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Abstract 

This thesis aims is to explore the impact autism has on the interaction between 

employees with autism, their colleague and manager. Through a qualitative approach, the 

empirical basis of the thesis revolves around nine interviews in three different organisations. 

The thesis takes a symbolic interactionist perspective and the focal point of the thesis’ 

theoretical basis is the work of Erving Goffman, Howard Becker, George Herbert Mead and 

Karl Weick. 

The thesis initially suggests that you can not begin to examine the impact that autism has on 

the interaction in question without looking at the context and the position each person holds. 

Stories from the autistic employees illustrate how they take their surroundings into account 

and are highly considerate of their colleague or manager’s needs, which come to show in 

their openness about their diagnosis and their communication or way of navigating in the 

social life. A finding suggests that the autistic employees are perceived and treated differently 

by their colleague and manager, demonstrated among other things in their way of 

complementing the autistic employees. Furthermore, the thesis seeks to unfold how normality 

is understood through stories from the interviewed people and the findings suggest that 

context is decisive. Stories of inclusion and acceptance among the able-bodied colleagues and 

managers indicate that the autistic employees differ from what is considered as normal in the 

eyes of the able-bodied, which entail a counter effect of exclusion of the autistic employees.  

These findings elucidate how the understanding of autism, whether intended or not, has an 

apparent impact on the interactions and attitudes towards autistic employees in the workplace. 
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1.Indledning 

Når du har mødt én autist, så har du mødt én autist (Jensen 2017). Hverken mere eller 

mindre formår at indkapsle autismediagnosen og dens unikke karakter. Derfor findes der 

heller ikke nogen vejledning eller guide til, hvordan virksomheder indsluser og benytter sig af 

god og kvalificeret arbejdskraft i form af personer med autisme. Og det er måske én af 

grundene til, at kun 1 ud af 10 autister er i beskæftigelse (Landsforeningen Autisme 2016). 

Men autister besidder en unik egenskab til at sætte ting i systemer og se mønstre, hvilket 

medfører, at de ofte og helt ubesværet kan løse selv de mest komplekse arbejdsopgaver på 

meget kort tid (Jensen 2017). Egenskaber der unægteligt vil være til fordel for rigtig mange 

organisationer. Faktisk en så stor fordel, at det måske kan opveje de ressourcer, der potentielt 

skal lægges et andet sted, for at få autisterne til at være en integreret del af arbejdspladsen. 

Derfor er der også brug for at skabe fokus på autister på arbejdspladsen for at få en bedre 

forståelse af, hvad der kan være på spil i interaktionen med ikke-autistiske ledere og 

medarbejdere. Dette med henblik på at blive klogere: til gavn for både ledere og kolleger til 

en person med autisme, men også for autisterne selv. 

1.1 Motivation 

Motivationen for dette speciale bunder i en interesse, der opstod på baggrund af DR-

dokumentaren “De skjulte talenter”, som rullede hen over de danske TV-skærme i de første 

måneder af 2017. Dokumentarserien satte fokus på indslusning af autister på det danske 

arbejdsmarked, og hvilke særheder autisterne kom med såsom: Autister kan ikke begå sig i 

sociale sammenhænge, autister er hyperintelligente og autister kan ikke holde øjenkontakt 

(Jensen 2017). Vores interesse udviklede sig til en undren om, hvordan autister indgår på 

arbejdspladser, og hvad det bærer med sig at have en autist ansat for ledere og kolleger. 

 

I forlængelse heraf er det værd at nævne vores interesse for den socialøkonomiske 

virksomhed, Specialisterne, som også blev portrætteret i “De skjulte talenter” (Jensen 2017). 

Specialisterne tror på, at vejen for udsatte borgere nødvendiggør en inddragelse i 

markedsøkonomien (Svensson 2017). I Specialisternes tilfælde indebærer dét, at 

virksomheden skaber jobs for mennesker med autisme, og at den bestræber sig på at skabe et 
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samfund, hvor alle har lige muligheder på jobmarkedet (Specialisterne 2018). Dermed var 

vores fascination af Specialisterne også med til at rejse spørgsmålet om, hvordan autisme og 

arbejdsmarked hænger sammen. 

 

Desuden har en vigtig motivationsfaktor været, at vores valg af emne falder inden for en 

større samfundsrelateret problematik. Det skyldes, at autister som arbejdskraft på 

arbejdspladsen kan være et modsvar til den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, vi 

ser i disse år (Skriver 2017), og som vi i særdeleshed vil komme til at se i fremtiden 

(Arbejdernes Erhvervsråd 2018). Hvis der bliver skabt en bedre forståelse og indsigt i autister 

på arbejdspladsen, kan det være med til at skabe en grobund for større fremtidig rekruttering 

af netop disse. På den måde formår man også at bruge de ressourcer, der allerede er til stede i 

samfundet. 

 

I forlængelse af ovenstående er vores motivation for valg af emne endvidere den stigning, der 

er sket inden for antallet af personer, der bliver diagnosticeret med en autismediagnose 

(Jakobsen 2018). Derfor bliver det også relevant med et indblik i, hvordan autister skaber 

mening om deres arbejde. På den måde kan ledere og kolleger blive klogere på, hvordan de 

på bedste vis formår at skabe de bedste rammer for autister på arbejdspladsen. 

 

Det skal desuden nævnes, at vores vejleder Nanna Mik-Meyer og hendes bidrag til handicap-

litteraturen har været en inspirationskilde i dette speciale. Vores interesse for specialet er 

udsprunget af hendes artikler og undersøgelser om, hvordan marginaliserede grupper af 

mennesker begår sig i arbejdsmæssige sammenhænge. Dette ses blandt andet i undersøgelsen 

af de subjektive oplevelser og diskursive konstruktioner af handicap skabt af kolleger på 

arbejdspladsen med udgangspunkt i medarbejdere med cerebral parese (Nanna Mik-Meyer 

2016). 

 

I forbindelse med udforskning af det teoretiske landskab, fandt vi, at handicapforskning i 

overvejende grad centrerer sig om, hvilken rolle et synligt handicap spiller for interaktionen 

mellem kolleger og leder m.fl., og ser på, hvilke hensyn der i den forbindelse tages til den 

handicappede (Colella & Varma 2001; Hall & Wilton 2011; Kulkarni & Hall  2011). Det 

viste sig, at der ikke i samme grad findes forskning, der belyser ikke-synlige handicap på 
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arbejdspladsen, såsom autisme. Derfor eksisterer der også en efterspørgsel i forskningen om 

flere undersøgelser rettet mod individer med ikke-synlige handicap på arbejdspladsen 

(Richards 2012; Neely & Hunter 2014). Særligt med udgangspunkt i de aktører, som er en del 

af autistens netværk og hermed ikke kun autister selv (Richards 2012). Yderligere udspringer 

motivationen for dette speciale i den sociale model, som understreger vigtigheden i, at 

omgivelser og kulturer spiller en afgørende rolle i marginaliseringen af personer med 

funktionshæmning (Oliver, 2004: 21).  

 

Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt, at dette speciale har et særligt fokus på 

autistiske medarbejdere og deres tætteste omgivelser, hvilket leder til følgende 

problemformulering: 

1.2 Problemformulering 

Hvilken betydning har autismediagnosen for interaktionen mellem leder og medarbejder 

uden autisme og medarbejdere med autisme? 

 

Underspørgsmål 

- Hvordan kommer ledere, medarbejdere og autisternes fortællinger om autisme til 

udtryk? 

- Hvordan behandles de autistiske medarbejdere i lyset af ledere, kolleger og autisters 

egne fortællinger? 

- Hvordan forstås normalitet i lyset af ledere, kolleger og autisters fortællinger? 
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1.3 Begrebsafklaring 

1.3.1 Autismediagnosen 

Det er vigtigt med en forståelse af de udfordringer, som personer med autisme og deres 

omgivelser oplever. Det skyldes, at det kan bidrage til bedre at forstå hvorfor autistiske og 

ikke-autistiske personer, taler om autisme, som de gør. 

 

Autisme, også betegnet som Autisme spektrum forstyrrelser (ASF), er en medfødt 

psykologisk udviklingsforstyrrelse, der rammer ca. 1% af befolkningen. De typiske og 

gennemgående kendetegn ved autisme viser sig som afvigelser i forstyrrelse af: 

 

-             Socialt samspil, 

-             Social kommunikation og 

-             Den sociale forestillingsevne (Psykiatri Fonden 2018) 

 

Derfor har personer med autisme typisk svært ved at indgå i sociale sammenhænge, og i 

samspil med andre mennesker. Desuden oplever personer med autisme verden på en anden 

måde end andre. Det skyldes blandt andet, at de også har en række sanseforstyrrelser, der gør, 

at en eller flere sanser er markant dæmpet eller skærpet, hvorfor sanseintegrationen er 

forstyrret (Psykiatri Fonden 2018). Udprægetheden af autisme varierer dog meget og skal 

forstås som et spektrum af forstyrrelser. Inden for spektret er der betydelige forskelle på den 

enkelte og dennes grad af autisme. Som underkategorier til autisme kan nævnes Aspergers 

syndrom og infantil autisme, hvor infantil autisme er i den tungere ende af autisme-spektret. 

Infantil autisme er den mest fremtrædende form for autisme, og personer med diagnosen er 

svært handicappede af deres autisme. Dermed er de tre førnævnte kendetegn ved autisme 

meget fremtrædende samtidig med, at de har svært ved at opbygge et sprog (Kyung 2008). 

 

Kendetegnende for Aspergers syndrom er modsat ikke så fremtrædende, som de er ved 

infantil autisme. Aspergers syndrom afviger desuden en smule fra infantil autisme, da der 

ikke er de samme generelle forsinkelser eller hæmninger af den sproglige udvikling. Men 

selvom personer med Aspergers syndrom overordnet har gode sproglige evner, kan der ofte 
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spores påfaldende afvigende kendetegn ved deres måde at kommunikere på. Desuden 

forbindes syndromet også med nonverbale afvigelser såsom begrænset ansigtsmimik, et stift 

blik eller lignende (Kyung 2008). 

 

Der er altså stor forskel på typer af autisme, og nogle personer med autisme er mere påvirket 

af deres diagnose end andre. Derfor kan en person med fx Aspergers syndrom have en meget 

høj IQ, men et lavt funktionsniveau – eller omvendt. Desuden er autister gode til at opbygge 

kompensationsstrategier, der skjuler det grundlæggende handicap. Kompensationsstrategierne 

kan være meget anvendelige for autisterne, når de skal integreres på en arbejdsplads. Dog kan 

de også hurtigt vise sig utilstrækkelige, hvis der sideløbende ikke bliver taget højde for den 

underliggende funktionsforstyrrelse (Kyung 2008). 

 

Vi har i dette speciale kun interviewet personer, der ligger i den lettere ende af autisme-

spektret. Det vil sige, at vores interviewpersoner med autisme udelukkende har haft 

Aspergers Syndrom (nogle gange kombineret med andre sygdomme eller handicap). Derfor 

mener vi dog, at det stadig er vigtigt at kridte landskabet op for, hvilke facetter en 

autismediagnose kan indeholde, tung eller ej, da det kan påvirke vores interviewpersoners 

meningsskabelse. 

1.3.2 Neurotypiske 

Ordet neurotypiske vil være et tilbagevendende begreb i dette speciale, hvorfor det også er 

nødvendigt at redegøre for, hvad det vil sige, at være neurotypisk. Neurotypiske bliver inden 

for autisme-verden brugt til at beskrive de såkaldte normale. De normale er i denne 

henseende dem, der ikke er bærer af de kendetegn, som autisme er gjort af. Derfor henviser 

ordet neurotypiske også til personer, der i det daglige bruger langt mindre hjerneaktivitet end 

autister, når de skal begå sig i sociale kontekster (Autismeforeningen 2018). Ordet 

neurotypisk bruges desuden for at undlade det værdiladede ord normal om ikke-autistiske 

personer. Ved at bruge betegnelsen neurotypiske understreges det, at hjerner ikke er skruet 

rigtigt eller forkert sammen. Når autister gør brug af neurotypiske kan det være et udtryk for, 

at de anerkender de positive forskelle, der er mellem den autistiske hjerne og den 

neurotypiske hjerne (Brusie 2017). 
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1.4 Afgrænsning 

Fokus i nærværende speciale er at undersøge, hvad en autismediagnose betyder for 

interaktionen mellem leder og medarbejder uden autisme og deres autistiske kollega. Derfor 

vil vi holde os til at undersøge, hvad vores interviewpersoner fortæller om de specifikke 

kontekster, som de indgår i. Dermed tager vi også afstand fra at se på de fysiske omgivelser 

og fokuserer i stedet på fortællingerne om omgivelserne. 

