slipper hitta på ursäkter och förklara sig 

när man till exempel ska träffa sin psykolog, 
ska till habiliteringen eller liknande. 

• Man visar att det inte är något att skämmas 
för och underlättar på så sätt både för sig själv
och andra.

• Man kan få den hjälp och det stöd man har 
rätt till.

• Omgivningen kan få en bättre förståelse var-
för man till exempel har svårt att hålla ord-
ning på sitt skrivbord, behöver hörselkåpor 
eller inte klarar av att sitta mitt i ett klassrum.

• Man påminner omgivningen om att en per-
son inte är sin diagnos, alla med till exempel 
autism är inte likadana, lika lite som alla med 
blå ögon är likadana.

Nackdelar
• Man kan känna sig sårbar, ens diagnos kan 

vara en väldigt privat del av en själv som det 
kan vara känsligt att lämna ut till omgiv-
ningen.

• Folk kan ifrågasätta, allt från om man verkli-
gen har en diagnos ”du verkar ju helt normal”, 

eller jämföra en med andra personer med 
samma diagnos och vad de klarar som man 
själv inte kan, eller tvärt om

• Det finns en risk att man inte blir tagen på 
allvar och att alla känslor och tankar tillskrivs 

 diagnosen och inte en själv som person.
• Man riskerar att uppleva nackdelar på grund av 

sin diagnos, detta trots att det finns en lag mot 
diskriminering. Chanser att göra karriär kan 
minska och man kan bli rädd för att byta jobb.

Att tänka på
• Berätta men tänk först igenom vad och hur 

och även vad man inte ska berätta.
• Var beredd på att mottagandet när man be-

rättar inte alltid blir positivt.
• Den som väljer att inte berätta har kanske 

starka skäl. Man kan vilja skydda sin självbild 
och vara lika kompetent och duglig som an-
dra.

• Arbetsgivaren har rätt att fråga om arbetsför-
mågan, men man måste inte svara på frågan 
genom att avslöja sin diagnos.

• Arbetsgivaren har tystnadsplikt enligt lag när 
det gäller en anställds sjukdom.

Att berätta eller inte berätta om sin diagnos kan 
vara avgörande
Hantering av information om diagnos är en viktig 
och känslig aspekt vid NPF och arbetslivet. Det 
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finns inget rätt eller fel i hanteringen. Både att 
avslöja och inte avslöja diagnosen kan ha för- och 
nackdelar för individen med NPF. Individen med 
NPF behöver information och stöd för att kunna 
ta ett lämpligt beslut.

Slutsatser
Vi har hämtat information om bästa möjliga stu-
die- och yrkesvägledning vid NPF från tre källor, 
två från Sverige; via JobbaFrisk NPF:s arbets- och 
referensgrupp och examensarbeten från svenska 
universitet, och en som innehåller uppdaterad 
kunskap från den internationella forskningsfron-
ten. Här finns det aktuella kunskapsläget inom 
studie- och yrkesvägledning vid NPF i Sverige 
samt resultat av tidigare och aktuella rapporter 
och utredningar.

Kunskapen är i sin helhet något begränsad, 
framför allt för att det finns få studier som direkt 

adresserar frågan vilka specifika yrken och jobb 
passar personer med NPF bättre eller sämre eller 
innebär risker eller fördelar för dem. Dock finns 
det många resultat som är viktiga för vägledaren 
eller viktiga att känna till i samarbete med andra 
stödfunktioner vid utbildning och i arbetslivet. 

De flesta internationella studier behandlar frågan 
hur man bäst kan få personer med NPF i arbete 
över huvud taget, inte nödvändigtvis hur man op-
timerar studie- eller yrkesval. Det finns dessutom 
få rapporterade studier från Sverige 

Trots dessa begränsningar är den framtagna in-
formationen om situationen inom vägledningen 
inom NPF tydlig och resultat angående hur 
vägledningen borde gå till är i hög grad överens-
stämmande mellan källor, länder och diagnoser. 
Vi anser därför att följande slutsatser och rekom-
mendationer är berättigade:
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Studie- och yrkesvägledningen vid NPF 
kan förbättras

uppmärksamhet på detaljer, logiskt tänkande, för-
utsägbarhet och lojalitet vid ASD och flexibilitet, 
kreativitet och hyperfokus vid ADHD.Det finns förbättringsutrymme inom studie- och 

yrkesvägledning vid NPF. Evidensen visar att 
det saknas resurser i form av antal vägledare per 
person, tid för personen (till exempel för kartlägg-
ning, uppföljning, långsiktigt arbete), systematisk 
samordning av vägledning inom skolan, annan 
utbildning, arbetsförmedling, andra aktörer och 
stödinsatser (till exempel styrdokument efter-
frågas). Det saknas också resurser för hjälp i 
övergången till arbetslivet, för vägledning enligt 
rekommenderad beprövad praxis, kvalificering av 
vägledare och deras fortbildning.

Matchning av individ till yrke och  
arbetsplats är avgörande
Matchning av individens profil till yrkes-/jobbpro-
fil och karaktären hos den potentiella arbetsplat-
sen där yrket utförs är avgörande. Därför måste 
den allmänna miljön där yrket brukar utföras och 
den specifika arbetsmiljön kartläggas noggrant. 
Det innebär även arbetsplatsens kultur och öp-
penhet, samt att förståelse och stöd av chef och 
kollegor är av stor vikt.

Individcentrerad vägledning behövs Miljöanpassning på arbetsplatsen kan 
vara avgörandeFör individer med NPF behövs en individcentre-

rad vägledningsprocess som baseras på individens 
styrkor, intressen och preferenser, men även tar 
hänsyn till begränsningar och svårigheter. Inom 
vägledning vid NPF är denna process av yttersta 
vikt och kräver mer tid, detaljplanering, tålamod, 
ansvarstagande och ansträngningar från vägleda-
rens sida än vid vägledning av personer utan NPF, 
även om dessa så klart också gagnas av en individ-
centrerad vägledningsprocess.

Miljöanpassningar på arbetsplatsen så att indivi-
den kan fungera och prestera bättre kan vara av-
görande. Anpassningarnas komplexitet, kostnad 
och inverkan på annan personal överskattas ofta 
av arbetsgivare. Personer med NPF har stor fördel 
av tydlighet, rak och enkel kommunikation, struk-
tur, ledning, definierade arbetsuppgifter, begräns-
ningar av distraktioner (genom till exempel eget 
rum, lugn och ro, passande belysning, inga starka 
dofter), flexibilitet med arbetstider och deadlines 
och eventuellt begränsade sociala kontakter.Det finns inga yrken som passar bättre 

eller sämre för de med NPF
Det finns inga yrken eller arbeten som personer 
med NPF (undantag intellektuell funktionsned-
sättning) generellt är speciellt kvalificerade eller 
icke-kvalificerade för. Personer med NPF finns 
inom många olika yrken och kan utföra många 
olika jobb. Det finns dock en viss tendens på ar-
betsmarknaden att till exempel personer med ASD 
oftare arbetar inom naturvetenskapliga, tekniska 
och IT-baserade jobb.

Stöd vid övergångar är viktigt
Stöd i övergångsperioder, till exempel mellan hög-
stadiet och gymnasium, vid byte mellan skolor, 
men framför allt vid övergången från utbildning 
till arbetslivet är extra känsliga vid NPF och måste 
därför planeras och samordnas.

Supported employment fungerar
Supported employment är en effektiv insats för att 
öka chanserna för personer med NPF att komma 
i ut på arbetsmarknaden, få mer arbetstid och 
högre lön. Även en rad andra arbetsrelaterade 
insatser, till exempel färdighetsträning, mentors-
program och förberedelser för arbete kan öka 
chanserna till långsiktigt arbete och välmående.

Styrkor och svagheter vid NPF är  
inte universella
Det finns inga universella styrkor och svagheter 
vid NPF som berör arbetslivet (undantaget är  
intellektuell funktionsnedsättning). Å andra sidan 
är det vanligare vid NPF att vissa svårigheter före-
kommer inom teamwork, motorik, sensorik, reg-
lering av känslor, att förstå och fullfölja uppgifter, 
förmåga till organisation, socialt tänkande, stress 
och belastning. Även sårbarheten för psykiatriska 
och fysiska tillstånd som ångest, sömnstörningar 
och depression är förhöjd. Samtidigt kan man 
vid NPF också observera relativa styrkor som 

Tidiga arbetslivserfarenheter  
är en framgångsfaktor
Tidigare arbetslivserfarenhet är bland de viktigas-
te framgångsfaktorerna för senare sysselsättning 
och karriär vid NPF. Möjligheter att skapa olika 
erfarenheter genom praktik för individen så tidigt 
som möjligt har därför en hög prioritet.
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Hej! 

