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SAMMANFATTNING 

 

I den här rapporten intervjuas tre personer med Aspergers syndrom utifrån sina upplevelser 

och erfarenheter av hur det är att ha denna diagnos i yrket som vårdadministratör. Syftet är att 

ta reda på om och i så fall hur det påverkar dem såväl positivt som negativt. Ser de några 

potentiella fördelar med att ha just Aspergers syndrom i detta yrke? 

 

Målet med denna rapport är därför bland annat att sprida nödvändig kunskap om just 

diagnosen Aspergers syndrom, men även att ge läsaren en inblick i hur det kan upplevas att ha 

denna diagnos i just vårdadministratörsyrket vilket kan se väldigt olika ut från person till 

person [1]. Förhoppningen är att den information som framgår i rapporten ska nå ut till så 

många som möjligt men framför allt arbetsgivare, presumtiva kollegor och andra personer 

med Aspergers syndrom som arbetar inom eller är nyfikna på vårdadministratörsyrket.  

 

Samtliga intervjuade respondenter upplever att de påverkas av de har asperger i sitt arbete på 

ett eller annat sätt. Det framkommer både positiva och negativa aspekter med att ha denna 

diagnos i vårdadministratörsyrket. Positiva egenskaper hos personer med Asperger som 

nämns återkommande är noggrannhet, bra fokusförmåga, uthållighet samt goda kunskaper 

inom sina intresseområden. Nämnda svårigheter relaterade till diagnosen gäller huvudsakligen 

perception, social kommunikation och interaktion.  
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1 INLEDNING 

Under vårdadministratörsutbildningens fjärde och sista termin på Yrkeshögskolan i Karlstad 

har studenterna till uppgift att under fem veckor göra ett självständigt examensarbete, 

motsvarande 25 yrkeshögskolepoäng. Uppgiften är att med vetenskaplig metod besvara en 

frågeställning vars resultat redovisas muntligt och skriftligt i rapportform. Utgångspunkten i 

valet av ämne är att det på något sätt ska anknyta till det vårdadministrativa yrket. 

 

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) inom 

autismspektrumet. Att leva med denna diagnos kan innebära vissa svårigheter med bland 

annat social interaktion, ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga – men också 

styrkor som många gånger gör dessa personer till unika tillgångar inte minst på sina 

arbetsplatser. Om och hur mycket diagnosen påverkar samt på vilka sätt det tar sig uttryck 

varierar från person till person, då alla är olika som individer [1, 2]. 

 

I vissa situationer kan dessa personer vara i behov av vissa anpassningar på arbetsplatsen för 

att kunna fungera som bäst. Är dessa väl tillgodosedda samt att kännedom och förståelse för 

detta finns på arbetsplatsen kan dock personer med denna diagnos prestera och fungera på en 

arbetsplats minst lika bra som vem som helst - och kanske till och med bättre ur vissa aspekter 

[1]. På basen av detta, samt att författaren själv har NPF-diagnoser, väcktes intresset att ta 

reda på hur det påverkar att ha just denna diagnos inom vårdadministratörsyrket. 

 

Aspergers syndrom finns inte längre med som separat diagnos i diagnosmanualen DSM-5, 

utan ingår numera under samlingsbegreppet ”Autismspektrumtillstånd” (ASD). Begreppet 

”Aspergers syndrom” är dock fortfarande okej att använda och kommer därför användas i 

denna rapport. Mer information om denna ändring finns att läsa på bland annat Riksförbundet 

Attentions hemsida [3].  
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1.1 BAKGRUND 

Eftersom författaren av denna rapport snart är färdigutbildad vårdadministratör och själv har 

diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD, har hon egna erfarenheter av att ha 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i detta yrke. Mestadels är det positiva erfarenheter, 

men hon upplever också att det saknas kunskap om dessa diagnoser inom yrket. Därför såg 

hon möjligheten att göra ett examensarbete med målsättningen att sprida kunskap om vad 

Aspergers syndrom faktiskt är och innebär, samt att med hjälp av andra personer som har 

erfarenhet av samma situation belysa hur det kan vara att arbeta som vårdadministratör och ha 

just Aspergers syndrom. 

 

1.2 FAKTA OM NPF OCH ASPERGERS SYNDROM 

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) inom 

autismspektrumet, som cirka 0,5 procent av Sveriges befolkning beräknas ha [1]. Begreppet 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är i själva verket ett samlingsnamn för ett flertal nära 

besläktade diagnoser som alla innebär någon form av påverkan på de kognitiva funktionerna, 

det vill säga hur hjärnan arbetar med att ta in och bearbeta information. Aspergers syndrom, 

ADHD, Tourettes syndrom och språkstörning hör till de vanligaste neuropsykiatriska 

diagnoserna och det är vanligt att uppfylla kriterier för mer än en av dessa [4]. 

 

Aspergers syndrom kan beskrivas som en form av autism, bortsett från att begåvningen 

antingen är normal eller hög och personen har inte några omfattande svårigheter med den 

kommunikativa förmågan. Det är två områden som är i fokus i diagnoskriterierna för 

Aspergers syndrom och dessa är svårigheter med social interaktion och föreställningsförmåga 

[2].  
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Det är dock vanligt att personer med denna diagnos har en så kallad ojämn begåvningsprofil, 

vilket till exempel kan innebära att den språkliga förmågan är mycket god men att det 

samtidigt förekommer stora svårigheter med det logiska tänkandet. Många kan känna igen sig 

i kriterierna för autismspektrumtillstånd eller andra NPF-diagnoser då det handlar om 

kognitiva funktioner som alla är beroende av. För att få NPF-diagnos krävs det dock att det 

funnits en viss sorts långvarig problematik sedan barndomen som inneburit en 

funktionsnedsättning, det vill säga att det orsakat stora problem i vardagen. Detta avgörs efter 

en noggrann utredning, där ett visst antal kriterier måste vara uppfyllda för att diagnos ska 

kunna ställas [2, 5]. 

 

Idag används både diagnosmanualen för Aspergers syndrom i ICD-10 och för ASD i DSM-IV 

neuropsykiatriska utredningar [5]. Kriterierna är dock ganska omfattande och något hårdraget 

formulerade, därför följer nedan några relevanta exempel på vad Aspergers syndrom kan 

innebära utifrån andra källor [1, 2]. Symtomen som beskrivs nedan överensstämmer självklart 

med diagnoskriterierna för Aspergers syndrom och ASD [6, 7]. 

 

• Vissa svårigheter i social interaktion och kommunikation. Till exempel att uppfatta, 

läsa av och tolka en persons kroppsspråk och mimik samt att förstå den faktiska 

innebörden i det som sägs. Bokstavstolkning är vanligt. 

• Central koherens - bra på att se detaljer men svårt att få grepp om helheten. 

• Perceptionsstörning, det vill säga svårt att sortera ut bakgrundsljud samt 

överkänslighet för olika sinnesintryck såsom ljud, ljus, beröring med mera.  

• Ett eller flera så kallade ”specialintressen” som personen är mycket påläst om [1, 2]. 