 

I forlængelse heraf skal det nævnes, at selvom identitetsprocesser er en central del af vores 

speciale, tager vi afstand fra at forklare, hvordan de enkelte personer har det, eller hvad de 

føler. I stedet forholder vi os til, hvad vores interviewpersoner fortæller, og i hvilken kontekst 

det er talt ind i. 

 

Desuden skal det tilføjes, at vi afgrænser os fra at vurdere de enkelte autisters grad af deres 

diagnose. Det er nemlig ikke selve diagnosen, der er i fokus i specialet, men derimod hvilke 

fortællinger, der er om den og deraf, hvilken betydning den har for interaktionen mellem 

leder og medarbejder uden autisme og deres medarbejder med autisme 
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2.Videnskabsteori 

Specialets formål er at undersøge interaktionen mellem autister og deres kolleger samt ledere. 

Det centrale for vores speciale bliver derfor at undersøge sproglige handlinger, og hvilken 

kontekst de udfolder sig i. Derfor vil specialet også bygge på et socialkonstruktivistisk 

perspektiv og en grundlæggende ontologisk antagelse om, at verden ikke eksisterer 

uafhængigt af observatøren. Det vil sige, at perspektivet ser verden som en social 

konstruktion, hvor vi som subjekter konstruerer vores omverden og os selv. Dette sker både 

som individer og som sociale grupper. Dermed findes der heller ikke én uafhængig eller 

entydig virkelighed. I stedet er den konstruerede virkelighed flertydig og mange (Ingemann 

2013: 138). 

 

Ontologien medfører implikationer for den måde, som vi erkender verden på og dermed 

epistemologien. Et genstandsfelt undersøges aldrig uafhængigt af sociale processer og 

specifikke kontekster. I stedet konstrueres genstandsfeltet løbende gennem den måde, som 

mennesker taler om verden på (Justesen og Mik-Meyer 2010: 15). Det betyder også, at 

sproget har en central rolle i det socialkonstruktivistiske perspektiv. Sproget er nemlig det, 

der: 

(...) former den sociale aktivitet: For sproget sætter rammerne for 

de tanker, der lader sig tænke, og disse bestemmer i anden 

omgang, hvilke handlinger der er mulige, og dermed hvilke sociale 

praksisser der kan lade sig realisere i et givent samfund.”  

(Ingemann, 2013: 139) 

 

For os betyder det, at vi gennem vores analyse af interviewpersoners fortællinger kan belyse, 

hvordan de forsøger at skabe mening om den virkelighed, de er konstitueret af og samtidig er 

skabere af. En vigtig pointe er i forlængelse heraf, at sproget og sociale praksisser ikke er låst 

fast. Gennem sociale forandringsprocesser omfortolkes og omdannes den samfundsskabte 

virkelighed. Dette sker gennem dekonstruktion, hvor de eksisterende fortolkninger nedbrydes, 

hvorefter fortolkninger gennem rekonstruktion sættes sammen på nye måder, hvorfor der 

løbende skabes en ny virkelighed (Ingemann 2013: 139). 
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For at forstå socialkonstruktivisme er det endvidere relevant at inddrage Peter L. Berger og 

Thomas Luckmanns forståelse af socialkonstruktivisme. De betragter viden, som socialt 

konstrueret og som en fælles, samfundsmæssig frembragt forestilling (Ingemann 2013: 136). 

Fundamentet i den socialkonstruktivistiske undersøgelse bliver således at belyse, hvordan 

sociale praksisser og bestemte forestillinger om verden bliver skabt i et dynamisk sammenspil 

mellem individ, organisation og samfund. Fælles forestillinger frembringes gennem den 

fortløbende proces eksternalisering, objektivering og internalisering (Fuglsang, Olsen & 

Rasborg 2013: 422). 

 

Eksternalisering skal forstås som en proces, hvor tavs viden bliver italesat og dermed gøres 

eksplicit. Samfundsmæssige strukturer og institutioner kan blandt andet ses som 

eksternaliserende, idet de til stadighed skabes og reproduceres gennem rutiner, vaner, 

meninger, overbevisninger og fortolkninger, som opstår i den daglige interaktion. Over tid vil 

de institutionelle dannelser blive mere permanente og komme til udtryk i samfundsmæssige 

normer, vaner, rutiner og dermed blive til selvfølgeligheder. Dette kaldes objektivering 

(Fuglsang et. al. 2013: 422). Internalisering er den socialiseringsproces, hvor forestillingerne 

reproduceres hos medlemmer af samfundet og dermed overleveres (Ingemann 2013: 136). Det 

er gennem en dialektisk proces mellem eksternalisering, objektivering og internalisering, at 

fælles forestillinger bliver skabt, vedligeholdt og udvikler sig (Fuglsang et. al. 2013: 422). 

Berger og Luckmanns beskrivelse af sociale kontekster, som de er gengivet af Ingemann 2013 

og Fuglsang et. al. 2013, bidrager i vores speciale til, at vi forstår samfundet som et 

menneskeskabt produkt, hvor en kollektiv forståelse af fænomener er resultatet af en 

menneskeskabt konstruktion. Dette kan for eksempel ses i opfattelsen af autismediagnosen, 

eller hvordan autister begår sig på arbejdspladser. Opfattelsen af autisme kan fremstå som en 

objektiv sandhed i samfundsarenaen, og derfor blive magtfuld og styrende for, i dette 

eksempel, autisters handlefrihed og måde at tale på, da autisten må forholde sig til den 

kollektivt skabte mening. 

2.1 Teoriernes videnskabsteoretiske sammenhæng 

I tråd med Berger og Luckmann har sensemaking teorien fokus på sproget som skabende 

faktor (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005: 409). Sensemaking teorien arbejder med en 
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procesorienteret tilgang, nemlig de syv fortløbende karakteristika, som vil blive præsenteret 

senere i teoriafsnittet. Det essentielle ved karakteristikaene er, at de indkapsler, hvordan 

mennesker skaber mening og forstår det enorme flow af interaktioner, som de bliver 

eksponeret for (Weick 1995: 17). Derfor kan der også drages paralleller fra de syv 

karakteristika til den før beskrevne eksternalisering, objektivering og internalisering, der i vid 

udstrækning beskriver lignende sociale processer. 

 

Desuden er vi i dette speciale inspirerede af det symbolsk interaktionistiske perspektiv. 

Fælles for teoretikerne, som det symbolske perspektiv er gjort af, er, at de alle antager, at en 

handling skabes i interaktionen mellem mennesker eller mellem ting og mennesker (Järvinen 

& Mik-Meyer 2017: 59). Derfor kan der i den symbolske interaktionisme også drages 

paralleller til Berger og Luckmann, der ligeledes mener, at sproget har en skabende faktor, 

når sociale opfattelser af virkeligheden dannes. 

2.2 Kvalitetskriterier 

Vores valg af videnskabsteoretisk tilgang har betydning for, hvilke kvalitetskriterier, som 

specialet bedømmes ud fra. Kvalitetskriterierne skal sikre, at specialets undersøgelse har en 

høj grad af troværdighed og kvalitet (Justesen & Mik-Meyer 2010: 150-151). Alt afhængig 

af, hvilket videnskabeligt perspektiv du bevæger dig indenfor, vil der gælde forskellige 

kvalitetskriterier. Dog gælder kriterier som kohærens, konsistens, præcision og 

gennemsigtighed på tværs af alle paradigmer (Justesen & Mik-Meyer 2010: 38-39). 

 

Vi har gennem hele specialeprocessen haft for øje, at vores problemformulering hænger 

logisk sammen med vores valg af teori og metode, for dermed at kunne danne grobund for en 

sammenhængende analyse (Justesen & Mik-Meyer 2010: 38). Det kommer blandt andet til 

udtryk i, hvordan vores valg af teori, såsom sensemaking, har haft en afgørende betydning 

for, hvilke spørgsmål vi har stillet vores interviewpersoner. Yderligere kommer 

sammenhængen til udtryk gennem vores brug af det symbolsk interaktionistiske perspektiv. 

Det gør sig gældende, da det bidrager til, at vi kan undersøge interaktionen mellem autisterne 

og deres omgivelser. Sammenhængen (kohærens) er desuden tæt beslægtet med 

kvalitetskriteriet konsistens, og de skal derfor også forstås i forlængelse af hinanden (Justesen 
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& Mik-Meyer 2010: 38). I specialets teoriafsnit bliver de begreber, som vi benytter i vores 

analyse, præciseret, for dernæst at blive anvendt konsistent gennem hele analysen. Ved at 

definere teorien og begreberne i et afsnit for sig, har det frigjort mere plads til, at vi har kunne 

være mere empiri-og tekstnære i analysen. Dog har der stadig været plads til at inddrage 

begreber og teori i analysen, som har været med til at sikre, at vi analyserer konsistent. 

 

Særligt i metodeafsnittet vil der blive redegjort og begrundet for valg, vi har foretaget 

gennem specialeprocessen, hvilke refleksioner vi har gjort os undervejs, og hvilke 

konsekvenser det har haft. Da vi har valgt at anskue vores speciale med et 

socialkonstruktivistisk blik, har vi desuden været opmærksomme på, at vi er medskabere af 

den virkelighed, der bliver italesat. Det har blandt andet været gældende i interaktionen med 

vores interviewpersoner, hvilket naturligvis har afspejlet vores analyse. For at være så 

gennemsigtige som muligt bærer analysen hermed også præg af, at uddrag af 

interviewpersonernes fortællinger er lange, da vi har ønsket at bevare kompleksiteten og ikke 

har villet simplificere deres fortællinger ved at forkorte uddragene. Derudover har vi ofte 

valgt at tilføje vores spørgsmål i citaterne, eller beskrevet hvad der bliver svaret på, for at 

give et retvisende billede af konteksten, der bliver italesat. 

 

Under det konstruktivistiske paradigme forkaster man i nogen omfang de klassiske begreber 

såsom validitet og reliabilitet, og i stedet benytter sig af kontekstafhængige kriterier som; 

overbevisende, relevant og interessant. Kriterierne under det konstruktivistiske paradigme er 

hermed i højere grad defineret ved deres subjektivitet (Justesen & Mik-Meyer 2010: 49). 

Derfor er det også vigtigt at nævne, at vi gennem specialet ikke har forsøgt at underkende 

vores egen rolle og position. Derimod har vi set det som et vilkår og en betingelse, at vi er 

medskabere af den kontekst, som vi har undersøgt. I forlængelse heraf er refleksivitet et 

vigtigt kvalitetskriterium, hvilket vil komme til udtryk gennem refleksioner over hvilken 

betydning vores egen rolle, position og erfaring har haft for specialet (Justesen & Mik-Meyer 

2010: 49-50). Det vil blive udfoldet i vores metodeafsnit, men vil også komme til udtryk i 

vores afsluttende refleksion over egen læring, som bidrager til en forståelse af, hvad 

specialeprocessen har lært os. 
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3. Metode 

3.1 Den kvalitative metode 

Vi har i dette speciale valgt at gå kvalitativt til værks, da formålet med specialet er at belyse 

kompleksiteten i, hvad en autismediagnose betyder for interaktionen mellem leder og 

medarbejder uden autisme og deres medarbejder med autisme. Vi har benyttet os af en 

abduktiv tilgang gennem hele specialeprocessen. Abduktion er typisk blevet betegnet som 

detektivens opdagelsesmetode, hvor forskeren gennem kvalificerede gæt forsøger at 

identificere dét, der må ligge bag det, man har undersøgt (Olsen & Pedersen 2015: 116, 327). 