Jag heter Alexander och är 30 år gammal. Till vardags arbetar jag som 
idrottslärare och har studerat lärarprogrammet på lärarhögskolan, gym-
nastik och idrottshögskolan samt Stockholms universitet i totalt 4,5 år. 
Jag har själv ADHD/autism och när jag studerade fanns det både sådant 
som var utmanande men också det som var väldigt roligt och givande! 
Därför tänker jag dela med mig lite av mina erfarenheter. 

Jag har studerat på lärarlinjen 4,5 år och har en hel del erfarenhet av hur 
det är att studera på högre nivå. 

För mig var salstentor i princip omöjliga att prestera på. Här behövs lös-
ningar (finns också att få). Jag har alltid underpresterat på salstentor till 
följd av intryck och stress. 

Den överhängande stressen är oerhört svår att hantera för en som har 
nedsättning bland sina exekutiva förmågor. Till exempel så skjuts allt för 
mycket upp eller görs i sista stund. Det vore således bra att kunna få en 
veckoplanering istället för enbart ett slutdatum för när hemtentan ska in. 
Det här kanske studievägledare på universitetet skulle kunna stötta med? 

En kan få anteckningar av en kamrat som studerar samma linje. Uni-
versitetet brukar betala för dessa. Det är bra. Inspelade föreläsningar är 
också bra. 

Kring uppsatsskrivande är det ofta ett väldigt formellt skrivande som 
krävs. För mig tog det två extra år att bli godkänd här. När jag väl fick 
den hjälp jag behövde, någon som satte sig ned med mig och försökte 
förstå hur jag tänkte, så gick det oerhört fort att lösa. 2 års ångest som 
släppte över en dag. 

Personporträtt
Alexander Skytte
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Schemat där jag studerat har alltid haft en oerhört bra struktur. Vi har 
börjat och slutat samma tider (GIH). Schemat finns även tillgängligt långt i 
förväg. 

Olika salar och lokaler kan ofta ställa till det. På Stockholms Universitet var 
detta även påfrestande då man bytte klass varje kurs... Här är mitt tips att 
gå med i ett klubbmästeri. Det ger oerhört bra gemenskap. 

På GIH gick vi i samma klass alla 3 år. Det var en styrka och skapade en stor 
trygghet. 

Mitt tips är också att ha en klar bild vad du vill att studierna ska leda till. 
Har du inte det, ta hjälp. Sök upp studiehandledare och det är särskilt viktigt 
att ta hänsyn till ens unika behov. Jag behöver röra på mig mycket, gillar att 
umgås med barn för att de är genuina. Då är det självklara valet idrottslä-
rare. 

Sammanfattningsvis:

• Kamrater är viktigt. Det sociala är en nyckelfaktor för att trivas i skolan eller 
på arbetsplatsen.

• Framförhållning och tydlighet vinner alla på. Berätta vad ett möte ska be-
handla i förväg. Ge ett tydlig schema för varje dag med tydliga arbetsuppgif-
ter. Sätt deadlines, berätta vad som förväntas av en.

• Återkommande struktur gör vardagen enklare. Att i den mån det går ha ar-
betsuppgifter som liknar varandra varje dag kan hjälpa till att få till struktu-
ren och effektivisera arbetet. Att ha en daglig rutin och en veckorutin undvi-
ker missförstånd och får arbetet att flyta på. Det kan vara till exempel möten 
på samma tider, lunch och rast samma tid och specifika uppgifter lika så.
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Bemötande 
• På grund av tidigare misslyckanden och dåliga 

erfarenheter kan motivationen hos personen 
med NPF vara låg. Det är därför extra viktigt 
med ett bra bemötande och att det finns gott 
om tid. Som vägledare behöver du visa lugn och 
medkänsla samt förståelse för oro eller negativa 
känslor. Du behöver också skapa förtroende 
och bygga en god relation.

• För att underlätta den sociala situationen, ge 
tydlig och konkret information inför mötet. 
Vem ska man träffa, var ska mötet ske, hur 
länge kommer mötet pågå, vad behöver man 
med ha med sig, vad kommer mötet att handla 
om. Undvik i möjligaste mån att behöva av- el-
ler omboka mötet. 

• Informera dig om när på dygnet personen med 
NPF har sin bästa form och hur energinivån ser 
ut, samt i vilka situationer och under vilka för-
utsättningar hen är på bra humör och fungerar 
som bäst. Är hen piggast på morgonen eller se-
nare på dagen? Försök arrangera möten i linje 
med det. Tänk på vad som tar och ger energi 

från personen, det kan ha betydelse för vidare 
vägledning.

• Det kan vara mycket viktigt att personen med 
NPF har en medföljare som stöd vid första och 
eventuellt även senare samtal. Ta reda på om 
den du ska vägleda önskar det, vem som kan 
vara aktuell, en person som ger trygghet, en bra 
känsla och som kan hjälpa till i kommunikatio-
nen.

• Arbeta aktivt med att sätta dig in i den vägled-
des upplevelse och möt alltid personen där den 
är i sättet att känna och tänka kring studier, 
yrke och karriär. Värdesätt den vägleddes egna 
tankar och känslor och se dessa som helt cen-
trala. 

• Fråga hur personen vill att man pratar kring 
diagnosen. Inte alls? På ett visst sätt? Finns en 
önskan att använda vissa uttryck eller inte alls? 

• Fråga om du, utifrån ditt perspektiv, får för-
klara vilka för- och nackdelar det kan finnas 
med att vara öppen med sin diagnos eller inte. 
Hantering av information om diagnos är en 

Guide  
för bemötande, arbetssätt och  
samverkan vid studie- och yrkesväg-
ledning av personer med NPF

Vid vägledning av personer med NPF är det viktigt med ett bra bemötande och ge tid till att skapa 
en relation med personen i fråga. Förväntningar och motivationen kan vara låga på grund av tidi-
gare misslyckanden och dåliga erfarenheter. Det är därför viktigt att visa lugn, och medkänsla, att 

förstå oro eller negativa känslor och att skapa förtroende och en god relation. Tänk på att personen kan 
ha med sig en del tungt i bagaget vilket kan påverka tilliten. 



45

Guide

viktig och känslig aspekt vid NPF i arbetslivet. 
Det finns inget rätt eller fel i den frågan. Både 
att avslöja och inte avslöja diagnosen kan ha 
för- och nackdelar.

• Tänk på att sociala situationer, framförallt med 
nya personer som vill prata om ”allvarliga” sa-
ker kan vara skrämmande eller stressande för 
en del personer med NPF. 

• Ha höga förväntningar på dig själv och rimliga 
förväntningar på personen med NPF. Sannolik-
heten att ni lyckas är då högre eftersom du har 
stort inflytande över processen.

• En individcentrerad vägledningsprocess, som 
baseras på individens styrkor, intressen och 
preferenser är av yttersta vikt men kräver mer 
tid, detaljtålamod, ansvarstagande och an-
strängningar från vägledarens sida, speciellt 
när det gäller NPF. Tänk på att se individen och 
inte så mycket individens diagnos.

• I kommunikationen är det vidare viktigt med 
raka och enkla budskap. Ironi och ordlekar kan 
förvirra. Var restriktiv med öppna frågor om 

du märker att dessa är svåra att svara på och 
undvik abstrakta ord om personen inte förstår 
dem. Använd inte metaforer eller uttryck med 
underförstådd betydelse.

• Både när det gäller studier och arbete så är det 
viktigt att förstå att personer med NPF kan 
behöva en längre återhämtningstid och andra 
personliga anpassningar, till exempel fler pau-
ser. Det kan också vara bra att erbjuda olika 
mötesformer som till exempel promenadmöten, 
telefonmöten, digitala möten.

• Fråga gärna om det finns något i väglednings-
momentet som stör, till exempel ljud, ljus, lukt, 
temperatur eller visuell distraktion. Eventuellt 
föredrar personen ett visst sätt att sitta, kanske 
med mer avstånd eller annat som gör att hen 
känner sig mer bekväm och känner att vägled-
ningen sker på hens villkor. Att sitta bredvid 
varandra för att till exempel ta del av informa-
tion på en datorskärm kan vara ett bra sätt att 
slippa titta någon i ögonen, något som kan vara 
svårt för vissa personer inom NPF. Fråga gärna 



46

Guide

redan inför första mötet så att du har möjlighet 
att åtgärda det som behövs innan starten.