 

Det bör dock poängteras att det kan se väldigt olika ut från person till person, och långt ifrån 

alla som har Aspergers syndrom upplever samtliga symtom som beskrivs ovan [8]. 
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En neuropsykiatrisk diagnos som Aspergers syndrom är biologisk vilket innebär att den är 

medfödd, och den kan heller inte botas eller växa bort [1]. Graden av funktionsnedsättning 

samt behovet av stöd och anpassning kan däremot se olika ut hos varje individ. En del är 

relativt välfungerande och klarar sig bra både socialt och i vardagen, och märker kanske bara 

av sin diagnos i vissa situationer. Andra kan vara i behov av omfattande stöd i att både ta hand 

om sig själva, strukturera upp vardagen och i relationer [3, 10, 11].  

 

Problematiken ser ofta olika ut beroende på ålder och period i livet, men de flesta lär sig att 

leva med sina diagnoser genom att bland annat utveckla egna strategier för att hantera sina 

svårigheter. En del personer märker kanske till slut inte av sin diagnos alls, och även om de 

gör det behöver det inte vara ett problem. Om anhöriga, vänner, kollegor och arbetsgivare har 

bra förståelse för personens sätt att fungera brukar det kunna underlätta mycket [1, 3 ,10]. 

 

Att behöva kompensera för sina svårigheter kan dock innebära att det tar mer energi från 

personen i fråga att uppnå samma resultat som någon som inte har diagnos. Till exempel kan 

problem med perceptionen göra att personen i fråga har svårare att filtrera bort överflödiga 

sinnesintryck. Energin efter en arbetsdag kanske då inte räcker till för att personen också ska 

orka med resten av dagen. Därför löper personer med NPF-diagnoser större risk att drabbas av 

utmattningssyndrom och även psykisk ohälsa [2–4].  

 

Faktum är att det finns en hel del i yrkesbeskrivningen för vårdadministratörer [12] som talar 

starkt för att detta är ett yrke som skulle kunna passa många personer med Aspergers 

syndrom, om beskrivningen av diagnosen enligt ovan är utgångspunkten. Exempel på detta är 

att de får möjligheten att använda sina särskilda kunskaper inom vissa områden, samt deras 

eventuella uthållighet i vissa monotona uppgifter som andra vanligtvis snabbt tappar 

tålamodet med. Potentiella specialintressen för en person med Aspergers syndrom inom 
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vårdadministratörsyrket skulle kunna vara diagnosklassificering, ett visst datorprogram, 

anatomi, skrivregler eller en särskild terminologi.  

 

Det finns några potentiella svårigheter som kan förekomma hos personer med Aspergers 

syndrom som skulle kunna utgöra hinder i vårdadministratörsyrket, och ett av dem är sociala 

kontakter med exempelvis patienter, kollegor, vårdpersonal och chefer. Eftersom just social 

interaktion många gånger kan vara svårt för personer med denna diagnos tar socialt samspel 

ofta väldigt mycket energi av dem, även om de klarar av det. I detta kan även svårigheter med 

perceptionsförmågan bidra till att personen får svårt att orka med att vistas i den sociala 

miljön, än mindre arbeta i den. Av den anledningen kan personer med Aspergers syndrom 

vara i behov av vissa anpassningar av arbetsmiljön, möjligheten att kunna gå undan på raster 

eller att det görs kompromisser gällande vissa arbetsuppgifter så som receptionsarbete och 

telefonansvar. Det underlättar då om det finns förståelse för detta hos kollegor, eventuell 

annan personal och arbetsgivare samt att det känns okej vara öppen med sig själv [1]. 

 

Som tidigare nämnt lär sig de flesta att leva med sina diagnoser genom att hitta strategier så 

att svårigheterna antingen inte märks av, eller blir till en tillgång för personen och dennes 

omgivning. På så sätt behöver diagnosen istället bara innebära en så kallad 

”funktionsvariation” eller ”funktionsskillnad”, det vill säga en eller flera förmågor som 

avviker från samhällets idé vad som är normativt vilket alla människor har [1, 13]. 

 

1.3 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida några yrkesverksamma 

vårdadministratörer med Aspergers syndrom upplever att de påverkas av sin diagnos i yrket, 

såväl positivt som negativt. I denna övergripande frågeställning tas inte bara de tillfrågades 
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upplevda symtom av diagnosen i beaktande, utan även huruvida eventuell öppenhet om 

diagnosen gentemot kollegor och chefer har förändrat något för dem på arbetsplatsen. 

 

Frågan ställs också om, och i så fall vilka, personliga egenskaper de tror är vanliga hos 

personer med Aspergers syndrom som gör dem till unika tillgångar på sina arbetsplatser inom 

detta yrke, förutsatt att de befinner sig i en arbetsmiljö som fungerar för dem.  

 

Rapportens tre frågeställningar är alltså:  

 

• Upplever de tillfrågade personerna att de påverkas av sin diagnos i sitt yrke? 

• Upplever de som eventuellt varit öppna med sin diagnos på sin arbetsplats att detta 

inneburit någon positiv, alternativt negativ, skillnad avseende arbetsmiljön? 

• Ser och upplever de själva några potentiella fördelar med att ha Aspergers syndrom i 

vårdadministratörsyrket?  

 

Författarens mål med rapporten är att besvara dessa frågeställningar så nyanserat som möjligt, 

så att det slutgiltiga resultatet kan generera följande: 

 

• Ökad allmän kännedom om vad Aspergers syndrom faktiskt är och innebär. 

• Att den som läser ska ha fått en få någorlunda inblick i hur det kan upplevas att ha 

Aspergers syndrom i vårdadministratörsyrket.  

• Att informationen i resultatet ska nå ut till så många som möjligt och generera ett 

förhållningssätt och bemötande utifrån att alla människor är olika som individer, och 

att det inte förglöms att även personer som har en viss diagnos ska inkluderas i detta. 
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Det vore självklart glädjande om det i intervjuerna framgår att även respondenterna mestadels 

har positiva erfarenheter av att ha Aspergers syndrom i detta yrke, liksom rapportens 

författare. Det skulle ju i sin tur vara positivt för bilden av vårdadministratörsyrket. 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

I denna rapport har endast yrkeserfarna vårdadministratörer med diagnosen Aspergers 

syndrom intervjuats. Detta på grund av och utifrån deras erfarenheter och upplevelser av hur 

det är att arbeta som vårdadministratör och ha denna diagnos.  

 

Respondenterna valdes inte ut på basen av att de arbetar på en viss avdelning eller 

mottagning, inom öppen- eller slutenvård eller inom en viss region. De enda kraven var att de 

skulle ha en konstaterad Asperger-diagnos och att de helst skulle vara färdigutbildade 

vårdadministratörer. En av respondenterna befann sig dock precis i slutet av sin utbildning 

men eftersom hon hade en hel del yrkeserfarenhet bedömdes hon ändå vara en kvalificerad 

respondent. Det har inte heller varit specifikt kvinnor eller män som har efterfrågats, även om 

det föll sig slumpmässigt att samtliga av de tre intervjuade personerna var kvinnor.  

 

Till en början efterfrågades alla yrkesverksamma vårdadministratörer med någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos som kunde tänka sig att ställa upp i en intervju. Detta skulle 

innebära att urvalsgruppen skulle bli något större och därav chansen att fler skulle höra av sig. 

Planen var att sedan välja ut den största gruppen av respondenter som både hade ”tillräckligt 

mycket” yrkeserfarenhet och som delade en och samma diagnos. 