Det har helt konkret betydet, at vores undren omkring, hvordan autister interagerer med deres 

omgivelser på deres arbejdsplads, har ført til, at vi efterfølgende undersøgte, hvilken teori, der 

kunne forklare vores undren eller gøre denne mindre. Teorien hjalp os blandt andet med at 

blive klogere på marginaliserede grupper på arbejdspladsen og åbnede op for nye indsigter, 

som kunne bruges i arbejdet med at forklare, hvilken betydning autismediagnosen kan have 

på en arbejdsplads. Det skal understreges, at målet med specialet ikke har været at udlede 

lovmæssigheder, men derimod at opnå en bedre forståelse for konteksten og bagvedliggende 

fænomener for dette problemfelt. Dette er gjort ved at kombinere et empiriske fokus fra den 

induktive tilgang og et teoretiske fokus fra den deduktive tilgang, og derpå vekselvirke 

mellem empiriske observationer og teoretiske forklaringer herpå (Olsen & Pedersen 2015: 

116). 

3.2 De kvalitative interviews 

Vores empiriske fundament består af ni kvalitative interviews, der hver har varet ca. 45 

minutter, heraf interviews med fire autistiske medarbejdere, tre ledere og to kolleger. 

Interviewene er fordelt på tre forskellige virksomheder, der ikke har noget med hinanden at 

gøre. Med afsæt i de ni interviews, har vi haft overvejelser om, hvorvidt vi har haft 

tilstrækkelig med empiri til at kunne besvare vores problemformulering. Ifølge Kvale & 

Brinkmann (2009) er dette opnået, når man har indsamlet tilstrækkelig empiri til at kunne 

besvare problemformuleringen fyldestgørende (Kvale & Brinkmann 2009). Vi vurderede, at 

vores ni indsamlede interviews var tilstrækkelig til at belyse, hvad vi ønskede at blive klogere 
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på, da datamaterialet var tilpas mættet med information. Derfor gav det os også mulighed for 

at dykke ned i problemfeltets nuancer og kompleksitet og derved besvare vores 

problemformulering på baggrund af dybdegående analyser. 

 

Forud for vores interviews har vi gjort os en række overvejelser om, hvordan vi indsamlede 

den fornødne empiri, så vi på bedste vis kunne besvare problemformuleringen. Vi valgte at 

benytte os af det semistrukturerede interview, hvor vi på forhånd definerede en række temaer 

og dertilhørende hovedspørgsmål. Samtidigt var der også plads til at variere og afvige fra 

rækkefølgen af vores spørgsmål (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55). I forlængelse af vores 

abduktive tilgang, har det semistruktureret interview som metode været fordelagtigt, da vi har 

haft mulighed for at fastholde en eksplorativ tilgang til empiriindsamlingen, samtidig med at 

vi på forhånd havde forberedt en række temaer, som vi ønskede interviewpersonernes 

refleksioner omkring (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55-56). Dette skyldes, at vi har haft et 

ønske om, at vores interviews skulle præges af en åbenhed, hvilket har muliggjort, at vi 

kunne forfølge uventede og interessante emner, som dukkede op under interviewet  (Justesen 

& Mik-Meyer 2010: 55). Det semistrukturerede interview som tilgang tillod os at styre 

samtalen ud fra de temaer og spørgsmål, som vi havde opstillet, men uden at bestemme 

hvilken betydning eller mening vores interviewpersoner skulle tillægge dem. En risiko ved 

denne interviewform kan dog være, at man ikke får afdækket alle spørgsmålene fra 

interviewguiden. Derfor er det vores rolle som interviewere at styre interviewet og lede det i 

en retning, der har relevans for undersøgelsen. 

 

Et konkret eksempel på hvornår vores interview skabte plads til alternative fortællinger, som 

ikke var en del af interviewguiden, var med den autistiske medarbejder Preben. Flere gange 

under interviewet vendte han tilbage til sin ‘livshistorie’, da han mente, at det var vigtigt for 

os at kende til hans baggrund og tidligere erfaringer. Dette resulterede i, at Prebens interview 

varede en anelse længere end de andre interviews samt at vi afvigede mere fra vores 

interviewguide end ved de andre interviews. Dette var en beslutning vi tog, da vi ønskede at 

bibeholde den fleksible og delvist åbne struktur i vores interview. Vi vurderede i situationen, 

at Prebens livshistorie kunne bibringe en nuanceret viden til besvarelsen af vores problemfelt. 

Dette er et eksempel på, hvordan formen på vores interviews muliggjorde, at vi kunne justere 
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vores interviewguide afhængigt af interviewsituationen, hvilket var væsentligt i ovenstående 

tilfælde. 

 

Vi har valgt at lave individuelle interviews, da vi ønskede at skabe et rum, hvor 

interviewpersonerne kunne tale upåvirket af andre, samtidig med at vi derved fik muligheden 

for at dykke dybere ned i deres svar. Desuden skal det nævnes, at vi valgte at lave tre 

forskellige interviewguides: Èn til autisterne, én til lederne til autisten og én til kollegerne til 

autisten. Dermed blev interviewet tilpasset den specifikke medarbejder i forhold til deres 

position. Interviewguiden til autisterne, kollegerne og lederne er vedhæftet som bilag i 

specialet. 

3.2.1 Udformning af interviewguide 

Som første trin i udformningen af vores interviewguide opstillede vi en række temaer, der 

skulle danne grundlag for de senere udformede spørgsmål. Tematikkerne indbefattede blandt 

andet de autistiske medarbejderes fysiske rammer, deres samarbejdsrelationer og deres 

hverdagsliv på arbejdspladsen. Temaerne blev først og fremmest udledt på baggrund af vores 

opstillede undersøgelsesfelt og problemformuleringen. Herunder var især vores teorivalg og 

dertilhørende begreber afgørende i undersøgelsen og udfoldelsen af temaerne. Et konkret 

eksempel er temaet ‘Autismediagnosen’, som blev udarbejdet ud fra en teoretisk  

forhåndsviden om afvigelses- og stigma teorien, hvilket gav os en forståelse af, hvordan 

bestemt adfærd kan resultere i eksklusion og reducering af livschancer (Goffman 1963; 

Becker 2005). Derfor var det også interessant at se nærmere på, hvad autismediagnosen betød 

på arbejdspladsen og heraf lede efter tegn på, om denne afvigelse eller stigmatisering finder 

sted. Det ledte blandt andet til spørgsmål som: “Er der konkrete tidspunkter, hvor du tænker 

over, at X har en autismediagnose?”. Med dette spørgsmål kunne vi stille skarpt på og bedre 

forstå, i hvilke kontekster personen med autisme bliver eller ikke bliver opfattet anderledes. 

 

I forlængelse af temaerne forberedte vi som nævnt en række interviewspørgsmål, som var 

knyttet til hvert tema. For at imødekomme vores ønske om at være så fri fra vores egne 

antagelser som muligt, stillede vi åbne spørgsmål og prøvede så vidt muligt at lade 

interviewpersonerne dele deres fortællinger uden afbrydelser eller for mange spørgsmål fra os 

undervejs (Veal 2006: 199). Vi forsøgte endvidere at gøre vores spørgsmål korte og enkle og 
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undlod derved at gøre dem abstrakte og flertydige. Desuden havde vi fokus på, at svarene på 

vores spørgsmål indeholdte en inddragelse af konkrete episoder. Med Weick’s (1995) teori 

om sensemaking som en central del af vores analyse, var vi særligt opmærksomme på sproget 

samt det kontekstuelle. Derfor forsøgte vi at spørge ind til konkrete og specifikke episoder 

hos interviewpersonerne og hermed få gengivelser af virkelig opstået situationer hos 

interviewpersonerne gennem deres egne fortællinger. 

3.2.2 Interviewpersonerne 

Indledningsvist valgte vi at tage kontakt til den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne, 

idet virksomheden Specialisterne beskæftiger sig med rekruttering af autister, hvorfor vi 

håbede, at de kunne hjælpe os med at formidle kontakten til en række virksomheder, der har 

autister ansat. Det affødte et møde med Specialisterne, hvor de indvilligede i at formidle 

kontakt til to af deres samarbejdsvirksomheder med henblik på, at vi kunne interviewe 

autister, ledere og kolleger i virksomhederne. Vi fik selv kontakt til den sidste virksomhed 

gennem vores netværk på Facebook, hvor vi delte et opslag med ønske om at komme i 

kontakt med autister på arbejdspladser. 

 

Det centrale for os i forbindelse med valget af interviewpersonerne har været, at vi kunne 

interviewe personer med autisme, der indgår som en fast del af en arbejdsplads. Det har ikke 

haft betydning, om autisterne er fuldtidsansatte eller ej. Desuden har det været medarbejderne 

med autisme, der har bestemt, hvilke ledere og kolleger vi har interviewet, da det har været et 

krav, at de har arbejdet tæt sammen med den autistiske medarbejder. Det har også betydet, at 

vi i nogle virksomheder kun har interviewet én leder i mangel på kolleger, der arbejdede tæt 

sammen med den autistiske medarbejder. Det gør sig blandt andet gældende i én af 

virksomhederne, hvor vi interviewede to autister og én leder. I dette tilfælde var det lederen, 

der arbejdede tættest sammen med begge autister og som uddelegerede deres opgaver. Derfor 

interviewede vi ikke en kollega, da den pågældende leder i denne kontekst udfyldte begge 

roller. 

 

Det var væsentligt for os, at autisterne gav os tilladelse til og var indforstået med, at vi 

interviewede deres tætteste kolleger og leder. Etisk var dette var vigtigt for os, da vi ikke 

ønskede, at sætte autisterne i en position, hvor de følte sig udstillet eller utilpas. Vi gjorde det 
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klart for alle vores interviewpersoner, at vi har anonymiseret deres navne samt eventuelle 

hændelser, som kan indikere deres identitet i specialet. Dette har vi gjort med ønske om, at 

interviewpersonerne har oplevet, at de kunne tale frit uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt 

deres nærmeste arbejdsrelationer ville kunne genkende dem i specialet. 

 

I nedenstående vil virksomhederne og interviewpersonerne med deres respektive funktioner 

og stillinger præsenteres. Informationerne er et forsøg på at skabe et overblik over de 

specifikke virksomhedskontekster, da konteksten har en afgørende betydning for 

interviewpersonernes fortællinger i henhold til undersøgelsens metodiske tilgang. 

3.2.2.1 Virksomhed 1 

Virksomhed 1 (efterfølgende benævnt V1) er en lille virksomhed med ca. 10 ansatte. 

Virksomheden har eksisteret i 4 år og arbejder inden for bogholderibranchen. Virksomheden 

hjælper bl.a. med digitalisering af bilagshåndtering, hvorfor det også er en teknisk funderet 

virksomhed. Autister indgår som en fast del af teamet i V1, hvor der konstant har været 

mellem 2-4 autister ansat. Nogle er fastansatte, mens andre kommer fra Specialisterne i 

forbindelse med et afklaringsforløb eller en praktik. 

 

I V1 interviewede vi den autistiske medarbejder, Sebastian. Han har arbejdet i virksomheden 

i lidt over halvandet år, hvoraf han det seneste år har været fastansat. Sebastian arbejder 30 

timer om ugen og har en række forskellige ansvarsområder. Vi interviewede også leder og 

medstifter af virksomheden, Morten. Han har fra start af haft autister ansat og har selv to 

autistiske sønner, hvorfor hans kendskab til autismediagnosen er stort. Vi interviewede 

desuden også Sebastians nærmeste kollega, Mads, som har arbejdet i virksomheden i næsten 

halvandet år. Mads arbejder til dagligt tæt sammen med Sebastian og er hans såkaldte 

sparrings-makker. 

3.2.2.2 Virksomhed 2 

Virksomhed 2 (efterfølgende benævnt V2) er en mellemstor virksomhed med omkring 30 

ansatte. Virksomheden er 15 år gammel og ekspanderede i 2015. Den beskæftiger sig med en 

række forskellige internetbaserede løsninger, hvorfor V2 også er en teknisk funderet 

virksomhed. Der er ansat to autister i V2, Mette og Andreas, som begge blev interviewet. 
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Mette er fastansat på flextid og arbejder ca. 9 timer om ugen. Hun har arbejdet i 

virksomheden i omkring 8 måneder og er blevet rekrutteret via Specialisterne. Mette er 

uddannet cand.merc.(kom.) og har førhen haft lederstillinger, men måtte opgive sin stilling 

for nogle år siden pga. stress. Hun fik sin autismediagnose for 3 år siden. Andreas er ligesom 

Mette kommet til virksomheden gennem Specialisterne, men er fastansat på fuld tid. Han 

startede i et praktikforløb, men blev efterfølgende ansat i en uddannelsesstilling, som forløber 

over 2,5 år. Formålet med uddannelsesstillingen, som Andreas nu er ansat i, er, at 

arbejdspladsen har ansvaret for, at han efter endt forløb får en uddannelse, der passer til hans 

kompetencer. Desuden interviewede vi også Mette og Andreas’ leder, Hanne. Hanne er 

direktør i V2 og har arbejdet i virksomheden siden 2015. Hun er uddannet erhvervsterapeut. 