Ge 
inte 

för mycket 
information på 

en gång och ta en 
fråga i taget. Var 

så konkret som 
möjligt. 

Arbetssätt
• Planera mycket mer tid för vägledningen av 

person med NPF-diagnos, tid för flera möten 
och uppföljning. Ta med i beräkningen att det 
inplanerade mötet kanske inte blir av. Det kan 
vara bättre med korta och flera möten. 

• Planera eventuellt in ett förmöte 
där fokus ligger på vad som 
kommer att ske och där även 
frågan om vem/vilka som kan 
vara ett stöd i att ge viktig 
information för vägledningen 
kan besvaras och även vem/
vilka som kan vara lämpliga att 
involvera i arbetet.

• Jobba motiverande till nästa steg 
och stäm löpande av att överenskom-
melsen är att ni ska arbeta med vägledningsfrå-
gor.

• Personer med NPF kan ibland ha svårare än 
andra att tänka långsiktigt och fatta beslut. Det 
kan finnas en tendens till att skjuta fram beslut 

eller inte vilja ta dem alls. Som vägledare kan 
man lätt hamna in ett dilemma kring att ge fri-
het i beslutstagande och inte trycka på, men att 
samtidigt ge stöd för att komma vidare i hand-
ledningen. Det kan vara viktigt att vara förbe-
redd på sådana situationer och hitta lösningar 
tillsammans med personen och andra som hen 
har förtroende för annars finns risk att vägled-
ningen inte blir av.

• Arbeta med att kartlägga både aktuella 
och tidigare erfarenheter av studier. 

Finns det kritiska händelser och er-
farenheter som kan vara viktigt för 
planeringen? Undersök gemensamt 
förutsättningarna. Vad har fung-
erat bra? Vilka ämnen har varit 
intressanta? Hur såg omständighe-

terna ur när det fungerade väl? Vad 
fungerar mindre bra och i vilka lägen? 

• Centralt i vägledningen är att 
kartlägga egenskaper och styrkor. Beakta 

i det arbetet att personen kanske inte alls är 
medveten om sina styrkor och svagheter och 
hur de kan påverka yrken, beslut och arbets-
förmåga. Sök och prata framförallt om möjlig-
heter. Försök att uppmärksamma de positiva 



47

Guide

aspekterna och jobba med att i kartläggningen 
betona personens starka sidor och unika sätt 
att vara.

Tidiga 
arbets-

livserfarenheter 
är en nyckelfaktor 
för att uppnå en 

framgångsrik 
övergång mellan 

skola och 
arbete

• Vid NPF finns ett stort behov av struktur och 
rutiner. Detta blir av vikt i den vägledande si-
tuationen där inramningen av samtalet behöver 
vara extra tydlig och förutsägbar. Förberedelse 
och planering utan överraskningar är centralt 
och inga plötsliga förändringar bör ske. Infor-
mera i god tid och flera gånger om syftet med 
samtalet, processen och de olika stegen - vad 
som kommer att ske, när och var det kommer 
att ske, vad som förväntas, rollerna, tidsplane-
ring och eventuella pauser i mötet. Försäkra dig 
om att informationen har tagits emot på rätt 
sätt. Se till att ha tid kvar för att slutligen sam-
manfatta och stämma av att ni har en samsyn 
kring det som skett och även kring vad som ska 
ske vid nästa mötestillfälle eller aktivitet.

• Använd kommunikationsmedlen som passar 
personen bäst. Utgå aldrig ifrån att hen borde 
veta, förstå eller kunna. Utgå inte ifrån att 
saker händer utan att du säkerställer det. Att 
påminna om ett möte via sms kan vara ett ex-
empel. 

• Använd en tydliggörande pedago
gik och arbeta med till exempel 
bilder, listor och scheman för 
att konkretisera budskapet 
om vart den vägledde befin-
ner sig i processen och vilka 
andra som är viktiga för att 
det ska fungera. Bilder och 
filmer är bra att använda för 
att förklara yrken, var de inne-
bär och var de utförs. Ett tips är 

-

att visa ”goda exempel” genom just 
filmklipp, exempelvis intervjuer med 
unga (som har NPF) som studerar eller har fått 
ett arbete de trivs med.

• Ge inte för mycket information på en gång och 
ta en fråga i taget. Var så konkret som möjligt. 
Småprata bara när personen själv tar ett sådant 
initiativ och led samtalet på ett sätt som gör att 
ni kommer tillbaka till vägledningen och över-
enskommelsen om vad samtalat skulle handla 
om i rimlig tid.

• Erbjud enkla val, till exempel att sortera bilder 
om yrken, intressen, preferenser eller färdig-
heter (”gillar eller gillar inte”, ”kan det bra eller 
mindre bra”, ”jag gör det eller gör det inte”). 
Jobba med påståendelistor som alternativ till 

öppna frågor. 
• Ge både muntlig och skriftlig information i 

vägledningsfrågor och gör avstämningar regel-
bundet, för att säkerställa att personen tagit 
till sig informationen och för att stämma av att 
motivationen finns kvar. 

• Ett mycket bra sätt att bidra till att ge en realis-
tisk bild av yrken, utbildning eller arbetsplats 
är genom studiebesök. Att se hur det fungerar i 
verkligheten klargör ofta mer än att få det be-

rättat för sig.
• Tidiga arbetslivserfarenheter är 

en nyckelfaktor för att uppnå en 
framgångsrik övergång mellan 
skola och arbete
• Motivera och arbeta stöd-
jande för att få till både studie- 
och arbetslivserfarenheter. Möj-

ligheterna till prao på högstadiet 
och praktik under gymnasietiden 

är viktiga tillfällen att ta på allvar, 
då tidiga arbetslivserfarenheter är en 

nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik 
övergång mellan skola och arbetsliv. 

• Inför en praktik är det viktigt att arbeta för-
beredande, genom att prata med personer på 
skolan/arbetsplatsen om hur det är att vara 
där, rutiner, förväntningar, kulturen etcetera. 
Med samtycke från den vägledde kan det vara 
bra att informera arbetsplatsen om hur de kan 
anpassa sig till personens aktuella förutsätt-
ningar och behov och förtydliga hur personen 
bäst kommer till sin rätt och blir en resurs på 
arbetsplatsen. 

• Jobba systematiskt under praktikperioden med 
att kartlägga och utvärdera den nya erfaren-
heten, så att personen får ett bra stöd i att lära 
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sig mer om sig själv och nå en ökad kunskap 
om sina egna förutsättningar. Jobba även stöd-
jande med att att skapa kontakter. Det kan vara 
väldigt viktigt så låt den frågan ha hög prioritet.

• Att upprätthålla och samverka med platser och 
handledare som gärna tar emot personer med 
NPF och där eventuellt andra med NPF arbetar 
är av stor betydelse. Utöver arbetsplatser kan 
även ideella organisationer eventuellt vara en 
möjlighet.

• Det är bra att vara medveten om, att för en del 
personer med NPF är skolvardagen så krävan-
de att mer ansvar kan öka risken för 
utbrändhet. Utöver erfarenheter i 
arbetslivet så kan ytterligare ett 
sätt att skapa viktig livserfa-
renhet vara att motivera till 
att ta mer ansvar för uppgif-
ter hemma eller på fritiden.

Samverka 
så mycket 

som möjligt med 
andra kring personen 

du ska vägleda 
för att inhämta 

information kring 
vägledningen

• Inventera på olika sätt perso-
nens intressen och färdigheter 
och vad hen vill eller kan göra. 
Det kan vara bra att, utifrån in-
tressen, skapa listor med yrken som 
skulle kunna passa på olika nivåer och i 
olika områden och sen få en bild av vilka krav 
som är aktuella (till exempel sociala-, kom-
munikativa-, kognitiva- och stresstålighetskrav 
som dessa yrken är förknippade med). 

• Motivera till och hjälp till med praktik och all 
form av studie- och arbetserfarenheter. Prata 
gärna med personer på skolan/arbetsplatsen 
om hur det är att vara där, rutiner, förväntning-
ar, kulturen etcetera. Skapa en lista med ställen 
som gärna tar emot personer med NPF och där 
eventuellt andra med NPF arbetar. Ideella or-
ganisationer kan passa personer med NPF bra. 
Utnyttja möjligheterna till prao på högstadiet 
och praktik under gymnasietiden.