 

Majoriteten av de vårdadministratörer som hörde av sig var dock fortfarande under utbildning 

och det var en stor variation av NPF-diagnoser bland dem. Många hade dessutom fler än en 

NPF-diagnos. Eftersom det inte fanns tid och utrymme att undersöka alla förekommande 
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diagnoser samt kombinationer av dessa i denna rapport avgränsades alltså studien till att 

innefatta vårdadministratörer med enbart diagnosen Aspergers syndrom.  

 

Det hela resulterade i totalt tre respondenter och det ansågs vara tillräckligt många för att 

kunna besvara rapportens frågeställningar på ett tillfredställande, utvecklat och nyanserat sätt. 

Detta ansågs också utgöra tillräckligt stort underlag för att kunna göra en analys utifrån fakta 

och diagnoskriterier för Aspergers syndrom, författarens egen kännedom om 

vårdadministratörsyrket samt hennes egna personliga erfarenheter av att leva med denna 

diagnos. 

 

Det bör även nämnas att det finns fler symtom i beskrivningarna av Aspergers syndrom i 

faktakällorna som medvetet inte har tagits med i rapporten. Detta på grund av att det inte 

ansågs vara relevant att beskriva symtom som inte bedömdes ha någon som helst avgörande 

betydelse för hur väl någon kan fungera i vårdadministratörsyrket. 

 

1.5 METOD OCH METODDISKUSSION 

Denna rapport är baserad på en kvalitativ undersökning genom intervjuer. Anledningen till att 

en kvalitativ studie ansågs mest lämplig var det faktum att rapportens frågeställningar 

efterfrågade svar baserade på subjektiva upplevelser, som oftast mäts bäst med kvalitativa 

undersökningsmetoder. 

 

Fördelen med intervju som undersökningsmetod är att, till skillnad från exempelvis 

enkätundersökning, frågorna besvaras under en direktkontakt med respondenterna och det är 

då även möjligt att ställa följdfrågor. Fördelen med detta är i sin tur att svaren kan bli desto 

mer djupgående, tydliga och användbara vilket ansågs vara mest värdefullt för resultatet i 

denna rapport.  
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Det är förvisso möjligt att göra kvalitativa undersökningar även med, återigen, exempelvis 

enkätundersökningar eftersom det också i sådana är möjligt att välja fristående svar som 

svarsalternativ. Fördelen med denna undersökningsmetod hade kunnat varit ett större antal 

respondenter men då hade möjligheten att erbjuda respondenterna att ögna igenom frågorna 

innan försvunnit. Detta hade i sin tur kunnat resultera i mindre utvecklade svar, möjligheten 

att ställa följdfrågor skulle inte funnits och risken att respondenterna skulle missförstå 

frågorna hade varit större.  

 

Författaren hade också i åtanke att eftersom vissa frågor ibland kräver viss betänketid och 

reflektion innan de kan besvaras, skulle intervjuer innebära en fördel i och med att frågorna 

skulle kunna skickas till respondenterna innan. De skulle således få möjlighet att läsa och 

fundera över frågorna, be om eventuella förtydliganden samt hinna införskaffa eventuell 

saknad information. 

 

Det har även gjorts viss faktainsamling om neuropsykiatriska funktionsnedsättning och 

Aspergers syndrom utifrån nätbaserade källor. Detta i syfte att både skapa förutsättningar för 

personer som är obekanta med begreppen att kunna förstå det som skrivs om i rapporten samt 

för att ha en utgångspunkt i diskussionen.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

Nedan kommer det förberedande arbetet med att hitta respondenter och förberedandet av 

intervjufrågor att beskrivas, samt under vilka omständigheter personerna deltog i studien. Sist 

men inte minst kommer samtliga tre respondenters svar på frågorna att redovisas. Svaren har 

antecknats ned av författaren under intervjuerna och samtliga respondenter har efteråt fått 

möjlighet att granska dessa.  
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2.1 FÖRBEREDELSER  

 

För att komma i kontakt med yrkesverksamma vårdadministratörer som var villiga att ställa 

upp i intervjuer gjordes en förfrågan via inlägg i Facebook-grupperna: ”Vi som studerar till 

vårdadministratör/medicinsk sekreterare”, ”Medicinsk sekreterare” samt ”Vi 

läkarsekreterare/medicinska sekreterare i Sverige”. Majoriteten av de vårdadministratörer som 

hörde av sig var fortfarande under utbildning men de flesta hade ändå viss yrkeserfarenhet. 

Det var även en stor variation på vilka diagnoser dessa personer hade men av dessa valdes tre 

personer ut. Två av dem är färdigutbildade vårdadministratörer som båda har nuvarande 

anställningar, medan den tredje personen är precis i slutet av sin utbildning men har hunnit 

skaffa sig en hel del yrkeserfarenhet och har en väntande fast anställning efter examen. Alla 

tre har diagnosen Aspergers syndrom.  

 

Frågorna som formulerades till intervjuerna skulle fokusera på personernas upplevelser av hur 

deras diagnos påverkar dem i yrket, deras arbetsmiljöförhållanden, om de varit öppna med sin 

diagnos på arbetsplatsen och hur de känt sig bemötta efter detta. De fick även svara på 

huruvida de tror att det kan finnas fördelar med att ha Aspergers syndrom i 

vårdadministratörsyrket, och i så fall vilka fördelar de ser. Totalt formulerades 15 

intervjufrågor varav två av dessa endast skulle besvaras om svaret på föregående fråga varit 

”nej”.   

 

Inför intervjuerna fick samtliga respondenter möjlighet att läsa igenom frågorna några dagar 

innan för att kunna känna sig förberedda, då vissa av frågorna kunde efterfråga viss reflektion. 

Varje respondent intervjuades enskilt vid varsitt separat tillfälle. Två av intervjuerna 

genomfördes på en uppgjord tid och plats, medan den tredje fick intervjuas via Skype på 

grund av ett långt geografiskt avstånd.  
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Samtliga respondenter blev väl informerade om rapportens syfte och mål, samt att deras svar 

skulle redovisas i skriftlig respektive muntlig form. De ombads också att granska de 

färdigskrivna sammanfattningarna av deras svar och komma med eventuella önskemål om 

tillägg och korrigeringar.   

 

2.2 INTERVJUER 

 

Med anledning av att respondenterna lovats full anonymitet i och med sitt deltagande i 

undersökningen blir de refererade till som person A, B och C i redovisningen av deras svar 

nedan. 

 

1. Hur länge har du arbetat som vårdadministratör?  

A) 1 år och tio månader 

B) Ungefär tio månader, i juni har jag jobbat i ett år.  

C) Jag hade mitt första sommarjobb 2017, sommarjobbade även 2018. Sedan har jag jobbat 

deltid, mellan 50–100 procent vid sidan av studierna däremellan. Sommaren 2016 hade jag 

dock ett administrativt yrke som receptionist men det vill jag dock aldrig jobba som igen! För 

mycket folk! 

 

2. Vad var det som lockade dig till detta yrkesval? 

A) Jag satt och funderade på vad jag ville göra för något. Såg en artikel, gick in och läste om 

yrket och insåg att här kommer jag ha möjlighet att kunna utnyttja mina styrkor i form av 

noggrannhet. Jag tycker även om att skriva och är intresserad av hälsa, administration och IT. 