3.2.2.3 Virksomhed 3  

Virksomhed 3 (efterfølgende benævnt V3) er en stor virksomhed. Vi fik adgang til et mindre 

team bestående af 15-20 personer, hvor vi interviewede teamlederen, Dorte, medarbejderen, 

Marie, og medarbejderen, Preben, som har autisme. Teamet, som alle vores interviewede er 

en del af, beskæftiger sig med arkiveringssager. De fleste i teamet har været ansat i 

virksomheden i mange år og kender hinanden godt ifølge vores interviewpersoner. Blandt 

andet har Dorte arbejdet i virksomheden i 35 år, mens medarbejderen, Marie, har arbejdet der 

i 7 år. 

 

Preben blev rekrutteret til afdeling gennem et internt rekrutteringsprogram. Han har været 

fuldtidsansat i et vikariat i V3 i halvandet år, hvilket udløber i november 2018. Vi 

interviewede Preben, mens hans stadig var fuldtidsansat i afdelingen. 

3.2.3 Interviewsituationen 

Som sidste trin i vores forberedelse inden afholdelsen af interviewene, diskuterede vi, 

hvordan og hvem der skulle være interviewer. Vi diskuterede bl.a., hvorvidt vi begge skulle 

være interviewere, og hvorvidt vi begge skulle være med til selve interviewet. Her blev vi 

enige om, at den ene af os fungerede som interviewer, mens den anden fungerede som 

supplerende interviewer. Intervieweren skulle således være ordstyrer og stille spørgsmål. Den 

supplerende interviewer havde til formål at være tavs under interviewet, men samtidig bryde 

ind, hvis vedkommende vurderede, at der var nogle uafklarede spørgsmål. Denne 
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rollefordelingen havde derfor den fordel, at den supplerende interviewer kunne fokusere på 

nuancerne i interviewet og stille opklarende spørgsmål, mens intervieweren skulle fokusere 

mere på spørgsmålene i vores interviewguide. Vi mener, at dette var den bedste konstellation, 

da ingen af os er erfarne interviewere, og vi på denne måde kunne supplere hinanden. 

Desuden beholdte vi samme roller under alle interviews, så vi for hver gang blev mere og 

mere øvede i at agere bedst muligt i vores roller. 

 

Ved alle interviews mødte vi vores interviewpersoner på deres arbejdsplads. Vi startede hvert 

interview med at briefe interviewpersonen om, at vi kom til at optage det hele med henblik på 

at transskribere interviewet. Desuden gav vi alle interviewpersonerne et hurtigt oprids af 

vores undersøgelsesfelt og forklarede, at vi ønskede at belyse, hvilken betydning 

autismediagnosen kan have på en arbejdsplads. Vi gav på intet tidspunkt et længere referat af 

vores undersøgelse eller hypoteser, da vi ønskede at påvirke interviewpersonernes svar 

mindst muligt. Desuden informerede vi vores interviewpersoner om begge vores roller som 

værende henholdsvis interviewer og supplerende interviewer. På denne måde vidste vores 

interviewpersoner fra start, at det primært var den ene af os, der interviewede. 

 

Grundet vores valg af det semistrukturerede interview som tilgang, oplevede vi, at vi var 

nødsaget til at træffe metodiske beslutninger ved interviewsituationen for at bibeholde en 

åbenhed og tilpasning (Kvale & Brinkmann 2009: 32). Dette var bl.a. tilfældet, da vi skulle 

interviewe autisten Andreas i V2. Vi havde under alle vores interviews siddet overfor 

interviewpersonen, da vi således bedst kunne aflæse kropssprog, samtidig med at 

interviewpersonen ligeledes kunne have øjenkontakt med os. Da vi hilste på Andreas, 

opfangede vi hurtigt, at han virkede nervøs og undgik øjenkontakt. Derfor tog vi en 

beslutning på stedet om at sætte os ved siden af ham. På den måde kunne han undgå at kigge 

os i øjnene, hvis det føltes ubekvemt for ham. 

 

I forlængelse af ovenstående bestræbte vi os på at lade vores interviewpersoner tale uden 

afbrydelser. Derfor blev evnen til at omfavne tavshed også et vigtigt element i 

interviewsituationen. Det viste sig, at vi ofte blev mødt af tavshed i besvarelse af vores 

spørgsmål. Her blev det vigtigt for os, at vi kunne rumme tavsheden og ikke være bange for 

den som interviewere. På den måde kunne der opstå fortællinger, som måske ellers ikke ville 



 

 

 

 

 26 

være en del af empirien, hvis vi havde afbrudt eller stillet et nyt spørgsmål med det samme 

(Veal 2006: 199). Det var især vores interviewpersoner med autisme, der tog sig god tid til at 

forstå vores spørgsmål, før de svarede. Dette resulterede i tavshed, hvor det var vigtigt, at vi 

som interviewere ikke brød ind og udfyldte tavsheden med flere spørgsmål. Kvale og 

Brinkmann (2008) understreger også, at der er relationelle og tavse aspekter af 

interviewfærdigheder, som er svære at verbalisere, såsom kunsten at lytte tålmodigt (Kvale & 

Brinkmann 2008: 105). Et konkret eksempel på en situation, hvor vi formåede at rumme 

tavsheden og få ny viden, var i interviewet med autisten Mette. Hun brugte lang tænketid til 

hvert spørgsmål, hvilket gjorde, at vi som interviewere skulle tage stilling til, hvorvidt vi 

skulle stille et opfølgende spørgsmål eller antage, at der ville komme et uddybende svar uden 

et opfølgende spørgsmål. I de fleste situationer valgte vi at forblive tavse, hvilket gav Mette 

muligheden for at reflektere over sine svar, inden hun gav dem til os. 

3.2.4 Behandlingen af empiri 

Efter vores interviews forsøgte vi at transskribere disse så hurtigt som muligt. Dette skyldes, 

at vi på den måde transskriberede interviewene, mens de stadig var friske i vores erindring, 

hvilket bevirkede, at vi fik så mange detaljer med fra interviewene som muligt. Dog er 

transskriberingen af et interview ikke uproblematisk, da den bl.a. indebærer tab af 

kropssprog. Desuden kan det være svært at videregive toneleje, ironiske elementer m.m. i 

transskriberingen (Kvale & Brinkmann 2009: 200). Vi har på bedste vis forsøgt at gengive 

vores interviews, som vi oplevede dem. Det indebærer blandt andet, at vi i vores 

transskription gjorde opmærksom på, hvis der i situationen var noget bemærkelsesværdigt 

usagt fx et bestemt kropssprog. Det har været alt fra en bemærkelsesværdig lang talepause til 

afbrydelser fra omgivelserne. I tilfælde hvor tavshed prægede interviewet skrev vi (pause) i 

vores transskribering. 

 

Efter vi havde transskriberet samtlige ni interviews, kodede vi dem ved hjælp af 

softwareprogrammet Nvivo12. Kodning er en proces, hvor det er muligt at finde frem til, 

hvilke tendenser og mønstre der er mest fremtrædende i empirien. Derfor er kodning også et 

afgørende bindeled mellem dataindsamling og udvikling af teori til forklaring af empirien 

(Charmaz 2017: 188). For at systematisere vores kodning valgte vi at kode efter en 

konstruktivistisk udlægning af grounded theory (GT), hvor der ikke formuleres specifikke 
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hypoteser om empirien på forhånd. I stedet tilstræbes en åben læsning, der dog vil være 

påvirket af undersøgelsesdesign og interviewguiden (Charmaz 2006). Formålet med brugen 

af GT i dette speciale er dog ikke at udvikle teori, men i stedet at anvende GT til at gå i 

dybden med empirien og heraf indfange ideér, systematisere, destillere- og bryde vores data 

op (Charmaz 2006). 

 

Som første trin i kodningen af vores interviews valgte vi at benytte os af linje for linje 

kodning. Ved linje for linje kodning arbejdes der analytisk, samtidig med at man holder sig 

meget tæt op ad empirien (Charmaz 2017: 191). Ved at benytte os af linje for linje kodning 

formåede vi at forholde os åbne over for vores interviews, frembringe usete nuancer og undgå 

at overføre egne motiver (Charmaz 2006: 50). I praksis navngav vi hver linje af vores 

transskriberede interviews. Vi valgte at navngive hver kode på baggrund af 

interviewpersonernes egne begreber med håb om, at vores interviewguide ikke blev styrende 

for kodningsarbejdet. Vi fokuserede således på, hvad der var fremtrædende, hvad der var 

overraskende, eller hvad der blev diskuteret. I praksis var linje for linje kodningen en meget 

træg og lang proces, der til tider synes meget irrelevant for vores analyse og 

undersøgelsesfelt. Det var først efter, at vi havde kodet linje for linje og derpå tematiseret alt 

vores empiri, at vi for alvor kunne se værdien i det forarbejde, vi havde lavet. 

 

Efter vores linje for linje kodning havde vi en stor mængde af koder. Disse diskuterede vi, 

hvorpå vi teoretisk begyndte at tematisere koderne. Dette resulterede i, at vi for hvert 

interview havde ca. 27 temaer. Et eksempel, på hvordan vi kom fra kode til tema, kan ses 

med udgangspunkt i følgende linje: “Men jeg prøver sådan at give dem plads og 

manøvrerum, og sådan noget der”. Denne linje førte til en kode, der hed tager hensyn. 

Efterfølgende blev denne kode tematiseret som hensyn, hvor en række andre koder 

omhandlede hensyn også indgik. Processen hvori vi tematiserede koderne, gav os en 

mulighed for at gå dybden med hvert enkelt interview med dertilhørende koder og temaer og 

undersøge nærmere hvilke dynamikker, der var på spil. Efter at have tematiseret alle koderne 

i vores interviews valgte vi igen at diskutere hvilke temaer, der var fremtrædende på tværs af 

al empiri. Herpå opstillede vi 12 temaer, hvor alle vores tidligere kodninger og temaer 

passede ind. Det blev bl.a. til temaer som hensyn, faglighed og evner, at være anderledes 
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m.fl.. Temaerne fungerede som grundlag for vores analyse, da de frembragte tematikker og 

mønstre på tværs af vores empiri. 

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at vi i et mindre omfang har valgt at omskrive de benyttede 

citater fra talesprog til skriftsprog i analysen. Dette har været med ønske om ikke at give et 

indtryk af, at interviewpersonerne er mindre begavet, hvilken kan være en konsekvens af 

talesprog i ucensureret form (Mik-Meyer, Kolding & Nielsen 2014: 9). 

3.3 Metodiske refleksioner  

Gennem vores abduktive tilgang til specialet har vi oplevet, hvordan vores egne 

forudindtagetheder kunne påvirke, hvilke spørgsmål vi stillede interviewpersonerne. Gennem 

dokumentaren ‘De skjulte talenter’ var vi blevet gjort opmærksom på, at autister ofte har 

udfordringer med at forstå betydningen af metaforer. På trods af dette valgte vi til at starte 

med, at inddrage følgende spørgsmål i vores interviewguide: ”Havde du oplevelsen af, at du 

var godt klædt godt på til din første arbejdsdag?”. Dette spørgsmål valgte vi derefter at 

omformulere, da vi ikke ønskede at skabe unødige misforståelser, som medførte oplevelsen af 

ikke at kunne svare på spørgsmålet og dermed føle sig utilstrækkelig. Vi blev senere klar 

over, at overvejelsen om brugen af metaforer bundede i en forudindtagethed, om at autister 

var anderledes at interviewe og dermed krævede en anden form for hensyn og tilgang i 

interviewene. Det viste sig dog efterfølgende ikke at være tilfældet. Ovenstående 

forholdsregler fik os til at indse, at disse selvfølgelig bør gælde for alle interviewpersoner 

uanset autismediagnose eller ej. Som interviewer skal man altid være lavpraktisk og konkret i 

sine spørgsmål samt omhyggelig med, hvordan man skaber en bekvem interviewkontekst. 