• När ni har en lista med intressen och färdig-
heter kan den fungera som underlag för att 
ta reda på vilka möjligheter det finns att lära 
sig mer om detta genom kurser, praktik eller 
genom studiebesök och kontakt med personer 
och relevanta arbetsgivare inom området. Var 
kan den vägledde öva på de färdigheter som 
krävs för intresseområdet? Ta som vägledare 
en aktiv roll i att samla möjligheter för att per-
sonen ska kunna ta nästa steg.

• Underlätta genom att hjälpa till med byråkrati 
och pappersarbete, regler och regelverk. Ge 
stöd så att formella krav på personen eller 

anhöriga uppfylls, till exempel påminn om 
deadlines, underskrifter, att lämna in underlag 
etcetera.

• Lyft fram att stöd och anpassningar kan erhål-
las vid både studier och arbete. Ibland kan 
mentorsprogram i skolan/yrkeslivet vara ett 
stöd.

• Var tydlig med att en karriär måste få ta tid. 
”Enklare” yrken kan vara en bra ingång till att 
stegvis prova sig fram och skaffa erfarenhet. 
Det kräver självinsikt och social kompetens att 
nå mål direkt. En vägledare bör kunna förklara 

hur karriärer fungerar, att man stegvis 
kan samla kunskap och att det inte är 

kört om man inte klarar gymnasiet 
direkt.
• Det är viktigt att du vet 
var din kompetens och ditt an-
svar ligger och när andra pro-
fessioner tar vid. Men låt inte 
personer hamna mellan stolarna, 

en aspekt som är mycket viktig i 
arbete med målgruppen. Ta hjälp 

av andra professioner. Studie- och 
yrkesvägledaren är en av de viktigaste per-

sonerna vid vägledning men även andra yrkes-
grupper i exempelvis skolan bör involveras i 
vägledningen.

Samverkan
• Samverka så mycket som möjligt med andra 

kring personen du ska vägleda, både för att in-
hämta information kring vägledningen, koordi-
nera med andra åtgärder och för långsiktig pla-
nering. Försäkra dig om det är ok för personen 
med NPF att prata med andra som ha en viktig 
roll eller som kan ge viktig information. 

• Lyft frågan om samverkan tydligt och ta reda 
på vilka andra som kan var viktiga för den väg-
ledde att ha med i vägledningssituationen, för 
att för att få rätt stöd i planeringen och för att 
koordinera med eventuella andra åtgärder och 
nå en långsiktigt hållbar planering.

• När det gäller samverkan är det viktigt att 
inhämta ett samtycke och eventuellt kan ett 
skriftligt samtycke behövas. 

• Samverkan hjälper dig att både att inhämta 
viktig information för den vägledande situa-
tionen och att få kunskap om vad andra gör, 
tänker och kan erbjuda vid NPF. Det kan 
handla om lärare, rektor, socialtjänst, vården, 
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arbetsförmedlingen, intresseorganisationer och 
föräldrar. 

• Var noggrann med att inhämta omfattande 
information om personen från olika relevanta 
källor (personer, bedömningar) och både aktu-
ell information och biografisk information om 
utbildning, intressen, preferenser, aktiviteter, 
vad hen gillar och inte och när hen visar sin 
bästa sida och prestation. Vad fungerar bra i 
vilka lägen, vad mindre bra? Finns det kritiska 
händelser och erfarenheter som kan vara viktigt 
för planeringen? 

• Tänk på att föräldrar och andra nära anhöriga 
har ofta ett intresse av att personen lyckas och 
mycket kunskap om personen som kan ge en 
ökad förståelse för vilken nivå vägledningen 
skall ges på. Informera och uppdatera de an-
höriga och låt dem vara delaktiga i beslut som 
berör dem – skapa allians. Var också beredd på 
att de inte nödvändigtvis delar din åsikt. 

• Genom samverkan med till exempel föräldrar 
kan man skapa livserfarenheter genom att mo-
tivera föräldrar att ge mer ansvar till personen 
hemma och på fritiden, och att hjälpa till att 
skaffa sommarjobb, volontärsjobb och praktik-
jobb. 

• Stöd i övergångsperioder, till exempel mellan 
högstadiet och gymnasium, vid byte mellan 
skolor, men framförallt vid övergången från 
utbildning till arbetslivet är extra känsliga vid 
NPF och måste därför planeras och samordnas. 
En god samverkan och samordning avlastar 
den vägledde och dess anhöriga i de här situa-
tionerna.

• Samverkan med praktikplatser och arbetsplat-
ser där man kan informera arbetsplatsen hur 
de kan hjälpa till genom att anpassa sig till 
personens behov ger personen ett bra stöd i sin 
nya situation och bidrar till att det blir läro- och 
framgångsrikt så att personen med NPF lär sig 
mer om sig själv, få en realistisk bild av sig själv 
och skapar kontakter. 

• Skapa samverkan kring personen med lärare, 
rektor, föräldrar, socialtjänst, vården, arbets-
förmedlingen, intresseorganisationer etcetera. 
Säkerställ att ni drar åt samma håll och har 
samsyn. Du måste veta vad andra gör, tänker, 
erbjuder och kan erbjuda vid NPF. Ta ansvar i 
samordningen, avlasta personen och anhöriga. 
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Tips

Tips på vad man bör undvika vid 
vägledningen 

• Somliga vill undvika ögonkontakt, sitt 
då bredvid varandra. 

• Kallprat, småprat. 
• Var restriktiv med öppna frågor och 

undvik abstrakta ord. 
• Använd inte metaforer eller uttryck 

med underförstådd betydelse. 

Tips för framgångsrik vägled-
ning 

• Medföljare vid första samtalen – ger 
trygghet. 

• Visa empati/medkänsla, skapa god 
relation. 

• Uppmuntra, betona elevens starka 
sidor (”empowerment”). 

• Individanpassa, elevens behov i fokus, 
ta ett promenadsamtal med klienten. 

• Korta samtal, flera besök. 
• Gott om tid, tålamod, vänta in sva-

ren, låt eleven få tänka ifred, i egen 
takt. 

• Informera om syftet och processen, 
vad kommer att ske, sammanfatta – 
gärna gemensamt. 

• Korta meningar, lite information i 
taget, en fråga i taget 

• Var tydlig, tydlig tråd, raka budskap, 
konkretisera, åskådliggör, ha god 
struktur 

• Visualisera = använd bilder, skriv upp 
huvudpunkter som bockas av vartef-
ter 

• Låt eleven sortera förslag på studie/
yrken i tre högar: Verkar kul – Kanske 
– Aldrig i livet 

• Gör studiebesök på nya skolan eller 
arbetsplatsen

Tänk på att personer med NPF-diagnos: 

• Kan ha misslyckanden i bakgrunden eller andra negativa erfarenheter vilket skapar oro och 
stress som påverkar vägledningen. 

• Kan ha svårt att våga öppna sig och känna tilltro. 
• Kan ha svårt i den sociala kontakten, ha förståelse för att klienten kanske inte ger dig social 

”respons”, en känsla av uppskattning. 
• Kan känna obehag inför förändringar, vet inte vad som väntar, oro inför framtiden, till ex-

empel byta skola från grundskola till gymnasium. 
• Kan ha svårt att tänka långsiktigt, tänker mer för stunden. 
• Kan ha svårt att fatta beslut, kan tendera att skjuta upp beslut. 
• Kan vara olika ”öppen” med sin diagnos vilket kan påverka möjligheterna att få hjälp med 

anpassningar som behövs vid tex olämplig belysning, störande ljud. 
• Kan ha svårt med den fysiska miljön genom att en lampa lyser för starkt, en klocka som 

tickar, för många saker som stjäl uppmärksamheten mm

Tips på vägen

• Uppdatera dig i NPF och vad som berör 
ditt arbete. 

• Dela med dig av dina kunskaper till an-
dra. 

• Prioritera NPF och utveckla ditt arbete 
kring gruppen. 

• Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete 
så att du säkerställer att du kan arbeta 
effektivt och känner dig säker och trygg 
i det du gör. 

• Våga prova något nytt för att lyckas, var 
inte rädd för att misslyckas. 

• Inhämta andras kunskap eller erfaren-
het när du är osäker. 



51

Frida säger

En inspirationsbank för nya riktningar

Jag fick möjlighet att delta i projektet eftersom jag har egen erfarenhet av att leva igenom 
mitt autistiska funktionssätt. Från första start har jag känt mig sedd och upplevt ett genuint 
intresse för vad jag har att säga. Samtalen har tillfört många nya perspektiv och jag har 
fått ta del av kompetens från oerhört många håll. Det har varit givande att få en skymt 
av det nuvarande forskningsläget genom att dyka ner i de internationella artiklarna som 
inkluderades. Kunskapsöversikten riktar ljuset åt flera globala mönster som kan urskiljas inom 
vägledningsområdet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån 
materialet ser jag gott om riktningar för framtida utveckling inom fältet för att dessa individer 
ska få betydligt fler möjligheter att nå dit de vill.