Det är ett yrke som inte är så lätt att tröttna på. 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

B) Lite olika. Framför allt gillar jag att skriva, tycker om ordning och reda vilket är en fördel i 

detta yrke. Man är lite ”anonym” och behöver inte ha så mycket kontakt med patienter och 

vårdpersonal. Man hjälper till även om inte patienterna ”vet om det”. Det är bra att det är ett 

yrke där det finns mycket rutiner för saker och ting men ändå är varierat. 

 

C) Jag ska vara ärlig och säga att jag inte hade så mycket kunskap om vad en 

vårdadministratör gör, utan jag sökte utbildningen för att det var lätt att få jobb efteråt och 

utbildningen var kort (även om jag senare valde att studera till detta yrke på universitet i tre år 

istället). Har under utbildningen, på praktik och jobb tyckt att det är ett roligt arbete men jag 

kommer förmodligen inte jobba som vårdadministratör särskilt länge på grund av den låga 

lönen. Jag kommer förmodligen söka mig någon annanstans senare där det är bättre betalt.  

 

Jag gillar siffror och särskilt sifferkombinationer. Jag blir liksom glad av dem! Jag är särskilt 

fascinerad av och ”nördig” i just personnummer, och har jättelätt för att komma ihåg dem. Det 

är ett återkommande glädjeämne för mig under dagen eftersom man håller på så mycket med 

personnummer i detta yrket. Mina kollegor förstår sig inte på detta intresse alls men de ser det 

inte som något negativt. Det är ett jobb där det är bra och viktigt att man är noggrann. Att 

behöva göra saker halvdant fungerar inte för mig, att inte får lägga ner den tid jag vill. Jag 

tycker också om att det är omväxlande och varierade arbetsuppgifter, du sitter inte och läser 

en rapport i fyra timmar i sträck utan man har istället många ”små” uppgifter som man betar 

av. Man håller inte på med samma sak alldeles för länge. 

 

3. Påverkas du av din diagnos i ditt yrke? På vilket sätt? Positivt som negativt! 

A) Det beror på hur man ser på saken. Diagnosen påverkar mig inte, men folks syn på 

diagnosen gör det. Om de har fördomar och har dragit sina egna slutsatser om hur jag fungerar 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  13 

 

Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

utifrån någon punktlista de hittat på nätet, blir det svårt för mig kunna påverka dem. Jag 

betraktar inte asperger som något jag har, det här är min personlighet – inget annat. 

 

B) Ja, det gör man ju. När jag är väldigt intresserad av något så har jag väldigt lätt att fokusera 

och ”jobba på”. Jag skriver ner allt jag hör och lär mig, behöver sällan fråga igen. Jag kör 

gärna på men blir då lätt trött fort. Jag ger 110 procent hela tiden och det gör också att jag inte 

orkar jobba heltid.  

 

För mig är det en negativ sak att intryck tar mycket energi av mig. När jag sitter i 

lunchrummet och någon pratar med mig samtidigt som det pratar folk runt om, är det svårt för 

mig att ”lyssna” på just den jag pratar med för att de andras röster i rummet upplevs lika höga 

och ibland högre. Jag hör alla ljud lika bra och det är svårt att sålla ut dem. Det kan göra att 

jag fortare blir trött i huvudet, och därför föredrar jag till exempel att gå på lunch lite innan de 

andra. Vissa dagar struntar jag även i att ta fikapauser.  

 

C) Jag är väldigt regelbesatt och det härleder jag till min Asperger, men fördelen med det är 

att jag har väldigt hög arbetsmoral. Planera och organisera är mitt ”specialintresse” och jag är 

bra på det. Detta gör att jag fixar livet och tar saker med ro, och därav är jag väldigt 

stresstålig. Så länge jag har lyckats följa min planering kan jag vara lugn med att jag har gjort 

allt jag måste. 

 

Jag har svårt med det sociala men det kan både vara positivt och negativt beroende på 

situation. Jag är inte intresserad av att småprata när jag är på jobbet för det är inte vad jag är 

där för att göra. Jag är där för att jobba, inte umgås. Att jag inte är ett dugg intresserad av 

småprat gör nog att jag kanske uppfattas som lite ”märklig”. Vi kan prata på rasten om vi 

måste det, men inte annars. Då menar jag inte ens lite kort småprat när man står vid 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

exempelvis kopiatorn, vilket folk brukar vilja göra på min arbetsplats. Kompisar kan jag ha på 

fritiden (och det har jag också!). Och vad är det med folk att ta så mycket raster!? Hade jag 

kunnat så hade jag skippat rasterna och gått hem tidigare istället, men det går inte eftersom det 

står i kollektivavtalet att man måste ha raster.  

 

Även om jag inte har någon ”naturlig känsla” för socialt samspel och hur man interagerar med 

andra, har jag lyckats lära mig det sociala samspelet rent mekaniskt genom åren. Jag fick 

bland annat hjälp av en beteendevetare som gav mig sociala verktyg för till exempel 

konflikthantering, förståelse för folks olika sätt att tolka och hur olika beteenden uppfattas av 

omgivningen. Jag har lärt mig att anpassa mitt tonfall samt hur jag ska prata och agera för att 

få det gensvar jag vill ha. Detta i kombination med mitt superfokus på mina uppgifter har 

gjort att jag kan fungera väldigt bra både socialt och i arbetet.  

 

Eftersom jag inte blandar in känslor i mitt arbete och har ingen personlig prestige i det jag 

företar mig löser jag oftast problem mycket snabbare. Jag satsar på att kommunicera effektivt 

för att lösa uppgiften i första hand, men samtidigt på ett trevligt sätt utan att det tar någon 

längre tid för att jag ska ”trippa på tå” runt någon eller briljera på något vis. Det har dock inte 

alla gånger varit så uppskattat av mina kollegor om vi exempelvis varit i konflikt med, eller 

tagit ställning mot en annan grupp, och jag har fortsatt varit väldigt opartisk och 

tillmötesgående mot dem. Det finns både positiva och negativa aspekter med detta, beroende 

på hur man ser det. Jag bidrar väl inte direkt till någon slående ”vi-känsla” på arbetet, men 

min chef är jättenöjd med mig ändå för att jag gör vad jag ska och orsakar aldrig några större 

problem. 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

4a. Har du berättat om din diagnos för dina kollegor? 

A) Ja, ett fåtal vet om det. Jag har valt att bara berätta för de personer jag känner mig trygg 

med, som vet vad det egentligen är och som kan ”driva” om hela idén med diagnoser. De vet 

att jag inte är min diagnos. 

 

B) Ja, det har jag. 

 

C) Vissa, inte alla. Min handledare på min förra praktik, som numera är min kollega, 

berättade jag för. Jag tror i alla fall att det bara var hen av kollegorna som visste. På MAVA 

berättade jag för någon enstaka kollega som jag kände att jag kom extra bra överens med. Jag 

nämnde det dock bara sådär i förbigående.  

 

4b. Om ja, hur bemöttes detta? 

A) Det berättades inte under några seriösa eller formella former. De ryckte mest på axlarna 

ungefär som att ”jaha, du har en gul tröja på dig idag”. Det var liksom ingen särskild reaktion.  