 

Vi valgte at inddrage interviewpersonerne i, at vi på forhånd ikke kendte meget til 

autismediagnosen. Dette var med et ønske om, at de inddrog os i deres fortælling om autisme 

velvidende, at vi ikke havde et fagligt indblik i, hvad de fortalte os om diagnosen. Hermed 

var ønsket, at de kunne tale frit om deres autismediagnose, som de havde lyst til, at den skulle 

udlægges. Det antages, at de givne svar ville have været markant anderledes, hvis vi havde 

fortalt interviewpersonerne på forhånd, at vi vidste en masse om diagnosen. Vi valgte derfor 

bevidst at positionere os i en rolle, hvor vi fremstod så åbne og nysgerrige som muligt. 
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En vigtig pointe at understrege har været, at når interviewpersonerne har beskrevet deres 

hændelser og oplevelser, som de erindrer det, har vi som interviewere ikke vurderet, hvorvidt 

deres fortællinger har været sande eller ej. Vi har vi været opmærksomme på, hvordan 

individers kontekst, deres forhistorie og de briller, som de ser med, medfører vidt forskellige 

erindringer af samme situationer. Det oplevede vi blandt andet, da vi var ude og interviewe 

den autistiske medarbejder Mette og lederen Hanne. Mette deltog ikke i teamturen til Sverige, 

hvilket lederen Hanne begrundede med, at der var for mange sociale koder, som skulle 

afkodes til, at det ville være behageligt for Mette. Derimod var Mettes begrundelse, at hun er 

enlig mor og nødsaget til at blive hjemme med sin søn. Dette eksempel illustrerer, hvordan 

Hanne og Mette har to forskellige erindringer om en oplevelse, men hvor den ene erindring 

ikke nødvendigvis er mere sand end den anden. 
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4. Teori 

Dette afsnit har til formål at belyse specialets teoretiske udgangspunkt, da dette påvirker 

analysen. Analysen vil derfor bære præg af, måden hvorpå vi anskuer verden med vores 

teoretiske sæt af briller. 

4.1 Symbolsk interaktionisme 

Den symbolske interaktionisme centrerer sig om interaktionen og konteksten i analyser af 

menneskers handlinger. Derfor er fokus i denne tradition også på sproget, og i hvilken 

kontekst denne indgår i (Järvinen & Mik-Meyer 2017: 59). Dermed bliver den symbolske 

interaktionisme central i dette speciale, da vi undersøger interaktionen i den pågældende 

kontekst, som de autistiske medarbejdere indgår i. Med udgangspunkt i fortællingerne, som 

de gengives af interviewpersonerne udfoldes, hvordan mening skabes imellem 

medarbejderne. I følgende teoriafsnit vil der redegøres for George Herbert Mead, Howard 

Becker og Erving Goffman’s bidrag til den symbolske interaktionisme som teoretisk 

referenceramme. 

4.1.1 Selvet 

Symbolsk interaktionisme udspringer fra Meads tanker tilbage fra starten af 1900-tallet 

(Järvinen & Mik-Meyer 2017: 59). Mead fokuserer på selvet, som kan forklares som værende 

et objekt, som individet skal forholde sig til. Selve selv-objektet opstår i sociale 

interaktionsprocesser. Derfor er selvet heller ikke udelukkende et objekt, men også et subjekt, 

der er karakteriseret ved at være agerende og initiativtagende. Denne dobbelte forståelse kan 

indkapsles i Meads diskussion af distinktionen mellem jeget og miget. Jeget og miget skal ses 

som to adskilte dele af samme enhed (selvet). Jeget kan betegnes som det handlende selv, 

mens miget kan betegnes, som det erfarede selv (Mead 2017: 202). De to aspekter af selvet 

skal ses som to forskellige faser af interaktion. Jeget bliver skabt i nuet og fremtræder 

gennem erindring, mens miget er forankret i tidligere sociale erfaringer og er en refleksion 

omkring andres opfattelser og holdninger til en. Dermed er det også jeget, der er den 

impulsive og kreative del af selvet, og jeget er samtidigt der, hvor det restriktive og 

kontrollerede mig udfordres (Mead 2017: 205) 
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I dette speciale ville den ovenstående beskrivelse af selvet, og herunder jeget og miget, fx 

betyde, at vores interviewpersoner i det de udtrykker sig i en interviewsituation taler ud fra 

jeget. Udtalelser sker på baggrund af tidligere erfaringer og erindringer gjort af miget, i 

sammenspil med det impulsive og kreative jeg. Det vil sige, at der i en interviewsituation er 

plads til, at respondenterne finder ud af nye ting om dem selv idet det italesættes, men det 

betyder selvfølgelig også, at det der italesættes ikke kan italesættes uden de erindringer og 

erfaringer, der er gjort forud. Disse erfaringer og erindringer kan fx være gjort i 

arbejdssituationer, eller på baggrund af bestemte episoder på arbejdspladsen eller i privaten. 

 

I forlængelse heraf skal det tilføjes, at Mead endvidere anså selvet som socialt skabt samt 

som en proces snarere end noget substantielt . Dette skal forstås således, at virkeligheden kan 

betegnes som en socialt forhandlet orden. Ordenen er under konstant udvikling og kan 

forandres og påvirkes af individet. Desuden er ordenen ikke fastlåst, men kan i stedet 

betegnes som en skabelon til en virkelighedsopfattelse, som individer skal forholde sig til, 

men som de ikke endeligt skal efterleve eller forsøge at overtage (Mead 2017: 206). Dermed 

er individer også selv medskabere af den virkelighed, som de er en del af. Dog skal individets 

valgmuligheder konstant ses i lyset af, at det er en social proces, dvs. en proces, der også er 

præget af den såkaldte generaliserede anden. Den generaliserede anden kan betegnes som 

værende en internaliseret repræsentation af de normer, værdier og forventninger, der 

eksisterer i samfundet. Mennesker er således et socialt væsen, der automatisk vil fremstille 

sig selv, så fremstillingen i vid udstrækning inddrager og forholder sig til forestillinger om 

andres opfattelser af en selv (Mead 2017: 181-182). En medarbejder vil fx forsøge at tilpasse 

både holdninger og handlinger til den sociale gruppe, som han eller hun er en del af, eller som 

det forventes, at de indgår i. Som reaktion på en tilstrækkelig tilpasning vil han eller hun 

indgå som en integreret del af de fællesskaber og det sociale liv, som samfundet opstiller 

(Mead 2017: 183-184). Denne anskuelse er essentiel for vores undersøgelse, da den giver os 

en mulighed for at udforske hvordan ledere, medarbejdere og autister forholder sig til den 

sociale orden på arbejdspladsen. 

 

I nærværende speciale er det især det socialt skabte og skelnen mellem jeget, miget og den 

generaliserede anden, der er essentiel. Disse begreber muliggør en undersøgelse af, hvordan 
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autister, ledere og medarbejdere forholder sig til den virkelighedsopfattelse, som eksisterer i 

de pågældende virksomheder og i lyset af denne, hvilke valgmuligheder som de enkelte 

medarbejdere har. 

4.1.2 Afvigere 

Da nærværende speciale blandt andet ser på afvigelser, er det relevant at benytte teori, der 

belyser, hvordan handlinger og egenskaber defineres som afvigende. I tidligere forskning har 

der i høj grad været fokus på individuelle årsager til, at personer bliver anskuet som afvigere. 

I modsætning hertil mener Becker (2005), at social afvigelse skal ses som et produkt af en 

social reaktions- og definitionsproces. Dette indebærer, at alle sociale grupper udformer 

regler og forsøger at håndhæve dem under bestemte omstændigheder. Sociale regler definerer 

således situationer og former for adfærd, der er passende for de sociale grupper. Handlinger i 

en bestemt situation kan dermed anses som rigtige og anskues i andre situationer som 

forkerte. Hvis en regel håndhæves, kan det ske, at den person, som har overtrådt reglen, 

opleves som en særlig slags person – en afviger. Dette skyldes, at den pågældende person 

ikke efterlever de regler, som den sociale gruppe har vedtaget (Becker 2005: 23). 

 

Becker betragter afvigelserne som værende samfundsskabte, hvilket forstås således, at det er 

samfundet, der opstiller regler og definerer individer i henhold til tilhørende negative 

kategorier og derpå sanktionerer individerne (Järvinen & Mik-Meyer 2017: 34). Becker 

definerer afvigelse som “ (...) en konsekvens af andres anvendelse af regler og sanktioner i 

forhold til en ‘regelbryder’. Afvigeren er en person, som denne etiket er blevet hæftet på med 

succes; afvigende adfærd, er adfærd, som mennesker betegner som afvigende” (Becker 2005: 

30). I forlængelse heraf skal det nævnes, at en afvigelse ikke kan ses som en egenskab ved 

den pågældende handling, som personen begår. Individer bliver derimod stemplet på 

baggrund af afvigelsen som en outsider, hvilket bevirker, at det kan være vanskeligt for 

afvigeren at efterleve gældende samfundsnormer (Järvinen & Mik-Meyer 2017: 34). Det skal 

dog tilføjes, at afvigelser er til stede i nogle former for adfærd og ikke i andre. Afvigende 

adfærd er derfor et produkt af en proces, som involverer andre menneskers reaktion på 

adfærden. Den samme form for adfærd kan således medføre overtrædelse af en regel på ét 

tidspunkt, men ikke nødvendigvis på et andet. I forlængelse heraf kan en overtrædelse af en 
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regel også begås af én person, men ikke af en anden (Becker 2005: 34). Dette kan ses i vores 

analyse, når der gælder andre regler i sociale sammenhænge end i faglige sammenhænge. 

 

Beckers teori om afvigelse giver mulighed for at anskue autister, deres kolleger og ledere i 

sociale kontekster. Endvidere kan Beckers teori give os en forståelse for, hvordan reaktioner 

og handlinger i sig selv kan være med til at skabe og, som effekt heraf, forstærke potentiel 

social afvigelse. (Becker 2005: 177-178). 

4.1.3 Stigma 

Goffman bidrager også med en forståelse for sociale afvigelser i et symbolsk interaktionistisk 

perspektiv (Järvinen & Mik-Meyer 2017: 35). Goffman fokuserer på, at der i samfundet er 

etableret nogle sociale kategorier. Disse sociale kategorier forbindes med enten positive eller 

negative menneskelige handlinger og egenskaber. Hvis et individ har en egenskab eller 

udfører en handling, som bryder med de normative forventninger, der er knyttet til en 

handling eller egenskab, kan individet potentielt anses som en fordærvet, degraderet person 

og dermed ikke som normal (Goffman 1963: 11-12). 

 

Dermed fokuserer Goffman også på identitetsdannelse i forskellige kontekster (Goffman 

1963: 59). Det centrale bliver i den forbindelse Goffman’s begreb stigma, som skal forstås 

som: 
 

(...) an attribute that is deeply discrediting, but it should be seen 

that a language of relationships, not attributes, is really needed. 

An attribute that stigmatizes one type of possessor can confirm the 

usualness of another, and therefore it is neither creditable nor 

discreditable as a thing in itself  (Goffman 1963: 13). 

 

Stigma skal således forstås som en uønsket egenskab. Dog er stigma ikke et absolut 

fænomen, men i stedet afhængig af den kontekst, som det indgår i. Et stigma i én kontekst 

behøver således ikke at være et stigma i en anden. Eksempelvis kan de interviewede med en 

autismediagnose være stigmatiserede i en bestemt arbejdsmæssig sammenhæng, når de 
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omgås ikke-autistiske personer, mens de ikke nødvendigvis er stigmatiserede i en social 

sammenhæng, hvor størsteparten måtte have en autismediagnose. 

 

Goffman beskriver tre typer af stigma: 

1. Fysiske træk, der afviger fra normalen 

2. Karaktertræk, som eksempelvis personer, der er vilje-svage, har dominerende eller 

unaturlige passioner, er upålidelige fx personer med mentale sygdomme, der har et 

misbrug mv. 

3. “Stamme”-stigmaet, som indbefatter stigma omkring race, religion eller nationalitet 

(Goffman 1963: 14). 

 

Idet autister på arbejdspladser falder ind under den midterste type, vil vi fokusere på denne. 