Det är fascinerande hur mycket vi inom autismspektrumet kan skilja oss åt. Även om vi är olika 
fast med liknande svårigheter så gör variationen att det är svårt att dra generella slutsatser om 
oss i stort. Genom den innehållsrika kunskapsöversikten i JobbaFrisk NPF kan jag se hur många 
möjligheter vi har att förbättra situationen för sådana som mig. Vi har så mycket att vinna både 
på individuell och samhällelig nivå om vi värdesätter neurodiversiteten, ser till att ta vara på 
allas potential och skapar möjligheter för varje person att hitta sin nisch och bygga vidare på 
sina styrkor. Tillsammans kan vi skapa tillfällen för att fler ska få veta mer. Vi kan sticka hål 
på föreställningar, fördjupa kunskapen och nyansera samtalen. Vi med NPF går inte alltid de 
klassiska och allmänna vägarna längs vår karriär. Inom en och samma individ uttrycks autismen 
i ett oändligt antal av lager och nyanser. Det är ett sätt att fungera, att tänka och att vara på. 
Upplevelserna, perspektiven och erfarenheterna är många. Vårt autistiska fungerande är givetvis 
en integrerad del av oss, men det är trots allt endast en komponent av allt vi är.

Jag är glad för att jag kunde medverka i projektet JobbaFrisk NPF och bidra till bättre studie- och 
yrkesvägledning vid NPF. Som egenerfaren äger man sina upplevelser och som yrkesverksam blir 
det därför desto viktigare att kliva in i ett utforskande med nyfikenhet, engagemang och ett öppet 
sinne. I möten med personer med NPF behöver man vara extra skarp och alert i sin profession, 
likt en vårdgivare som möter en patient som är ny inom vården och har besvär som känns 
laddade att samtala om. Många komponenter är av större vikt, däribland bemötande.

Genom att vara trygghetsskapande får den vägledningssökande chansen att släppa på några 
av de anspänningar som kan processen kan väcka. Med grunden i kunskap behöver man ta vid 
för att lära sig mer om den enskilda individen. Där ryms även fungerandets mångsidighet och 
komplexitet. Där syns ojämnheter i fungerandet, ständiga skriftningar och personliga egenskaper 
som överlappar varandra. 

En av mina förhoppningar med JobbaFrisk NPF är att vägledningsprocessen kan 
individanpassas mer, främst genom att kännedomen om NPF inte längre enbart behöver bero 
på ens yrkeserfarenhet eller vad som har ingått i ens utbildning. Förhoppningarna är många 
men som helhet ser jag gott om möjligheter för alla berörda att utforma stödinsatsersom gynnar 
människor i vägskäl, genom kuperad terräng och allt närmare ett sammanhang att trivas och 
frodas i.

Frida Jansson
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Bilaga 1, Stöd

Offentliga organisationer, Myndigheter
Grund- och gymnasieskolor 
Rätt till stöd i skolan
Samtliga elever i grund- och gymnasieskolan har 
rätt att komma så långt som möjligt i sin kun-
skapsutveckling, utifrån den enskilda individens 
förutsättningar. För att uppnå detta har alla elever 
rätt till ledning och stimulans i skolan. En del 
elever kan ha behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Skolans rektor har det yttersta an-
svaret att alla elever får det stöd och den hjälp de 
behöver. Elever behöver inte ha en diagnos för att 
få stöd i skolan utan det är elevens förutsättningar 
att uppnå målen som ska avgöra vilket stöd som 
är aktuellt. En elev som har en funktionsnedsätt-
ning ska om det behövs, få stöd som så långt som 
möjligt motverkar konsekvenserna av funktions-
nedsättningen.

Reglerna gäller för både offentliga och fristående 
skolor. 

Om skolan inte ger det stöd eleven behöver bör 
man i första hand kontakta berörd lärare eller rek-
tor. Om det gäller en friskola kontaktar man sko-
lans styrelse. Man kan även kontakta Skolinspek-
tionen för att göra en anmälan. Vill man överklaga 

ett beslut av rektor om åtgärdsprogram kan man 
göra det hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Extra anpassningar
Extra anpassningar är ett stöd till eleven som i de 
flesta fall går att genomföra inom ramen för den 
ordinarie undervisning och därför kan sägas vara 
en mindre ingripande stödinsatsinsats. Elevens 
lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om 
det inte räcker så ska behovet utredas av rektor. 
Några exempel på extra anpassningar:
• Att planera och strukturera ett schema över 

skoldagen.
• Ett undervisningsområde förklarat på annat 

sätt.
• Extra tydliga instruktioner eller hjälp att förstå 

texter.
• Anpassade läromedel, viss extra utrustning, 

digital teknik med anpassade programvaror.
• Extra färdighetsträning.
• Enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd
Särskilt stöd omfattar insatser av mer ingripande 
karaktär som vanligtvis inte är möjliga att genom-
föra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen 
för den ordinarie undervisningen. Skillnaden 
mellan extra anpassningar och särskilt stöd är 

Bilaga 1
Stöd från offentliga och enskilda organisationer till per-
soner med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 
för att kunna studera eller yrkesarbeta
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insatsernas omfattning eller varaktighet, eller så 
är det både omfattningen och varaktigheten som 
skiljer särskilt stöd i jämförelse med extra anpass-
ningar. Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för 
elever i grund-, gymnasie- och gymnasiesärskolan, 
samt introduktionsprogrammen, utom kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
samt utbildning i svenska för invandrare. Bestäm-
melserna är också gällande för fritidshemmet. 

Här är några exempel på särskilt stöd: 
• Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett 

visst ämne, till exempel en speciallärare under 
en längre tid.

• Placering i en särskild undervisningsgrupp eller 
enskild undervisning.

• Anpassad studiegång, det vill säga avvikelser 
från timplanen och de ämnen och mål som gäl-
ler för utbildningen, till exempel att ett ämne 
eller delar av ett eller flera ämnen tas bort.

• Reducerat program i gymnasieskolan eller gym-
nasiesärskolan. 

Rätten att gå klart grundskolan även om skolplikten 
upphört 
En elev i grundskolan, grundsärskolan eller speci-
alskolan har rätt att gå klart den högsta årskursen 
även om skolplikten har upphört. Den högsta 
årskursen är årskurs 9 i grundskolan och grund-
särskolan och årskurs 10 i specialskolan. Rätten 
att gå klart utbildningen gäller dessutom under 
ytterligare två år om eleven inte har nått upp till 
de kunskapskrav som man minst ska uppnå i den 
skolform där eleven får sin utbildning. Det är 
elevens hemkommun som prövar om eleven har 
rätt att gå klart utbildningen. För elever i special-
skolan är det Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten som prövar frågan. 

Rätten att gå om en kurs i gymnasieskolan
I de fall en elev får betyget F på en kurs har eleven 
rätt att gå om kursen vid ett tillfälle. Om eleven 
har erhållit betyget F på flertal kurser får eleven 
gå om även sådana kurser som eleven fått godkänt 
betyg på. Det som nämnts gäller bara kurser som 
eleven läst under ett och samma läsår och endast 
om det finns särskilda skäl. 

Reducerat program i gymnasieskolan
Reducerat program betyder att man tar bort 
en eller flera kurser eller gymnasiearbetet från 
elevens gymnasieprogram. Om en elev har följt ett 
reducerat program får skolan inte utfärda en gym-
nasieexamen vilket får konsekvenser för elevens 
möjligheter att studera vidare.

Förlängd undervisning i gymnasieskolan
Huvudmannen får besluta att undervisningen på 
ett nationellt program för en elev i gymnasiesko-
lan får fördelas över längre tid än tre år. Det gäller 
om eleven har läst ett reducerat program eller om 
det med hänsyn till elevens förutsättningar i öv-
rigt finns särskilda skäl för det.

Universitet och högskolor
Stödet är likartat vid olika universitet och högsko-
lor. 

Allmänna stödåtgärder
Vid varje institution finns en studievägledare som 
kan hjälpa vid studier. Ta kontakt med studieväg-
ledaren redan vid terminsstart och visa samtidigt 
intyg om beviljade stödåtgärder. De kan hjälpa 
med planeringen av studier och kontakter med lä-
rare. Vid behov av anpassat upplägg på studierna 
bör man tala med studievägledningen om eventu-
ell "individuell studieplan". 