 

B) Positivt tycker jag. Har dock fått svaret ”då måste du ha en ganska mild form i så fall?”, 

vilket kan vara både en positiv och negativ fråga beroende på hur väl insatt i ämnet personen 

som frågar är. Jag har dock märkt att ärlighet uppskattas och många är glada att jag är öppen 

med mig själv. Det har gjort att det inte blivit missförstånd lika lätt. De vet att när jag inte 

kommer med på fikarasten har det inte med dem personligen att göra, eller att jag är 

ointresserad. Vissa dagar är jag mer social, vissa dagar orkar jag inte med det för att det har 

varit och är mycket intryck och då vill jag bara kunna få ”stänga av” en stund. 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

Jag brukar berätta om min diagnos när jag börjar på en ny arbetsplats och börjar då oftast med 

personen jag delar rum med. Det är viktigt för mig att personen som arbetar ”närmast” mig 

ska få veta, jag är inte lika snabb med att berätta för de övriga.  

 

C) På ett ställe fick jag svaret ”Jaha ok, det var ju spännande”. Hon var väldigt intresserad och 

ställde frågor eftersom hennes son hade blivit utredd när han var liten men han fick aldrig 

någon diagnos. På det andra stället var det inte så mycket till reaktion och även där nämnde 

jag det bara som hastigast i samband med att en läkare kom in i vårt rum och började prata 

med oss. 

 

5a. Har du berättat om din diagnos för din chef? 

A) Ja och nej. Det framgick, om än väldigt kryptiskt, i mitt CV att jag har Aspergers syndrom. 

Informationen gick att ”vaska fram” om man ansträngde sig för att läsa mellan raderna. Det 

var alltså inget jag berättade om och det var inget chefen kommenterade just där och då. I det 

läget tänkte jag att hen kanske inte hade läst det så ingående, men så kom det ju till slut fram i 

ett dåligt sammanhang. 

 

B) Ja, det har jag, kommer inte ihåg exakt när det var men det var i ett ganska tidigt skede. 

Det kändes viktigt att berätta för att undvika missförstånd, och så att jag lättare kan berätta i 

fall något händer som får mig att må dåligt. Det har inte behövts än så länge, men bara 

vetskapen räcker ibland. 

 

C) Ja, min chef fick veta det under min anställningsintervju.  
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

5b. Om ja, hur bemöttes detta? 

A) Det kom först på tal i ett läge då chefen var mindre nöjd med mig. Jag blev kallad till ett 

möte där jag upplevde att chefen kopplade samman problemen med vad hesan trodde sig veta 

om min diagnos, och trodde inte alls på vad jag sade. De hade efter detta flertalet möten där 

de följde upp min ”problematik” som enligt dem var att jag var ”fyrkantig” och att jag hade 

svårt socialt. Jag sade då ifrån ganska ordentligt och chefen tog aldrig upp ämnet igen, även 

om tendensen att koppla samman eventuella problem med min diagnos fortfarande finns. 

Chefen säger aldrig ”Aspergers syndrom” och har slutat prata om ”funktionshinder”, som hon 

kallar det, i min närhet. 

 

B) Chefen var förstående, frågade hur det påverkade mig och om det var något särskilt jag 

behövde. Jag fick ta den tid jag behövde för att komma in i arbetsuppgifterna och jag har till 

exempel inte ”tvingats” sköta receptionen, där jag upplever att det kan bli för stressigt om jag 

inte har full koll på rutinerna. Jag vill gärna känna att jag har bra koll så att jag kan svara på 

patienternas frågor. Man ska ju kunna vara lite flexibel och för att kunna vara det är det bra att 

ha en bra ”grund att stå på”. Det är dock ett mål jag jobbar mot, jag vill kunna utföra även den 

arbetsuppgiften i framtiden. 

 

C) Eftersom det redan var klart att jag skulle få jobbet var intervjun mest en formalitet och vi 

pratade istället om mitt projekt att ta körkort. Jag nämnde då att jag behövde fixa ett särskilt 

intyg för att kunna få körkortstillstånd då jag har Asperger. Chefen har inte gjort något med 

den informationen och det beror antagligen på att hen tycker att jag fungerar bra, och att det 

därför inte behöver tas upp. Ungefär så tror jag hen tänker i alla fall. Hen har inte nämnt det 

mer, jag har inte nämnt det mer – ”that’s it” liksom. 

 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  18 

 

Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

6. Vad önskar du av din arbetsplats/medarbetare/arbetsgivare för att kunna må bra och 

fungera som bäst i detta yrke? 

A) Behandla mig som en välfungerande människa! Se mig för den jag är, alla har styrkor och 

svagheter. Återigen – jag är inte min diagnos! 

 

B) För mig är det viktigt att det inte är för stressigt i form av mycket ljud och krav på ett visst 

tempo. Jag måste få göra saker i min egen takt men då gör jag det också väldigt noga, vilket 

ofta är uppskattat. Jag får ofta höra att jag är väldigt noggrann. Jag kan dock ha svårt att 

släppa saker ibland som andra tycker inte är så viktigt och att det är klart som det är. Jag vill 

ha lugn och ro när jag behöver det och inte tvingas till sociala interaktioner när jag inte orkar. 

Jag lägger hellre min energi på arbetsuppgifter, som ju ibland kan vara att man behöver ringa 

telefonsamtal till exempel. 

 

C) Jag störs inte av bakgrundsljud men permanenta regelbundna ljud som tickande klockor 

eller hamrande gör mig arg. Jag har dock inga problem med ljuden från 

telemetriövervakningen. Den enda anpassningen jag behöver är att jag inte vill ha fyra 

veckors semester i sträck eftersom jag tappar mina rutiner då, jag känner mig mer utvilad av 

att få ta någon vecka då och då istället. Långa avbrott är jobbigare för mig eftersom jag då 

måste skaffa mig nya rutiner för att sedan gå tillbaka till de gamla igen efter semestern. Detta 

önskemål är inget som helst problem på min arbetsplats utan snarare väldigt uppskattat! 

 

7. Känner du att dessa förutsättningar finns på din nuvarande arbetsplats (om ingen 

nuvarande, utgå från tidigare sådana)? 

A) Kanske när vi får en ny chef som jag inte behöver berätta det för.  
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

B) Ja, i stort sett. Det som är svårt är väl att arbetsrummet ligger så nära lunchrummet, vid rast 

och lunchtiden vill jag gärna kunna stänga dörren och det är inte alltid det funkar av olika 

anledningar. Jag har dock fått brusreducerande hörlurar från arbetsgivaren, vilket har 

underlättat enormt! 

 

C) Absolut! Min chef blev så glad att jag trodde att hen skulle trilla av stolen när jag bad om 

att få slippa ha fyra veckors semester i sträck! 

 

8. Har du utvecklats som person i och med ditt yrkesval? På vilket sätt? 

A) Ja, men inte som man kan tro. Det ständiga ifrågasättandet har fått mig att bli bättre på att 

hantera konflikter. Jag är starkare och vågar mer, för jag ids inte personer som ser ner på mig. 

 

B) Ja det tycker jag. Jag har blivit mer social och mer självsäker tycker jag. Det jag vet, det 

vet jag verkligen till exempel. 

 

C) Ja det har jag gjort, men där hänvisar jag till mina svar i tidigare frågor. 

 

9. Vad tycker du att en arbetsgivare behöver veta om Asperger? Saknas det 

kunskap/förståelse?  

A) Så lite som möjligt. Helst ska de inte ens ha hört ordet, eller så ska de ha hört det och fattat 

att det inte är något särskilt. De ska i alla fall inte påstå sig vara pålästa när det är väldigt 

tydligt att de inte är det. 