Dog skal det nævnes, at der i et mindre omfang kan være tale om, at autister potentielt også 

kan falde ind under den første type. Det skyldes, at de autister, som vi har interviewet, i nogle 

tilfælde også besidder fysiske træk, der kan argumenteres for som værende abnorme. Det er 

fx tilfældet, når autisterne ikke vil kigge personer i øjnene eller reagerer fysisk på bestemte 

situationer. 

 

Et stigma opstår, når der forekommer en diskrepans mellem den enkeltes virtuelle sociale 

identitet og den faktiske sociale identitet. Den virtuelle identitet skal forstås som den identitet, 

der er skabt af forestillinger og stereotyper om den person, man står over for. Den faktiske 

sociale identitet er i modsætning hertil den reelle identitet, der kan stå i kontrast til den 

opfattede identitet (Goffman 1963: 12). Et stigma kan føre til reducering af den 

pågældendenes persons livschancer i kraft af den diskrimination, der, ofte ubevidst, udføres 

(Goffman 1963: 15). Dermed kan en stigmatisering også få fatale konsekvenser for det 

enkelte individ, da omgivelserne tilskriver de stemplede individer belastende egenskaber 

(Järvinen & Mik-Meyer 2017: 35). I relation til nærværende speciale kan et eksempel på 

stigma være, hvis en kollega til en autist udviser bestemte hensyn eller behandler 

vedkommende anderledes på trods af, at det ikke er et hensyn eller en behandling den 

autistiske medarbejder har efterspurgt. Som bærer af et usynligt stigma kan man ifølge 

Goffman vælge én af to følgende strategier. For det første kan den stigmatiserede være 

tydelig omkring stigmaet og kæmpe om definitionerne for normalitet eller udnytte det 
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pågældende stigma til egen fordel. For det andet kan man dog også vælge at prøve på at 

skjule sit stigma og dermed forsøge at lade som om, man er normal (Goffman 1963: 20-22). 

Dette kommer dog an på, hvordan den enkelte person reagerer i relation til stigmaet (Järvinen 

& Mik-Meyer 2017: 36). 

 

I relation til de stigmatiserede beskriver Goffman desuden det normale, som værende: “(...) 

those who do not depart negatively from the particular expectations at issue.” (Goffman 

1963: 15). En normal person er således en, der inkorporerer standarder fra samfundet og 

imødekommer forestillingerne om, hvad man bør være. 

 

I forlængelse af ovenstående, er det nødvendigt at redegøre for, hvad begrebet stereotyp 

indeholder. Både fordi Goffman selv benytter sig af begrebet i beskrivelsen af den virtuelle 

identitet, men også fordi et stigma og en stereotyp er begreber, der ligner hinanden. En 

stereotyp skal forstås som de antagelser, vi har om adfærdsmønstre og attributter, der 

karakteriserer medlemmer af en bestemt social kategori. Gennem kategoriseringer reducerer 

og evaluerer vi således indtryk af andre (Hannibal 2018). Når vi i dette speciale skriver om 

stereotyper, er det med afsæt i, at det er en uundgåelig proces, at mennesker kategoriserer 

andre mennesker. Denne kategorisering har dog ikke nødvendigvis negative konsekvenser for 

den stereotypificerende, hvorfor en stereotyp også adskiller sig fra et stigma. 

4.2 Sensemaking 

Følgende afsnit vil tage sit udgangspunkt i organisationspsykologen Weick’s udfoldelse af 

begrebet sensemaking. 

 

Sensemaking bibringer en essentiel forståelse af, hvordan individer forstår og skaber mening 

ud fra den kontekst, som de er en del af. Dette beror på, at virkeligheden ikke opfattes som 

faste mønstre og er derfor ikke fastsat af en orden. Individer søger derfor, i et forsøg på at 

skabe kosmos i et kaos, at skabe mening ud fra deres egen kontekst. Derfor kan sensemaking 

også bruges som et værktøj til at forstå, hvordan meninger skabes, og hvordan meninger 

præger og indskrænker identitet og handling (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005: 409). 

Sensemaking tilbyder derfor en analyseramme, der gør det muligt at undersøge, hvordan 
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ledere og medarbejdere uden autisme og medarbejdere med autisme skaber mening om deres 

arbejde og forstår, hvordan de kontekster, som de er en del af, kan påvirke denne mening. 

 

I sensemaking spiller det kommunikative og sproglige en afgørende rolle, idet; 

”…sensemaking is, importantly, an issue of language, talk and communications. Situations, 

organizations and environments are talked into action.” (Weick et al. 2005: 409). Sproget er 

altså det skabende element i sensemaking. Uden sproget ville individer ikke kunne skabe 

meninger og sammenhænge mellem handlinger og begivenheder. 

 

For bedre at forstå sensemaking, i relation til meningsskabelse af interaktioner og oplevelser, 

som individet eksponeres for, opstiller Weick (et al. 1995: 17) syv karakteristika, der 

beskriver, hvad begrebet udgøres af. Heraf beskrives sensemaking som; 

 

- forankret i identitetskonstruktion, 

- retroperspektiv, 

- enactment-processer, 

- socialt, 

- vedvarende, 

- afledt af signaler, 

- drevet af sandsynlighed frem for nøjagtighed. 

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de syv karakteristika med henblik på at skabe 

yderligere forståelse for, hvilke dimensioner begrebet rummer. 

4.2.1 Karakteristika ved sensemaking  

Først og fremmest er sensemaking forankret i identitetskonstruktion. Alle individers 

handlinger er knyttet til deres identitet, som formes af, hvad individet skaber mening 

omkring, og hvordan situationer fortolkes (Weick et al. 2005: 416). Selve identiteten er 

konstitueret gennem interaktioner, og derfor skifter opfattelsen af ens selvbillede alt efter 

hvilken interaktion, der indgås i. Derfor gennemgår sense-makeren også en vedvarende og 

konstant redefinering i samspil med, hvordan ens selv repræsenteres til andre og hvilket selv, 

der er passende (Weick 1995: 20). Dermed skaber individer mening ud fra den opfattelse, 
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som vedkommende har af sig selv. Dog har andre individer også en opfattelse af den 

handlende, hvoraf de behandler vedkommende herefter. Derfor bliver individets identitet 

konstrueret, og i forlængelse heraf stabiliseret eller destabiliseret, i et samspil mellem, 

hvordan individet ser sig selv, og hvordan andre ser på individet (Weick et al. 2005: 416). Det 

vil altså sige, at identitet kan være afhængig af de individer der interageres med, fordi 

menneskets selvopfattelse blandt andet formes af, hvem man er sammen med. 

 

Sensemaking er også skabt retroperspektivt. Dermed er det også først efter en begivenhed, at 

vi skaber mening, hviket Weick indkapsler således: ”To learn what to think, I look back over 

what I said earlier.” (Weick 1995: 61). Vi skaber mening om begivenheder gennem 

sammenligninger med fortiden. Idet sammenligningen med fortiden er bagudrettet, og sker på 

et specifikt sted på et specifikt tidspunkt, bliver vores oplevelser i nuet influeret af, hvad vi 

har opdaget i fortiden. Dog er det, vi har oplevet i fortiden kun erindringer. Derfor vil 

hukommelsen af disse erindringer afgøre, hvilken mening vi skaber i nuet. Det vil dermed 

også sige, at vores handlinger først kan rationaliseres, efter de er blevet udført, hvilket også 

betyder, at vi altid er bagud, og at vores handlinger altid er et skridt foran vores 

meningsskabelse (Weick 1995: 26). 

 

Hvis de interviewede i nærværende speciale således betragter begivenheder og interaktioner, 

og skaber mening ud fra disse, sker det på baggrund af tidligere erfaringer eller observationer. 

Idet erfaringerne kan både være gjort i privaten eller på arbejdet, kan meningsskabelse i 

arbejdssituationer være influeret af andre kontekster. 

 

Foregående beskrivelser af identitet og retrospektive processer giver en fornemmelse af, hvad 

sense-dimensionen af sensemaking indkapsler. Derfor kan følgende også belyse, hvordan 

man skaber det, der giver mening. Sensemaking består nemlig også af enactment-processer. 

Enactment skal forstås som processer, hvori individet behandler den information, der 

opfanges. Her skal information forstås som værende tekst, lyd, duft, smag, følelse og billeder. 

Med andre ord er det de sanselige omgivelser, der er omdrejningspunktet for 

informationsflowet. Enactment processerne består af tre faser; enactment, selection og 

retention. Når individer bliver eksponeret for information, forsøger de at kategorisere og 

tematisere den, hvilket kaldes enactment. Selection foregår, når individer ud fra den mængde 
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af information, som de er blevet eksponeret for, danner et forenklet mønster af noget 

genkendeligt. I forlængelse heraf er retention den del af processen, hvor individet tillægger de 

kategoriserede informationer en betydning, afledt af erfaring, og derefter reagerer med en 

handling. Processen kan altså forstås som, at individer optager inputs og fortolker verden på 

ny som følge heraf. Individer fortolker altså en situation ud fra en kontekst og på baggrund af 

denne fortolkning, dannes en ny fortolkning af situationen. Derfor er individer også aktive 

medskabere af den kontekst, som de er en del af (Weick et al. 2005: 414). 

 

Sensemaking er også social, hvoraf individer ikke skaber mening alene, men rettere skaber 

mening sammen. Derfor vil den meningsskabende proces afhænge af, hvem der bliver talt 

med eller til. Samtidig vil meningsskabelsen altid være rettet mod nogle eller ske i samspil 

med andre individer (Weick 1995: 39). 

 

Desuden er meningsskabelse en vedvarende proces, der aldrig begynder forfra, men altid 

er i gang. Dermed afsluttes den heller ikke, men fortsætter uendeligt: 

 

Sensemaking never starts. The reason it never starts is that pure 

duration never stops. People are always in the middle of things, 

which become things, only when those same people focus on the past 

from some point beyond it. (…). To understand sensemaking is to be 

sensitive to the ways in which people chop moments out of 

continuous flows and extract cues from those moments 

 (Weick 1995: 43) 

 

Sensemaking og meningsskabelse er altså en kontinuerlig proces, der altid er i gang. En 

essentiel part af den vedvarende meningsskabelse er endvidere, at individer udvælger 

signaler ud fra den kontinuerlige strøm af informationer, som udgør de subjektive 

ledetråde for den videre meningsskabelse (Weick 1995: 43). 

 

Ovenstående hænger sammen med, at sensemaking er afledt af signaler. Meningsskabelse 

sker ved, at individer søger efter signaler, som kan udledes af en given kontekst og giver 

vedkommende en ide om, hvad meningen med en begivenhed kan være. Det er altså 
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signalerne, der er med til at skabe en større mening i det, der foregår. Dermed er signalerne, 

som individet kondenserer, med til at påvirke den meningsskabende proces. Samtidigt er 

signaler også med til at udgøre den struktur, som binder de forskellige signaler sammen på et 

kognitivt niveau, hvilket indikerer, hvordan en situation forstås. Signalerne bliver altså brugt 

til at skabe en samlet forståelse, hvorudfra vi kan handle (Weick 1995: 50). 

 

Det syvende og sidste karakteristika, som sensemaking udgøres af, er, at sensemaking er 

drevet af sandsynlighed frem for nøjagtighed. Sensemaking handler derfor ikke om at finde 

sandheden, men derimod snarere om sandsynlighed. Dette hænger sammen med, at der er en 

uendelig mængde af informationer, som individet hverken har den kognitive- eller sanselige 

kapacitet til at rumme. Problemet er dermed ikke, at vi mangler information for at skabe 

mening, men snarere at der nærmest er uendelig mange muligheder for at skabe mening. 

Derfor søger individer efter informationer, der kan nuancere deres egen historie og gøre 

denne mere omfattende ud fra, hvad der er blevet observeret. Med andre ord: ”People may get 

better stories, but they will never get the story” (Weick et al. 2005: 415). 

 

De syv karakteristika skal ikke ses som syv alenestående punkter, men i stedet alle 

anses som værende en del af den samlede sensemaking-proces. Derpå kan sensemaking 

komprimeres til at værende den proces, der: 

 

(...) unfolds as a sequence in which people concerned with identity 

in the social context of other actors engage ongoing circumstances 

from which they extract cues and make plausible sense 

retrospectively, while enacting more or less order into those 

ongoing circumstances  

(Weick et al. 2005: 409). 