Anteckningshjälp, PowerPoint, Fri kopiering, Hör-
slingor, Teckenspråkstolk
Anteckningshjälp innebär att om man på grund av 
sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna 
kan man få hjälp med det. Eller fråga läraren om 
att få ta del av presentationen.

Använder man sig av anteckningshjälp har man 
möjlighet till fri kopiering. 

Större hörsalar är utrustade med hörslingor. Övri-
ga lektionssalar saknar oftast sådana, så kom ihåg 
att ta med egen bärbar utrustning.

Kurslitteratur och anpassade medier
Låna böcker – MTM (Myndigheten för tillgängliga 
medier) tillhandahåller kurslitteratur i alternativa 
format. Man beställer talböcker från MTM. Om 
boken finns inläst hos MTM skickas boken inom 



60

Bilaga 1, Stöd

fem arbetsdagar. Om boken inte finns inläst hos 
MTM måste den beställas som nyproduktion. Se: 
MTM webbplats 

E-text – Lån av e-textböcker från MTM. 
Förstoring – Alla lån av material i formatet försto-
ring sker genom nyproduktion.

Beställning av nyproduktion – Om den kursbok 
som behövs inte finns i MTM:s katalog Handikat 
så kan man beställa den genom nyproduktion. 

Resursrum med specialutrustning kan användas 
för studier eller individuell tentamen. I rum-
men finns det datorer med specialprogram och 
förstoringsapparat. Datorerna har program för 
talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, 
språklexikon med mera.

Alternativ tentamen/examination 
Det är examinator som ytterst beslutar om exa-
minationsformen, men i regel följs samordnarens 
rekommendationer. Alternativ kan vara till ex-
empel skriftlig i stället för muntlig tentamen eller 
utökad tid.

Anpassade högskoleprov 
Högskoleprovet finns i en speciell variant anpas-
sad för den som har dyslexi eller har svag eller 
grav synskada. För att få göra det anpassade pro-
vet måste man ha ett särskilt intyg på att man har 
dyslexi eller har synskada. Högskoleprovet ges två 
gånger per år.

Kurslitteratur 
Man har möjlighet att få kurslitteratur i form av 
talbok, förstoring, e-text eller i punktskrift. Ge-
nom MTM webbplats kan man själv ladda ned 
talböcker direkt till dator eller smartphone. Om 
kurslitteraturen inte redan finns inläst så kan man 
beställa det. MTM producerar kurslitteratur för 
doktorander med lässvårigheter på samma sätt 
som för studenter på grund- och avancerad nivå. 

Lånedator för tentamen 
Lärare kan låna en dator i biblioteket som kan 
användas vid tentamen. Dator går endast att an-
vända för att skriva och den når inte internet eller 
nätverk. 

Språkhandledning 
Hjälp med språk, stil och struktur i skrivuppgifter 
kan man få hos språkverkstaden. 

Studiefinansiering via Centrala Studiestödsnämn-
den CSN 
Om man har en funktionsvariation som påverkar 
studieresultaten negativt finns möjlighet till sär-
skild bedömning som till exempel förklarar varför 
man inte uppnått stipulerade antal poäng eller 
varför studierna dragit ut på tiden. Se även Funk-
tionsnedsättning CSN 

Studenthälsan
Studenthälsan är studenternas "företagshälso-
vård". Det är mycket som kan påverka hälsan och 
studiesituation under studietiden som till exempel 
höga prestationskrav. Kontakta Studenthälsan för 
medicinsk eller psykologisk rådgivning. Student-
hälsan och samordnaren för studenter med funk-
tionsvariation samarbetar vid behov.

Stöd till doktorander
Doktorand som inte är anställd har rätt till samma 
stöd som alla studenter med funktionshinder. 

Om man är anställd doktorand är personalavdel-
ningen och institution ansvarig för att ordna och 
finansiera pedagogiskt stöd (till exempel extra 
handledning och/eller utbildningstolkning) på 
samma sätt som för studenter på grund- och av-
ancerad nivå.

Stöd för arbete 
Arbetsförmedlingen.
Personligt stöd 
Man kan få olika typ av personligt stöd på sin ar-
betsplats eller vid studier av Arbetsförmedlingen:
• Om man behöver hjälp med vissa arbetsupp-

gifter kan man få ett personligt biträde. Ar-
betsförmedlingen kompenserar arbetsgivaren 
ekonomiskt.

• Om man behöver stöd vid inlärning, kan man 
få pedagogiskt stöd vid Arbetsförmedlingens 
utbildningar.

• Jobb inom Samhall – för den som behöver 
mycket stöd för att utveckla sin arbetsförmåga.

• Stödperson inför och under en anställning, så 
kallad SIUS-konsulent (se nedan).

• Jobbcoach. En jobbcoach fungerar ungefär som 
en personlig tränare på gymmet. Det vill säga: 
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ger råd och kunskap, peppar, visar hur du ska 
göra och inte göra, följer upp och tar dig i kra-
gen när du tappar orken.

Stöd när man söker jobb
Behöver man stöd för att komma ut på arbets-
marknaden eller för att välja eller byta yrke? På 
arbetsförmedlingen kan man tillsammans göra en 
bedömning av vilken typ av stöd som behövs:
• Individuellt anpassat stöd när du söker jobb. 

Stödet ges av privata aktörer som har avtal med 
Arbetsförmedlingen.

• Stöd för att delta i våra aktiviteter, till exempel 
teckenspråkstolk.

• Vägledning av att din övergång från skolan till 
arbetslivet ska bli så smidig som möjlig.

Anpassat jobb
Om man har en funktionsnedsättning som gör 
arbetsförmågan nedsatt kan man få hjälp att hitta 
ett jobb som är anpassat efter sina förutsättning-
ar. Det kan handla om att arbetsplatsen och ar-
betsuppgifterna är anpassade, eller om anpassade 
arbetstider. Tillsammans med arbetsgivaren kan 
Arbetsförmedlingen skapa rätt förutsättningar. 
Arbetsförmedlingen kan kompensera arbetsgiva-
ren ekonomiskt.

SIUS-konsulenter – Särskild stödperson för intro-
duktions- och uppföljningsstöd 
Om man har en funktionsnedsättning, till exem-
pel NPF, kan man få stöd och hjälp när man söker 
arbete eller är ny på en arbetsplats. Stödet är in-
dividuellt och ges av en stödperson med särskild 
kompetens i introduktionsmetodik, en så kallad 
SIUS-konsulent. Man får hjälp att träna på arbets-
uppgifter och annat som krävs för att få en an-
ställning. Stödpersonen hjälper med introduktio-
nen på arbetsplatsen och ansvarar för att man får 
det stöd som man har kommit överens om. Stödet 
trappas sedan ned, och upphör helt när klienten 
kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt.

Stödet, som ges till personer mellan 18–65 år, 
består av två delar: 
1. Introduktionsstöd under högst 6 månader. 
2. Uppföljningsstöd som man kan få i minst 1 år 

efter att man börjat en anställning. 

När en person med NPF är i behov av SIUS-
stöd tar SIUS emot interna remisser, från 

arbetsförmedlare, arbetsterapeut, arbetspsykolog 
eller socialkonsulent. Även hälso- och sjukvården 
kan remittera till SIUS. Det måste finnas ett lä-
karutlåtande som styrker diagnosen. Det är också 
viktigt att arbetsförmågan är utredd och visar 
att personen har en viss arbetsförmåga eftersom 
SIUS mål är att hitta en praktikplats som kan leda 
till arbete. Utredning och bedömningssamtal lig-
ger sedan till grund för beslut om personen anses 
vara i behov av SIUS-stöd eller inte. 

Syftet är att hitta en lösning som fungerar på sikt. 
SIUS-konsulenter finns med i processen under 
minst ett år efter påbörjad anställning för att hålla 
god kontakt med såväl arbetstagare som arbetsgi-
vare. SIUS-konsulenterna arbetar huvudsakligen 
efter ”Supported Employment” metoden. Målet 
är att stötta personen i processen att finna, få och 
behålla ett arbete. Det är viktigt att bygga upp en 
nära och god relation med personen för att däref-
ter se vilka behov och intressen just denna person 
har. Man utgår från personens intressen då detta 
är en bra grund och motivation för vidare arbete. 
Nästa steg är att hitta en lämplig arbetsplats för 
personen där hen kan arbeta efter egna förut-
sättningar och förmåga. I vägledande syfte görs 
gemensamma studiebesök för att få kontakt med 
arbetsgivare och se om arbetsmiljö och arbetsupp-
gifter där bedöms vara lämpliga. 