 

B) Ja, det saknas förståelse för att alla är olika. Om någon tycker sig veta saker om diagnosen 

så är det inte säkert att det stämmer på just mig. Alla är olika som individer och på vilket sätt 

man uppfyller kriterierna kan ta sig uttryck på olika sätt hos dem alla. Det är därför önskvärt 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

att man frågar personen hur diagnosen påverkar just honom/henne, och inte enbart utgår ifrån 

att man fungerar exakt så som det står beskrivet i kriterierna.  

 

Oftast saknas kunskap om diagnosen i sig, jag får ofta höra att jag måste ha en ”mild form av 

autism” men det är inte riktigt så det fungerar. Jag ser det gärna som bilden av ett isberg, en 

del syns men det mesta ligger under ytan. Till synes ser jag ut och fungerar ”som andra” men 

inombords är det mycket jag kämpar med. Att orka med alla syn- och hörselintryck, att 

fokusera på vad en person säger bland många andra som pratar samtidigt runt ett lunchbord, 

att hänga med när någon skämtar eller är ironisk tar enormt mycket av mina krafter. Jag kan 

ha en kanonbra dag på jobbet och må riktigt bra av att veta att jag gjort ett bra jobb, att jag har 

bra kollegor och så vidare. Trots detta kan jag ändå behöva gråta en skvätt när jag kommer 

hem, bara för att jag är så trött och har så ont i huvudet och axlarna efter att ha spänt mig. 

Sådant visar jag inte för andra men jag kan förklara det så att arbetsgivaren åtminstone känner 

till att problematiken finns. Och jag har haft tur att ha en chef som tycks förstå och inte 

trycker på mig arbetsuppgifter som jag förklarat att jag i dagsläget inte klarar av, men skulle 

vilja kunna utföra en dag. Hen vet att jag är noggrann och har min yrkesstolthet.  

 

En person med Asperger som befinner sig i en jobbsituation där hen trivs, tycker sig ha 

kontroll och vetskap om vad hen gör är en tillgång och inte en belastning! 

 

C) Jag tycker inte att min arbetsgivare behöver veta något om min diagnos eftersom jag 

funkar så bra på arbetet. Jag känner mig inte heller angelägen om att mina kollegor ska ha 

kunskap om detta. 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

10. Utifrån din egen kunskap om Asperger – på vilket sätt tror du att personer med 

denna diagnos i allmänhet kan dra fördel av sin diagnos i detta yrke om deras 

arbetsplats erbjuder bra förutsättningar? 

A) Jag tror att personer med de ”kända styrkorna” i en Asperger-diagnos kan passa väldigt bra 

in i detta yrket om arbetsgivaren vet hur man drar nytta av dessa styrkor. Vi påstås ju vara 

noggranna, bra på monotont arbete, uthålliga och det vi är bra på är vi ofta ruskigt bra på. 

 

B) För mig är det väldigt lätt att fokusera och den som väljer det här yrket är ju förmodligen 

intresserad av det, vilket man alltid kan dra fördel av. Man kan lita på att när en person med 

Asperger tar sig an något görs det väldigt noga och helhjärtat. Många med Asperger verkar 

vara i behov av att inte bara få veta vad som ska göras utan också varför det ska göras, detta 

för att lättare kunna få grepp om helheten och således känna mer motivation (och då blir de 

oftast väldigt motiverade!). 

 

C) Noggrannhet, nördighet, uthållighet. Vi är alla så olika, även vi som delar samma diagnos. 

Jag känner därför att jag bara kan tala utifrån mig själv men det finns säkert de som drar nytta 

av sin Asperger-diagnos på samma sätt som jag. Jag tror dock att personer med Asperger 

generellt sett inte gillar att lämna något halvfärdigt och är väldigt uthålliga i sådant som 

intresserar dem. 

 

11. Hur öppen tycker du att man ska vara om sin diagnos gentemot 

arbetsgivare/kollegor?  

A) Det beror på kollegorna och chefen. Om de är ”mogna nog” att förstå vad det innebär och 

inte lägger någon särskild vikt vid det, skadar det inte att berätta. Om det däremot är personer 

som enbart drar egna slutsatser utan att lyssna på vad man säger är det ingen idé att berätta det 

för dem. 
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Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

B) Det varierar nog. Själv har jag sällan problem med att vara ärlig, såvida inte människan 

”ser ut som en mur”. Det är dumt att lägga tid och energi på något som inte ger något. Jag 

tycker att det kan vara bra att berätta för den man jobbar närmast. Även om inte den personen 

lägger någon vikt vid det jag berättar, så känns det ändå bättre för mig att inte behöva tvivla 

på att den personen förstår vad det handlar om. Det känns mer ”okej” på något sätt. Jag har 

märkt att det är vad som fungerat bäst för mig i längden och gjort att det funkat bra för mig på 

arbetsplatsen. 

 

C) Beror på vilka svårigheter personen har. Det kan vara relevant att vara öppen med det om 

det påverkar ens förmåga att klara av arbetet eller om det på något annat sätt är till fördel att 

arbetsgivaren och kollegorna vet om det. 

 

3 RESULTAT 

3.1 OBJEKTIV SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSVAREN 

Fråga 1:  

Person A har arbetat snart två år, person B snart ett år och person C är ännu under utbildning 

men har arbetat inom yrket under två somrar samt extrajobb vid sidan av studierna. 

 

Fråga 2:  

Person A och C svarar att de tidigare inte känt till så mycket om vårdadministratörsyrket men 

båda uppskattar möjligheten att få utnyttja sina styrkor i form av att de är noggranna. Person 

A nämner även sitt intresse för hälsa, administration och IT. 
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Person B lockades av möjligheten att vara lite ”anonym”, att inte ha så mycket patientkontakt 

men ändå kunna hjälpa dem. Hon nämner även sitt intresse för skrivande samt att hon gillar 

ordning och reda.  

 

Person C lockades främst av att det var lätt att få arbete och att utbildningen var kort men har 

under praktik och arbete fattat tycke för yrket. Hon uppskattar att få hålla på mycket med 

siffror i sitt arbete, särskilt personnummer. 

 

Fråga 3:  

Person A tycker inte att hon påverkas av sin diagnos men hon upplever att hon påverkas av 

hur personerna runt omkring henne ser på diagnosen, och att det är svårt att råda bot på andras 

eventuella fördomar.  

 

Person B svarar att hennes intresse för sitt arbete gör att hon får lättare att fokusera, och 

eftersom hon skriver ner allt hon lär sig behöver hon inte ställa samma fråga mer än en gång. 

Hon upplever dock att hon blir trött fort eftersom hon jobbar på så intensivt då hon är igång 

samt att intryck tar mycket energi av henne, och detta gör att hon inte orkar jobba heltid. Hon 

brukar även med anledning av detta ta lunch tidigare än de andra och strunta i att ta fikarast 

vissa dagar.  

 

Person C upplever att hennes sociala svårigheter samt något större intresse för sina 

arbetsuppgifter än för socialt umgänge påverkar henne på arbetet. Hon anser dock att det finns 

både positiva och negativa aspekter med detta. Hon ser en fördel med att hon är mer 

intresserad och således mer fokuserad på sina arbetsuppgifter eftersom det är den 

huvudsakliga anledningen till att hon är på arbetet. Nackdelen är enligt henne dock att detta 

inte alltid är gynnsamt för hennes relationer till arbetskamraterna. Hon nämner också att 
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hennes stresstålighet, problemlösningsförmåga, prestigelöshet samt intresse för planering och 

organisering är henne till fördel i arbetet.  