 

Det betyder derfor, at sensemaking i vores speciale kan bruges til at få et øjebliksbillede 

af, hvordan vores interviewpersoners skaber mening i og formes af den kontekst, som 

de på det givne tidspunkt er en del af. 

 

 



 

 

 

 

 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysedel 1 
Fortællingen om autisme  
 

Mette, Autist. 

Det er fordi, at i bund og grund… hvis man 
skal sætte det op sådan, at det er NT'er, som 
indretter verdenen nu, og så er der autister. 

Jamen så skal den jo faktisk bare vendes om. 
Så ville autister sige: ‘Jamen hvorfor kan du 

ikke være alene?’ Eller: ‘Hvorfor kan du ikke 
koncentrere dig i lang tid af gangen?’  Så det 

ville egentlig bare være at vende den om. 
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5. Analyse 

Formålet med vores analyse er at besvare vores problemformulering: Hvilken betydning har 

autismediagnosen for interaktionen mellem leder og medarbejder uden autisme og 

medarbejdere med autisme? For på bedst mulig vis at besvare denne, har vi delt vores 

analyse op i tre dele, der hver især vil fungere som en besvarelse af vores underspørgsmål. 

Desuden vil vi afslutningsvist lave en opsamlende refleksion for at samle op på de 

refleksioner vi har gjort os i analysedel 1, 2 og 3. 

6. Analysedel 1: Fortællingerne om autisme 

6.1 Autismediagnosen: “Hvorfor kan du ikke koncentrere dig i lang 

tid?” 

 

En af de måder, hvorpå de autistiske medarbejdere taler om deres ikke-autistiske kolleger, er 

gennem benævnelsen neurotypiske eller NT’ere. Neurotypiske og NT’ere refererer til de 

såkaldte normale (Autismeforeningen 2018) og til ikke-autistiske personer. 

 

Det er særligt de autistiske medarbejdere Mette og Sebastian, som taler meget om 

neurotypiske, og hvordan de ofte bliver mødt med en manglende forståelse for forskellige 

problemstillinger, som også nedenstående fortælling viser: 

 

Interviewer: Hvad gjorde, at du følte, at du ikke blev taget godt imod 

[på arbejdspladsen]? 

 

Sebastian, autist: At man ikke bliver mødt med en forståelse, når man 

kom med en problematik. Især når det ikke er en problematik for 

neurotypiske, så kan det være rigtig svært at sætte sig ind i: ‘Når 

jamen hvorfor er det, at det er et problem, hvis der er rigtig skarpt 

lys’. (V1) 
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Den måde, som Sebastian taler om de neurotypiske kan være et udtryk for, hvordan han 

opfatter normalen, eller sine ikke-autistiske kolleger. I ovenstående tilfælde er det skarpe lys, 

der irriterer, uden for normalen, fordi Sebastians ikke-autistiske kolleger ikke oplever samme 

irritation. Sebastian taler desuden om, at de neurotypiske ikke kan sætte sig ind i 

problematikkerne: 

 

Interviewer: Men oplever du så, at dine kolleger har en forståelse for, 

at I har nogle behov, når det komme til placering? 

 

Sebastian, autist: Den bedste måde jeg kan sige det på, er, at jeg 

har en oplevelse af, at der er en forståelse for, at der er et problem 

eller, at der er nogle udfordringer. Jeg ved ikke helt om forståelsen 

for udfordringerne er der endnu fra andre end Morten [leder m. to 

autistiske børn] sådan rigtigt. Fordi det er rigtig svært at sætte sig 

ind i for en neurotypisk, hvis man ikke har oplevet det selv i forhold 

til et barn, en husbond, en kone, eller hvad det nu er. (V1) 

 

Af ovenstående kan udledes, at Sebastian differentierer sig fra neurotypiske, da han ser sig 

selv, som havende andre udfordringer end sine kolleger. Differentieringen fra neurotypiske 

ses også i autisten Mettes måde at tale om neurotypiske på: 

 

Interviewer: Hvordan ville den perfekte autisme-verden se ud, hvis 

der kun var autister? 

 

(...) 

 

Mette, autist: Hvis man skal sætte det op sådan, at det er NT'ere, 

som indretter verdenen nu, og så er der autister... Jamen så skal 

den jo faktisk bare vendes om. Så ville autister sige [til 

neurotypiske]: ‘Jamen, hvorfor kan du ikke være alene?’ Eller: 
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‘Hvorfor kan du ikke koncentrere dig i lang tid ad gangen?’ Så det 

ville egentlig bare være at vende den om. (V2) 

 

I Mettes måde at tale om neurotypiske, og hvordan den perfekte autisme-verden ville se ud, 

viser det sig, hvornår Mette selv synes, at hun differentierer sig. Det er blandt andet, når det 

kommer til at være alene, eller når det kommer til evnen til at koncentrere sig. Når Sebastian 

og Mette taler om, at de er forskellige fra neurotypiske, kan det formentlig ses som et resultat 

af, at de før har oplevet at have overtrådt reglerne for, hvordan man skal agere. Det er så snart, 

at Mette og Sebastian overtræder disse regler, at de bliver set på, som afvigere (Becker 2005: 

23). I forlængelse heraf er regelbruddet et godt eksempel på, at de begge skaber mening om 

dem selv retrospektivt gennem tidligere erfaringer, de har gjort sig og også, at de skaber 

mening om dem selv gennem de opfattelser, som de neurotypiske, og dermed den 

generaliserede anden, har af dem (Weick 1995: 17; Mead 2017: 181). 

6.2 Identifikation med autismediagnosen: “Hvad er Preben for en 

person?” 

 

På tværs af vores empiri viser det sig, at der er en tendens til, at autisterne ofte identificerer 

sig med deres diagnose. 

 

Preben fortæller åbent om, at han har en autismediagnose. Han er meget bevidst om sin 

diagnose og siger også, at han har brug for, at hans omgivelser ved, hvad det vil sige at være 

autist. I følgende uddrag fortæller han om en episode, hvor en kvinde fra Autismeforeningen 

var ude og fortælle Prebens øvrige kolleger om autisme: 

 

Preben, autist: Vi havde så en der hed Linda, som kommer fra noget 

der hedder det Autismeforeningen (…) Hun var ude og fortælle lidt 

om mig og det der med autisme; hvordan man skulle forholde sig til 

det, så andre fik et indblik i, hvordan jeg var som person. (V3) 
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Citatet giver et indtryk af, at Preben har en stor identifikation med sin autismediagnose, da 

han vedkender sig sin diagnose og gerne vil snakke åbent med sine andre kolleger om den. 

Desuden handler det i høj grad om, at hans kolleger kan forholde sig til den og bliver trænet i 

at arbejde sammen med en autist. Han uddyber til ovenstående: 

 

Preben, autist: Mine kolleger skal ikke gå rundt og tænke på: ‘Hvad 

er Preben for en person, og hvordan skal man forholde sig til det 

[autismediagnosen]?’ Så ligesom, at de blev sat mere ind i det. Det 

var sådan et minikursus for dem, ligesom hvis de blev trænet i sådan 

noget. Så det hjalp dem i hvert fald til lige at få en forståelse af, hvad 

autisme er. (V3) 

 

Preben synes, at det er vigtigt, at folk omkring ham i arbejdsmæssige sammenhænge ved, at 

han er autist. Det er ikke så meget for sin egen skyld, det er mere for deres egen. Preben 

skaber mening om og identificerer sig med sin diagnose gennem, hvordan hans omverden 

også forstår den. Dermed kan det argumenteres, at Preben kommer til at agere i 

overensstemmelse med, hvad omgivelserne forventer af ham som autist. I lyset af Beckers 

pointe om, at sociale regler definerer situationer og former for adfærd, der er passende for 

dem, ses det, at Preben ikke i samme omfang en afviger, da han agerer, som kollegerne 

forventer, at han agerer. Dermed overtræder han heller ikke de regler, der er gældende inden 

for den sociale kategori; at være autist. Dog kan det ikke udelukkes, at Preben kan være en 

afviger i andre sammenhænge, hvor han kan være udelukket fra andre sociale grupper eller 

kategorier (Becker 2005: 34). 

 

Men der er alligevel nogle situationer, hvor autisterne i den specifikke kontekst ikke kan 

identificere sig med deres diagnose. Det er især i arbejdsmæssige sammenhænge, at nogle af 

vores interviewpersoner har svært ved at identificere sig med deres autismediagnose. Mette 

skaber mening om sin diagnose på en ambivalent måde. Selvom hun i et vist omfang kan 

identificere sig med sin diagnose, tager hun også afstand fra den. Mettes identifikation med 

autismediagnosen kommer blandt andet til udtryk gennem beskrivelsen af neurotypiske og 

autister: 
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Interviewer: Hvad var det for nogle ting, du kunne se i hende [en 

autistisk kvinde], som du også kunne se i dig? 

 

Mette, autist: Det er lidt svært at sætte op. Det er ligesom, at man 

siger, at mænd og kvinder tænker forskelligt, så gør autister og 

NT'ere det også. Det er en anden måde at tænke på: En mere konkret 

måde. Jeg kan ikke huske specifikt, hvad det var (pause). Men den 

måde vi reagerer på og bliver pressede, så er der typisk... (pause). Ej, 

jeg kan sgu ikke forklare det. Det er lidt ligesom, at homoer kan 

kende hinanden, så kan autister kende hinanden. Nu er jeg stadig ny i 

det [autismediagnosen], men der er en eller anden genkendelse, der 

er et eller andet. (V2) 

 

Mette identificerer sig med sin diagnose gennem genkendelse i andre autister. Mette skaber 

yderligere en opdeling af os versus dem: Neurotypiske versus autister, homoer versus 

heteroer, mænd vs. kvinder. Opdelingen indikerer, at Mettes identifikation med sin 

autismediagnose bunder i de forskelle, som hun beskriver.    

 

Autisten Sebastian identificerer sig også som autist gennem fokus på forskelle: 

 

Interviewer: Hvad gør de fysiske rammer for dig i dit arbejde? 

 

Sebastian, autist: (...) Bare fordi man ikke er hypersensitiv over for 

noget, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke hører alle de der 

ting. Altså det er jo det, der er problematikken: Man mangler den der 

filtrering i sansemæssige indtryk i forhold til lyde og lys, som 

neurotypiske jo har. (V1) 

 

Sebastian sammenligner her sin autismediagnose med, hvilke karakteristika neurotypiske har. 

Manglen på filtrering i sansemæssige indtryk bliver først problematisk, når det bliver 

sammenlignet med neurotypiske. Sebastian tager dog også afstand fra sin diagnose gennem 

brugen af man og ikke jeg i beskrivelsen af de fysiske rammer på arbejdspladsen. Det 
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manglende brug af jeg kan ses som et udtryk for, at han har svært ved at identificere sig med 

sin diagnose og dét, at han har brug for nogle bestemte fysiske rammer. Det er dog ikke i alle 

sammenhænge, at Sebastian bruger man: 

 

Interviewer: Du snakkede om modtagelsen [på arbejdet], og der 

blandt andet var nogle problematikker, der opstod og så sagde du 

hurtigt: Og så var der frokost… 

 

Sebastian, autist: Jeg synes, at man var lidt anderledes, når man 

prøvede at snakke med andre mennesker. Man kom til at tage nogle 

lidt forkerte emner op nogle gange og så var man sådan lidt: ‘Nårh, 

var det et forkert emne? Okay. Så lader jeg vær' med at snakke om det 

en anden gang’. (V1) 

 

Sebastian bruger man om tidligere situationer, hvor han fandt ud af, at han ikke opførte sig 

som man skal eller burde. I modsætning bruger han jeg om situationer, hvor han har knækket 

koden og fundet ud af, hvad der er den rigtige måde at agere på. Brugen af man og jeg kan 

altså ses som en form for identitetsforhandling, og hvordan selvet skabes gennem tidligere 

sociale erfaringer og det handlende jeg (Mead 2017: 202). Sebastian vil ikke sættes i relation 

til episoder, hvor han gør ting, som afviger fra den normal, som er stillet op. I stedet vil han 

relateres til situationer, hvor han agerer, som man skal inden for nogle bestemte sociale 

rammer. Brugen af man og jeg kan desuden ses som et eksempel på, at Sebastian skaber 

mening om sig selv og sine omgivelser retrospektivt og gennem tidligere erfaring, hvor han 

gjorde tingene forkert (Weick 1995: 17). 