Om allt verkar bra är därefter planen att prakti-
sera på arbetsplatsen, man kan då fastställa vilka 
anpassningsbehov och vilket stödpersonen behö-
ver för att kunna utföra arbetet. Med hjälp av lö-
nebidrag finns möjlighet att vara med och påverka 
innehåll, planering, stöd och utvecklingsinsatser 
under praktiktiden. 

Om man inte är nöjd med ett beslut från Arbets-
förmedlingen kan man begära omprövning av 
beslutet 

Försäkringskassan
Om man har en funktionsnedsättning eller sjuk-
dom som gör att man behöver speciella hjälpme-
del för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan 
ge bidrag. Också till arbetsgivaren. Man kan även 
få bidrag till att göra en expertundersökning för 
att ta reda på vilket hjälpmedel som behövs. Man 
kan inte få bidrag till sådant som behövs även när 
man inte arbetar, till exempel hörapparat, eller 
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sådant som arbetsgivaren normalt ska bekosta, till funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa med att hitta 
ett arbete eller en sysselsättning som är anpassad 
till förutsättningarna.

Den som är i yrkesverksam ålder och inte kan 
arbeta på grund av sin funktionsnedsättning kan 
få hjälp att hitta en sysselsättning som är anpas-
sad till sina förutsättningar. Man ansöker hos sin 

 stadsdelsförvaltning.

exempel höj-/sänkbart datorarbetsbord. Ålders-
gräns är max 67 år. 

Kommuner/Regioner
Sveriges kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner har ett par ge-
mensamma policydokument som berör hela be-
folkningen, se SKR:s PDF om funktionshinder och
delaktighet. Och SKR:s sida om Stöd till per-
soner med funktionsnedsättning. 

Vad gäller studier och arbe-
te skriver man följande:

"Utbildning och 
livslångt lärande. 
Förskola och skola 
bör utveckla inklu-
derande lärmiljöer 
som kan möta be-
hoven hos barn och 
elever med olika 
funktionsnedsätt-
ningar. Skolmyndig-
heternas kunskapsstöd 
behöver utvecklas för 
att möta huvudmännens, 
skolornas och personalens 
behov." 

"Arbete och egen försörjning Kommuner, lands-
ting och regioner ska arbeta för större mångfald 
och bredd i sin rekrytering. Ett hållbart och 
inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa 
varaktiga anställningar. Arbetsgivare ska kunna 
lita på att olika stödformer för personer med 
funktionsnedsättning fungerar på längre sikt." 

Kontakta berörd region för mer info.

Kommunernas socialförvaltningar 
Kontakta berörd kommun för information om vad 
som gäller just där. 

Har man en funktionsnedsättning och behö-
ver stöd för att komma ut i arbetslivet, då är 
Arbetsförmedlingen huvudansvarig för alla ar-
betssökande. Stockholms stad erbjuder också 
insatser till den som är i yrkesverksam ålder 
och saknar möjlighet att arbeta på grund av sin 

”Sysselsättning” innebär att man del-
tar i en regelbunden arbetslik-

nande aktivitet på vardagarna. 
Olika sysselsättningar har 

olika inriktningar och 
man kan också få prak-

tik på en arbetsplats. 
Man deltar i en sys-
selsättning enligt ett 
personligt schema 
utifrån de timmar 
som man har bevil-
jats. Det kostar ingen-

ting att delta.”

Samverkansprojekt 
Runtom i landet finns ett 

flertal exempel på samver-
kansprojekt mellan kommuner, 

Arbetsförmedlingen och Försäkrings-
kassan. Hör av dig till din kommun för att 

höra om deras möjligheter till sådant stöd.

Intresseorganisationer, 
med mera
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisa-
tion för personer med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, Asper-
gers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), 
språkstörning och Tourettes syndrom.

Attentions arbete grundar sig i FN-konventionen 
om mänskliga rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättningar. Attention arbetar för att per-
soner med NPF ska bli bemötta med respekt och 
få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarkna-
den och på fritiden. Man arbetar också för att an-
höriga ska få ökat inflytande och avlastning.

” Allas 
arbetsförmåga 

tillvaratas. Kompetensen 
hos personer med 

funktionsnedsättning är en tillgång 
för arbetsmarknaden. Processer som 
rör rekrytering och arbete ska vara 
icke-diskriminerande, inkluderande 

och tillgängliga för alla. 
Arbetsmiljön och arbetssituationen 

ska anpassas utifrån behov.” 
Policy för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 
Stockholms läns landsting. 2016
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Åren 2012 - 2015 drev Attention arvsfondspro-
jektet Vägar till jobb då man såg att många ur At-
tentions målgrupp gick arbetslösa, trots att både 
vilja och förmåga till att arbeta fanns. Målet med 
projektet var att sprida information om de styrkor 
och fördelar som personer med Aspergers syn-
drom1 har och som kan vara en stor tillgång på en 
arbetsplats. Projektets metod var att använda sig 
av informatörsverksamhet och uppsöka arbets-
platser, för att bidra till förbättrade attityder hos 
arbetsgivare och företagare. Projektet har bland 
annat tagit fram en skrift Med Asperger på jobbet 
och ett studiecirkelmaterial NPF och arbete. Mer 
om projektet kan du läsa i Vägar till jobb. 

Autism– och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att 
skapa bättre villkor för barn, unga och vuxna med 
autism. Man sprider kunskap om autism, påver-
kar beslutsfattare och skapar mötesplatser. 

Det finns föreningar och organisationer som riktar 
sig till personer med NPF. I dessa sammanhang 
finns inkluderande miljöer och det är vanligt att 
engagemang från medlemmar uppmuntras. 

Autism- och aspergerförbundet uppvaktar politi-
ker i riksdagen, skriver debattartiklar och remiss-
svar på statliga utredningar. Ibland gör vi det till-
sammans med andra för att vinna styrka genom 
att flera argumenterar för samma sak. 

Vi medverkar i referensgrupper och bistår med 
expertkunskap. En del av påverkansarbetet hand-
lar om informella kontakter med handläggare på 
departement och myndigheter, liksom med politi-
ker och journalister.

Påverkansarbetet sker även på distriktsnivå. Di-
strikten utser till exempel LSS- ombud och Sko-
lombud som bevakar och påverkar arbetet inom 
sina distrikt. 

En stor del av förbundets verksamhet sker inom 
distrikten. Här finns mötesplatser där medlem-
mar träffas och byter erfarenheter. Aktiviteterna 
som anordnas kan vara läger, utflykter, samtals-
träffar, medlemscaféer, bowling, bad och läger.

1 Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syn-
drom ingår numera i den övergripande diagnosen AST (Autismspektrumstillstånd).

Organiserade Aspergare 
Organiserade Aspergare (OA) är en intresseför-
ening bildad av och för autister, alltså människor 
som har eller tror sig sannolikt kunna få en diag-
nos inom autismspektrumet.

Organiserade Aspergare arbetar på flera plan. 
Framför allt träffas man för att umgås och vara ett 
socialt stöd för varandra. Här skall även ges möj-
lighet att diskutera autistisk vardagsproblematik 
såsom missförstånd eller konflikter med neuroty-
piska personer och sensorisk överbelastning, samt 
metoder och copingstrategier för att hantera och 
lösa dem. 

FUB – Föreningen för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning 
FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsned-
sättning ska kunna leva ett gott liv. Man har med-
lemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund 
runt om i landet.

För att nå målet om ett gott liv för alla med intel-
lektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opini-
onsbildning och påverkansarbete bland allmänhet 
och beslutsfattare.

FUB bidrar i media och genom egna kanaler med 
sakkunskap och erfarenhet från personer som har 
IF och deras anhöriga. FUB samarbetar med an-
dra funktionsrättsorganisationer i gemensamma 
frågor och deltar i internationellt utbyte av kun-
skap och intressepolitiskt arbete.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade ska kommunen ”samverka med 
organisationer som företräder människor med 
omfattande funktionshinder”, alltså bland annat 
FUB. FUB bidrar med kunskap och erfarenheter, 
innan beslut tas som gäller personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning.
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Lagstiftning, rekommen-
dationer samt utredningar
Lagstiftning
Studie- och yrkesvägledning regleras i Skollagen 
(2010:800) [138] och i läroplanerna för respektive 
skolform samt i Förordningen om vuxenutbild-
ning (2011:1108) [139]. Den ska enligt lagen utfö-
ras av särskilt utbildade personer. Ca. en tredjedel 
av alla som utför vägledning i skolan har inte 
formell utbildning (den som inte har studie- och 
yrkesvägledarutbildning får inte anställas som 
vägledare i mer än ett år i taget).