 

Fråga 4a och 5a:  

Två av tre respondenter svarade ja både på frågan gällande huruvida de talat om för sina 

chefer att de har Aspergers syndrom och tre av tre för sina kollegor. Person A svarade både ja 

och nej på frågan om hon berättat om det för sin chef. Dock hade ingen av dem berättat för 

samtliga kollegor på sina arbetsplatser utan endast några få utvalda.  

 

Fråga 4b och 5b:  

Person A uppfattade ingen särskild reaktion från sina kollegor. Hon är dock mindre nöjd med 

hur hon blivit bemött av sin chef sedan hen fick kännedom om hennes diagnos.  

 

Person B och C har upplevt positiva bemötanden från både sina kollegor och respektive 

chefer sedan dessa fick kännedom om deras diagnoser. Person B nämner att hon tyckte det 

kändes viktigt att berätta om diagnosen för att undvika missförstånd, och för att hon lättare 

ska kunna berätta om det är något som händer som får henne att må dåligt. Detta har dock inte 

behövts och ibland räcker det att bara vetskapen finns. 

 

Fråga 6:  

Person A önskar ett bemötande från kollegor och arbetsgivare utifrån att hon är en 

välfungerande människa, att hon inte är sin diagnos utan att de ska se henne för den hon är.  

 

Person B upplever att hon är i behov av lugn och ro runt omkring sig, och att det inte finns 

några krav på att hon ska hålla ett visst tempo utan att hon får arbeta i sin egen takt. Hon vill 

heller inte känna sig tvingad till sociala interaktioner då hon inte orkar, i alla fall inte mer än 
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det som är nödvändigt för att hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. För tillfället sköter 

hon inte receptionen något då hon tycker att det är för stressigt där och vill gärna ha full koll 

på rutinerna först, men hon vill kunna utföra den arbetsuppgiften i framtiden. 

 

Person C upplever sig inte störd av bakgrundsljud men vill helst slippa permanenta och 

regelbundna ljud. Hon vill också få kunna ta semester någon vecka då och då istället för flera 

veckor i sträck. 

 

Fråga 7:  

Person A hoppas på att hennes situation på arbetsplatsen kommer att förbättras då den 

nuvarande chefen slutat.  

 

Både person B och C upplever att de har bra förutsättningar på sina arbetsplatser. Person B 

önskar dock att hennes kontor antingen inte låg så nära lunchrummet eller att det skulle vara 

okej att kunna stänga dörren vid rast- och lunchtid, men de brusreducerande hörlurarna hon 

har fått underlättar mycket. 

 

Fråga 8:  

Samtliga respondenter upplever att de har utvecklats som personer i och med sitt yrkesval. 

Person A tycker sig ha blivit bättre på konflikthantering medan person B tycker att hon blivit 

mer social och självsäker. 

 

Fråga 9:  

Person A tycker att arbetsgivaren ska veta så lite som möjligt eller åtminstone låta bli att 

uttala sig om något de uppenbarligen inte har kunskap om.  

 



 

 

Examensarbete YhVA17 19-06-27  26 

 

Att ha Aspergers syndrom och 

arbeta som vårdadministratör 

 Jessica Carlström   

 

 

 

Person B tycker att det saknas förståelse för allas olikheter och att det skiljer sig från person 

till person på vilka sätt de uppfyller kriterierna för diagnosen. Hon önskar därför att varje 

person med diagnos får frågan om hur den påverkar just honom eller henne, även om hon 

upplever sig ha haft tur med att få en chef som förstår och bemöter henne på ett bra sätt.  

 

Person C tycker inte att hennes arbetsgivare behöver veta något om hennes diagnos då hon 

fungerar bra på sitt arbete, hon tycker inte heller att kollegorna behöver ha kunskap om 

diagnosen. 

 

Fråga 10:  

Person A tror att personer som har de ”kända styrkorna” i och med sin Asperger-diagnos är 

väl lämpade för detta yrket om de bara får befinna sig i en för dem fungerande miljö. Hon 

nämner styrkor i form av noggrannhet, bra på monotont arbete, uthållighet och att de ofta är 

”extra bra på just det som de råkar vara bra på”.  

 

Person B pratar om en god förmåga att fokusera och att om personen i fråga är intresserad av 

yrket kommer det förmodligen vara denne till fördel. Hon säger också att personer med 

Asperger ofta är noggranna” och gör saker helhjärtat”, och om de får veta varför en viss 

uppgift görs och inte bara att den ska utföras kan det öka deras motivation.  

 

Person C nämner noggrannhet, nördighet och uthållighet. Hon säger dock att hon känner att 

hon endast kan utgå från sig själv även om hon tror att många med Asperger drar nytta av sin 

diagnos på samma sätt som hon själv. Dock tror hon att personer med denna diagnos generellt 

inte gillar att lämna något halvfärdigt och att de är uthålliga i aktiviteter som intresserar dem. 
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Fråga 11:  

Person A tycker att det helt beror på om kollegorna och chefen är ”mogna nog” att kunna 

förstå vad det innebär och har en bra attityd. Hon tycker inte att det är någon idé att berätta för 

personer som bara drar egna slutsatser utan att lyssna på vad personen i fråga har att säga om 

saken.  

 

Person B tycker att det varierar men att hon själv sällan har problem med att våga vara ärlig så 

länge inte personen ”ser ut som en mur”. Hon tycker att det kan vara vettigt att berätta för den 

person man jobbar närmast, i alla fall så länge det tros kunna ge något. Även om inte den 

person som får det berättat för sig lägger någon vikt vid informationen kan det ändå kännas 

bra för den som har diagnosen att få berätta om det, eftersom hen då slipper tvivla på att den 

personen förstår. Hon tycker att det i alla fall visat sig vara det som fungerat bäst för henne 

själv i längden.  

 

Person C tycker att det beror på vilka svårigheter personen i fråga har. Hon anser att det kan 

vara bra att berätta om sin diagnos om det kan tros kunna ha en påverkan på förmågan att 

klara av arbetet eller om det på annat sätt kan innebära en fördel att arbetsgivaren och 

kollegorna vet om det.  

 

4 DISKUSSION 

Syftet med denna rapport var huvudsakligen att besvara den övergripande frågeställningen hur 

de tre intervjuade personerna upplever att de påverkas av sin diagnos i sitt yrke, samt hur de 

som varit öppna med sin diagnos på sina respektive arbetsplatser kände sig bemötta av sina 

kollegor och chefer utifrån detta. De fick också frågan om huruvida de ser och upplever några 

potentiella fördelar med att ha diagnosen Aspergers syndrom i vårdadministratörsyrket. 
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Svaren i intervjuerna tycker jag framför allt exemplifierar det tidigare nämnda faktumet att 

även personer med diagnoser i första hand är individer med egna unika personligheter, och 

påverkas därför inte lika mycket och på samma sätt som andra med samma diagnos. Deras 

eventuella upplevda påverkan av den kan däremot definieras som likartad eftersom det 

handlar om kognitiva funktioner. Till exempel beskriver både person B och C en likartad 

problematik i form av vissa perceptuella svårigheter, men de blir inte störda av samma sorts 

ljud. Därför kan vi inte heller bemöta personer med en viss diagnos utifrån att de fungerar 

precis som det står beskrivet om en viss diagnos, då den är underordnad bland annat 

personligheten och den sociala bakgrunden i hur mycket den påverkar och på vilket sätt det 

visar sig. Två män som båda fötts blinda kan inte heller bemötas på exakt samma sätt bara för 

att de båda saknar syn, även om det kan underlätta för alla parter om personer som de möter 

har någorlunda kunskap och förståelse för hur det kan vara att leva med blindhet. Den ena 

personen kanske har en favoritfärg, medan den andre inte upplever sig ha någon då hen 

känner sig beroende av att ha sett alla färger för att kunna bestämma detta. 