Principer för studie och yrkesvägledning
OECD [140, 141] lyfter baserat på tillgänglig forsk-
ning följande principer för studie- och yrkesväg-
ledning:
• Börja tidigt och fortsätt, på olika sätt på olika 

nivåer.
• Förbered särskilda insatser vid viktiga över-

gångar.
• Säkerställ att eleverna har tillgång till välut-

bildad, etisk, politisk och ekonomisk neutral 
vägledning.

• Involvera lärare i karriärvägledning i det vida 

perspektivet.
• Komplettera arbetet med de möjligheter som 

digitala verktyg och information om arbets-
marknaden kan ge.

• Försäkra att insatserna är situationsanpassade 
och personliga.

• Fokusera på de grupper som är i störst behov.

Statliga utredningar
• Ett flertal statliga utredningar och studier har 

de senaste två decennierna pekat på förbätt-
ringspotentialer i nuvarande praktik av studie- 
och yrkesvägledning i Sverige. Skolverket och 
Skolinspektionen har rapporterat: [142–146].

• Att tillgången till vägledningen har minskat 
samtidigt som behovet har ökat.

• Att brister i planering och uppföljning, att 
vägledningen ofta inte betraktas som skolans 
ansvar.

• Att riktlinjer och handlingsplaner inte följs.
• Att kontakter med arbetslivet är få och svaga.
• Att det finns för lite tid för studie- och yrkes-

vägledning i skolvardagen.
• Att rolluppdelningen mellan lärare och vägle-

dare är otydlig.
• Att politikernas engagemang i styrningen av 

Bilaga 2
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vägledningsfrågorna är begränsade. 
• Att elever efterfrågar fler och längre samtal och 

ett mer aktivt stöd från vägledaren.
• Att fyrtio procent av deltagande elever svarade 

att de hade fått för lite eller ingen vägledning 
alls.

Regeringens senaste utredning på området [50] 
kommer fram till att man grundläggande bör se 
över regleringen av studie- och yrkesvägledning-
en. Utredningen föreslår därför: 
1. Ett förtydligande av vad vägledning är, att den 

kan vara både individuell och generell och ska 
benämnas karriärvägledning.

2. Ett förtydligande av elevers tillgång till indivi-
duell karriärvägledning. 

3. Tydligare krav på att individuell studie- och yr-
kesvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen 

4. Förstärkning av det generella karriärvägled-
ningsperspektivet i olika ämnen.

5. Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, 
benämnt framtidsval, ska införas i grundsko-
lan, grundsärskolan och specialskolan. 

Utredningen betonar även vikten av att väg-
ledare har kunskap och insikt om elever med 

funktionsnedsättningar såsom NPF (s.159 till 
163 i utredningen). Gruppen med NPF behöver 
mer tid och tydlighet i kommunikationen för att 
kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Det är 
vanligt inom NPF med dåligt självförtroende när 
det kommer till val av utbildning och yrkesinrikt-
ning. Vägledaren kan behöva stödja dessa elever 
i att identifiera styrkor, intresseområden och 
skapa utrymme för att prova på̊, tänka igenom 
och tänka på olika alternativ. Det behövs även 
planering med nyckelpersoner runt eleven för att 
åstadkomma stabila övergångar efter avslutad 
gymnasieutbildning. Vägledning bör börja redan i 
de lägre årskurserna och vägledare och elevhälsan 
måste samverka med lärare och aktörer utanför 
skolan gällande varje enskild elev med NPF.

För elever med intellektuell funktionsnedsättning 
i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och inom 
särskilt utbildning för vuxna är det särskilt ange-
läget med stöd och vägledning och att få tid att 
prova de begränsade möjligheter som finns. Vi-
dare behövs det extrastöd och vägledning vid pla-
nering och genomförande av prao samt innan och 
efter praktiken. För en framgångsrik prao behöver 
den mottagande arbetsplatsen få handledning. 
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Tack 
Ett stort tack till alla personer som på olika sätt 
bidragit till rapportens genomförande. 

Vi vill tacka arbetsgruppen med Klara Cederqvist, 
intresseorganisationen Attention, Anki Nyström, 
studie- och yrkesvägledare, Stockholms stad, An-
nelie Turesson, projektassistent, Centrum för 
arbets- och miljömedicin (CAMM) samt två unga 
personer med egen erfaren NPF, Frida Jans-
son och Alexander Skytte.  Vi vill tacka tidigare 
medarbetare i arbetsgruppen, Lenita Seabrook, 
kurator, CAMM, Elisabet Söderberg, lektor 
och Magdalena Österholm, lärare, Stockholms 

universitet samt unga personer med NPF Amelie 
och Fredrika.

Vi vill tacka referensgruppen med representanter 
från Sveriges vägledarförening och studie- och 
yrkesvägledare inom grundskola och gymnasium,  
Riksföreningen för skolsköterskorna , Studenthäl-
san vid  KTH, Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten, Specialpedagogiska Institutionen vid Stock-
holms universitet, Arbetskonsult inom MISA, 
Samordnare inom FUNKA, SIUS-konsulent vid 
Arbetsförmedlingen, Organiserade Aspergare, 
Autism & Aspergerföreningen, Attention.

Medverkande
Projektet har letts av Marina Jonsson, specialist-
sjuksköterska, med dr, CAMM. 

Arbetsgrupp och styrgrupp bestod av Allan Too-
mingas, läkare, psykolog, docent, CAMM, Karolin-
ska Institutet, Sven Bölte psykolog, professor, Ka-
rolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP, 
Antonis Georgelis, enhetschef, docent, CAMM, 
Charlotte Danielsson, formgivare, CAMM, Klara 
Cederqvist, intresseorganisationen Attention, 
Anki Nyström, studie- och yrkesvägledare, Stock-
holms stad samt två unga personer med egen 
erfarenhet av NPF, Frida Jansson och Alexander 
Skytte. 

Tidigare medarbetare har varit, Lenita Seabrook, 

kurator, CAMM, Elisabet Söderberg, lektor och 
Magdalena Österholm, lärare, Stockholms Uni-
versitet samt unga personer med NPF Amelie och 
Fredrika.

En referensgrupp har medverkat med sina er-
farenheter och bestod av representanter från 
Sveriges vägledarförening och Vägledare inom 
grundskola och gymnasium, Riksföreningen för 
skolsköterskorna , Studenthälsan vid KTH, Spe-
cialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpeda-
gogiska Institutionen vid Stockholms universitet, 
Arbetskonsult inom MISA, Samordnare inom 
FUNKA, SIUS-konsulent vid Arbetsförmedlingen, 
Organiserade Aspergare, Autism & Aspergerfören-
ingen, Attention.





Ingen borde behöva 
bli sjuk eller skadad 

på grund av sitt jobb. 
Eller för att luften där de 
bor är för dålig, trafiken 
bullrar för mycket eller 

 de bor för trångt.

Centrum för arbets- och miljömedicin

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm

08-123 400 00 

https://www.camm.regionstockholm.se

Det här är Centrum för  
arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, är en verksam-

het inom Region Stockholm som arbetar för god hälsa, hälso-

sam miljö och goda arbetsförhållanden för befolkningen i 

Stockholms län. 

En stor del av vårt jobb handlar om att hitta, undersöka och  

kartlägga risker för hälsan, både i arbetsmiljön och miljön 

utanför jobbet. Det kan vara kemiska risker som luftförore-

ningar eller  

skadliga ämnen i till exempel kläder, verktyg eller andra pro-

dukter, fysiska risker som buller, vibrerande verktyg och 

tunga lyft på jobbet eller stress som gör oss sjuka. Men vi tit-

tar också på det som gör oss friskare, som mer grönska i våra 

bostadsområden. För att den här kunskapen ska komma till 

nytta sprider vi den sen vidare genom rapporter, utbild-

ningar och samarbeten till andra inom vården men också till 

arbetsgivare, myndig heter och fackförbund och till dem som 

jobbar med miljö och stadsplanering i våra kommuner. På så 

sätt bidrar vår kunskap till beslut som leder till att färre 

människor blir sjuka på grund av miljön – på eller utanför 

arbetet. Det är det vi jobbar för. 

Läs mer om oss på camm.regionstockholm.se

https://www.camm.regionstockholm.se
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