 

Vi måste alltså vara lika öppensinnade och ödmjuka i vårt bemötande av varje enskild person, 

oavsett om denne har en diagnos eller inte. Fråga hellre personen om du är osäker, eller låt bli 

att döma det du inte förstår. När jag pratar om att sprida kunskap om NPF-diagnoser är jag 

inte ute efter att personer runt om ska kunna rabbla kriterier eller ge exempel på hur det kan 

påverka, utan som jag tidigare sa generera ett öppet förhållningssätt och bemötande utifrån att 

alla är olika. Att motverka att någon döms och bemöts utifrån okunskap och fördomar så att 

denne känner sig tvingad att ”gömma sig själv” eller kompensera sina eventuella svårigheter 

mer än vad som behöver vara nödvändigt. Alla ska kunna våga vara öppna med sig själva utan 

behöva riskera att få en stämpel.  
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I stort sett alla de faktorer som person B och C nämner i sina svar på frågan huruvida de 

upplever sig påverkade av sin diagnos anser jag kan härledas till den fakta om Aspergers 

syndrom som presenteras i bakgrunden. Framför allt när det kommer till perception, särskilt 

bra fokusförmåga i det som intresserar dem och större energiåtgång i vissa aktiviteter och 

miljöer, som i sin tur också avgörs av den varierande dagsformen. Alla tre respondenter pratar 

om att de uppskattar att de får utrymme att vara noggranna i detta yrke och att det är varierade 

arbetsuppgifter. 

 

Person A upplever inte att diagnosen påverkar hennes funktionsförmåga i yrket, men hon 

upplevde att hennes arbetskamrater och chef fick en negativt förändrad syn på henne som 

person efter att de på olika vägar fått kännedom om hennes diagnos. Det bemötande hon 

beskriver visar på att hennes chef i det läget gjorde misstaget att bemöta person A utifrån sina 

egna föreställningar om vad diagnosen innebär utan att lyssna på A:s invändningar. Det bör 

dock tas i beaktande att vi bara fått ta del av person A:s version i detta fall. 

 

Som person A själv nämner, kan erfarenheten av ett sådant bemötande som beskrivs ovan 

göra att man i framtiden kommer vilja vara mer restriktiv med vem man berättar för om sin 

diagnos. Jag anser förvisso inte att det ska behöva vara nödvändigt att ”legitimera” sina 

eventuella svårigheter med att det föreligger en diagnos. Alla har olika sätt att fungera och det 

ska kännas okej att vara öppen med sig själv, och om det då på något sätt framgår att det 

föreligger en NPF-diagnos hos personen i fråga ska detta varken bli ett stigma eller vara den 

avgörande faktorn för huruvida denne tas på allvar eller ej. Vetskapen om någons diagnos ska 

endast tjäna till som ett verktyg som på något sätt underlättar en situation, eller innebär en 

förändring till det positiva.  
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I person A:s fall kan man se det som att hennes diagnos, som hon inte upplever påverkar 

hennes funktionsförmåga, ändå blir till ett funktionshinder eftersom omgivningens kännedom 

om den gjort att det blivit ett stigma för person A som i detta fall påverkar henne negativt. 

Detta är inget hon lätt kommer kunna göra ogjort, utan hon får hoppas på att den nya chefen 

bemöter henne på ett bättre sätt och huruvida det kommer innebära att hon berättar som sin 

diagnos eller ej kanske inte kommer att ha någon betydelse. Huvudsaken är ju att hon känner 

att hon kan vara öppen med sig själv om hon vill det.  

 

Jag är mer än nöjd med respondenternas svar och jag har inte upplevt att något saknats eller 

skulle ha gjorts annorlunda. Sist men inte minst vill jag tillägga att även jag själv har fått en 

hel del nya insikter av att ha gjort detta arbete. 

 

4.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER I ÄMNET 

Det mest önskvärda hade varit att kunna utreda och besvara rapportens frågeställningar utifrån 

alla de neuropsykiatriska diagnoserna och inte enbart Aspergers syndrom. Det fanns dock 

varken tid eller utrymme att göra en studie i den omfattningen denna gång, men min 

förhoppning är att denna rapport kan inspirera någon annan att göra en liknande studie utifrån 

en annan diagnos. För vi måste fortsätta sträva efter att samhället ska bli bättre på att ta 

tillvara på människors olikheter! 

 

Det hade också varit intressant att intervjua respondenternas arbetsgivare, eller gjort en studie 

enbart utifrån arbetsgivares eller kollegors perspektiv. 
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5 SLUTSATSER 

Utifrån den tolkning och analys som gjorts av intervjusvaren upplever alltså samtliga 

respondenter att diagnosen påverkar dem i yrket, men precis som förväntat på olika sätt. I 

intervjuerna framkommer både positiva och negativa aspekter med att ha Aspergers syndrom i 

detta yrke, och respondenterna har svarat välutvecklat både utifrån sina egna erfarenheter och 

ur ett generellt perspektiv. Tack vare detta har frågeställningarna kunnat besvaras nyanserat 

och således gett denna rapport bästa möjliga förutsättningarna att bli ett bra bidrag till att både 

öka kunskapen om både NPF och Aspergers syndrom i samhället, samt ge en uppfattning om 

hur det är att ha Aspergers syndrom inom det vårdadministrativa yrket.  

 

Således har följande slutsatser dragits: 

 

• Alla är olika som individer och har olika styrkor och svagheter, även personer med 

diagnoser! Det är personligheten och förmågorna som ska avgöra huruvida en person 

är lämpad för en viss yrkesroll. 

 

• Det framkommer i vissa fall en likartad problematik hos respondenterna, men det tar 

sig inte uttryck på samma sätt hos varje person.  

 

• Attityder till diagnoser och bemötande från kollegor och chefer på arbetsplatsen 

påverkar och avgör minst lika mycket huruvida en NPF-diagnos utgör ett hinder eller 

en tillgång på en arbetsplats, inte minst inom vårdadministratörsyrket.  

 

• Kunskap, förståelse och eventuella anpassningar på arbetsplatsen är många gånger 

viktiga förutsättningar för att personer med NPF-diagnoser ska kunna fungera utifrån 

bästa förmåga på sitt arbete. 
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• Bara för att en NPF-diagnos per definition är en medfödd neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som inte kan botas eller växa bort, behöver det inte innebära att 

personen i fråga är livslångt funktionsnedsatt. Däremot funktionsvarierad, vilket alla 

är oavsett diagnos eller inte. 

 

• Resultatet var mestadels positivt och glädjande, samt motsvarade författarens 

förväntningar. 
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