 

I forlængelse heraf kan det også ses, hvordan Mettes identifikation med sin diagnose afspejles 

i hendes brug af jeg: 

 

Mette, autist: Hvis jeg får en tanke, så er den ude. Hvis jeg lige 

pludselig tager mig selv i at knævre løs om et eller andet og lige får 

kigget op og ser, at den anden er væk for længst, så siger jeg: ‘Fuck, 

det må du undskylde’. Det er også fordi, jeg glemmer at kigge eller 
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jeg bliver fortabt i det her. Og det er sgu nok fordi, at jeg er autist, 

eller fordi jeg har ADD eller et eller andet. (V2) 

 

På trods af Mettes identifikation med sin autismediagnose, er der alligevel situationer, hvor 

hun har svært ved at forene og identificere sig med den. Det er blandt andet i 

arbejdsrelaterede sammenhænge. Herunder fortæller Mette om sin første tid på arbejdspladsen 

og dilemmaet om, hvorvidt hun skulle fortælle sine kolleger, at hun er autist: 

 

Mette, autist: Nu skal I høre, det er ikke fordi, at jeg er et dumt svin, 

men jeg har bare de her begrænsninger, fordi jeg er autist. Det kunne 

også være fordi, at jeg var top stresset, eller fordi jeg havde alt muligt 

andet, men det er bare nemmere at sige, at det er fordi, jeg er autist. 

På den anden side ville jeg ikke sige: ‘Hej mit navn er Mette og jeg er 

autist’, fordi jeg er jo også kommunikatør og analytiker. De skulle jo 

ikke som sådan bruge autisme-delen til noget. Så den balance syntes 

jeg faktisk, var rigtig svær at finde ud af. Altså fordi du får jo hurtigt 

et label på som autist. Så er du en, der sidder og savler ovre i hjørnet, 

og det gør jeg ikke…endnu. Det kan være det kommer, men det gør 

jeg ikke endnu. (V2) 

 

Som Mette udtrykker det, er der et potentielt sammenstød mellem dét at være autist og dét at 

være på en arbejdsplads. Hvis Mette giver udtryk for, at hun er autist, så frygter hun, at 

hendes kolleger ikke kan se de kompetencer, som hun egentlig har og kan tilbyde. Det er 

frygten for, at hendes kolleger har et forkert indtryk af, hvad det vil sige at være autist, der 

fylder hos hende, da hun ved, at dette bryder med de regler, der er på arbejdspladsen. I rollen 

som kommunikatør eller analytiker vil Mette passe ind i den normal, der er på 

arbejdspladsen, men som autist vil hun afvige fra den (Becker 2005: 34). Autisme bliver altså 

i dette tilfælde uforeneligt med at have kompetencer på en arbejdsplads. Derfor vil Mette 

heller ikke identificere sig med sin diagnose i arbejdsmæssige sammenhænge, fordi hun har 

en masse andet at byde på som kommunikatør og analytiker. 
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Som et muligt tegn på at forene dét at være på en arbejdsplads og samtidig være autist, taler 

Mette om, at man bør se på det enkelte menneske og ikke på en eventuel diagnose. I følgende 

eksempel forklarer Mette, hvordan det ville være muligt at få flere med autisme ind på 

arbejdspladser: 

 

Mette, autist: Men jeg tror faktisk, at det gælder… det her er jo så 

bare autisme, men det her gælder jo for alle. Det der er unikt ved 

Hanne er, at hun går ind og ser på medarbejderen og mennesket og 

siger: ‘Jamen hvad er der af ressourcer, hvad er der af ting, som vi 

som firma kan få skide meget ud af. Og hvordan skaber vi så de 

bedste forhold for, at de ligesom kan blomstre og blive til den her 

gevinst.’  Og det kan jo så være, at det er en autist, eller en, der er 

ordblind eller hvad helvede… mangler en arm. Det kan jo være alt 

muligt! Så jeg tror, at det i bund og grund er det, som andre 

arbejdspladser kan gøre. Altså at tænke ud af boksen på den måde, at 

tingene ikke bare er. Det er sådan her medarbejderne er: Det er de 

her behov, vi skal sørge for at få opfyldt (pause). Hvis det giver 

mening? (V2) 

 

Gennem ovenstående fortælling kan det ses, hvordan Mette forsøger at skabe mening om 

autisme på arbejdspladsen, hvor det enkelte menneske og dets ressourcer er vigtigere end 

diagnosen. Fortællingen kan ses som Mettes forsøg på at skabe mening ud fra sin egen 

kontekst, da hun forsøger at forene dét at være autist med dét at være på en arbejdsplads. 

Desuden kan Mettes fortælling være et udtryk for, at der er skabt nogle sociale kategorier på 

arbejdspladsen, hvori hun som autist falder uden for dem . Kategorierne er med til at definere 

Mettes handlinger som normale eller unormale og kan medføre, at hun stigmatiseres 

(Goffman 1963: 11-12). Mette er klar over, at hun er anderledes fra normen og falder uden for 

de kategorier, der eksisterer på arbejdspladsen. Men samtidig vil hun dog ikke stemples som 

anderledes, hvorfor hun prøver at rykke på kategoriseringen og dermed kæmper om 

definitionen om, hvad der er normalt (Goffman 1963: 20). 
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6.3 Det sociale liv: “Jeg holder ikke pauser: Hvad fanden skal jeg 

snakke om altså?” 

 

Når man er på arbejde, så arbejder man, synes logikken at være for autistiske medarbejdere. 

Men i løbet af en arbejdsdag er der tidspunkter, hvor man laver andet end blot at arbejde og 

løse opgaver. Man holder pauser, man spiser frokost med sine kolleger, og man afholder 

arrangementer, som udelukkende har et socialt formål. Netop situationer, hvor snakken falder 

på andet end arbejde, omtaler medarbejderne med autisme, som udfordrende at navigere i. Én 

af udfordringerne går blandt andet på, hvordan samtalerne bliver holdt på et overfladisk 

niveau, og at denne form for smalltalk opleves som formålsløs. Dette påpeger Mette, som 

oplever, at det er svært at finde balancen mellem at holde samtaler på et overfladisk niveau og 

samtidig undgå at dykke ned i dybere samtaleemner: 

 

Mette, autist: Jeg er i hvert fald ikke helt med på, hvad formålet er 

[med smalltalk] (…) Du skal være klar til at svare på en masse 

spørgsmål, der ikke bare kan besvares gennem smalltalk. Altså for så 

lige pludselig går du hen, og så bliver det dybere, hvor det var ikke 

det, der var meningen. Så det er en manglende kompetence i at holde 

det overfladisk og også en manglende interesse, tror jeg. For jeg er 

sgu sådan lidt ligeglad med de fleste ting. Hvis du fortæller, hvordan 

det påvirker dig, eller hvad det betyder for dig, jamen så vil jeg da 

rigtig gerne høre om det, men at du har fået røde gummistøvler: 

Jamen fedt…I don't give a shit. (V2) 

 

Som Mette gør opmærksom på, så er erkendelsen af egen manglende kompetence og 

interesse for smalltalk ikke ens betydende med, at hun fravælger samtaler, som indebærer 

dybere - og for hende mere betydningsfulde - emner. Men hun erkender, at ved at stille 

spørgsmål, der åbner op for dybere emner, bryder hun med hele meningen med smalltalk, 

hvor snakken er forbeholdt overfladiske emner. Dette indebærer, at Mette i høj grad fravælger 

situationer på arbejdet, hvor samtalerne som udgangspunkt ikke er arbejdsrelateret, fordi: 

“(...) man kommer jo bare, og så sidder man og snakker om alt og ingenting. Man mødes jo 
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ikke om noget, og det er jo også derfor med pauserne: Jeg holder ikke pauser. Hvad fanden 

skal jeg snakke om altså?” (Autist, V2). Udover at fravælge pauserne på arbejdet, valgte 

Mette ikke at deltage på virksomhedens årlige seminar til Sverige eller til virksomhedens 

pakkeleg til jul. Hendes fravalg af begivenheder med et socialt udgangspunkt kan bunde i, at 

de ofte indebærer, at man snakker og interagerer på et uformelt og overfladisk niveau. 

Hendes fravalg bliver dog foretaget med en bevidsthed om, at hun vil komme til at bryde med 

måden, man er social på ved at snakke om dybere emner, når det ikke er meningen, at man 

skal. Samtidig bærer hun rundt på en bekymring om, hvordan kollegerne opfatter hendes 

fravalg, hvorfor hun har lyst til at sige til dem, at fravalgene ikke skyldes at hun er et: “(...) 

dumt svin” (Autist, V2). Mettes bekymring kan bunde i, at fravalgene ikke stemmer overens 

med, hvordan hun tror, at andre ser på hende (den generaliserede anden) og dermed, hvordan 

man er social i V2 (Mead 2017: 181) . 

 

Sebastian fra V1 deler også oplevelsen af, at der er tidspunkter og situationer, hvor hans 

kolleger ikke forventer, at tunge emner bliver taget op: 

 

Interviewer: Så det er et eksempel på, hvor du måske føler, du har 

brudt med et mønster [at Sebastian taler om emnet medicinering af 

autister]? 

 

Sebastian, autist: (...) Nok nærmere, at jeg tror ikke, at folk forventer 

sådan nogle tunge emner. Altså det er jo frokost, smalltalk. Der kunne 

være et mønster med, at vi forventer smalltalk, fordi nu skal vi bare 

lige have en pause, fordi vi har lige været inde og arbejde, og vi skal 

bare lige slappe af i hovedet. Og hvis jeg så kommer ind og siger: 

‘Nå, men har I hørt om de her moralske problematikker?’ Man gider 

ikke, at skulle sidde og tage stilling til det. Men det er det eneste, jeg 

kan gøre: Jeg tænker, tænker, tænker…Og tænker og tænker og 

tænker og tænker og tænker… hele tiden (...) Så det var egentlig at 

bryde et mønster. Det var nok forventet, at det var lidt lettere emner, 

hvilket også er det, jeg er gået over til nu. Så hvis jeg kan mærke, at 

jeg selv er på vej ind i noget lidt mere tungt, (...) så prøver jeg at 
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holde tilbage. Det er noget, man lærer gennem rigtig lang tid. Og nok 

ikke på samme måde som neurotypiske lærer det. (V1) 

 

Hvor Mette i stort omfang fravælger situationerne for at undgå at bryde med reglen om, at 

pauser er forbeholdt overfladiske emner, så fortæller Sebastian, at han holder igen med tunge 

emner, og i stedet vælger at tale om de lettere emner til frokosten. Dette er på trods af sin 

trang til at tale om mere kontroversielle emner, som vil kræve sine kollegers stillingtagen, 

men som samtidig vil resultere i, at bryde med forventningen til, hvilke emner man snakker 

om til frokost. Denne forventning kan ses som et udtryk for måden, man gør tingene på hos 

V1. I forlængelse heraf kan der argumenteres for, at Sebastian prøver at leve op til, hvordan 

hans omgivelser forventer af ham, at han skal agere. Dermed forsøger han også at undgå at 

pådrage sig rollen som afviger og bryde med de regler, som den sociale gruppe han er en del 

af på arbejdspladsen, har vedtaget (Becker 2005). 

 

Mads, som er kollega til Sebastian, fortæller også, hvordan Sebastian ofte tager emner som 

politik, filosofi eller galaksen op under frokostpausen, men samtidig; “(...) egentlig er rigtig 

god til også at være i en dialog.” (Kollega, V1). Dog nævner Mads ikke, at han ser valgene af 

emner som tunge eller upassende. Mads taler derimod om, at Sebastian til tider ikke har 

fornemmelsen af, hvornår det er passende at stoppe frokostsnakken. Han fortæller i 

nedenstående om situationer, hvor han har følt sig nødsaget til at afbryde Sebastian under 

frokosten: 

 

Mads, kollega: (...) når Sebastian først begynder at snakke om et eller 

andet, så er det svært at få ham til at stoppe igen, hvilket er herligt. 

Men der er nogle tidspunkter, hvor jeg lige bliver nødt til at sige: 

‘Okay, så slutter vi den her, nu har vi siddet og spist i 45 min. og nu 

skal vi også tilbage på arbejde’.  Hvor der så er nogle, der fordi det 

er en med Asperges eller autisme, så ved man ikke helt, hvordan man 

så skal sige sådan noget til dem. Men Sebastian og jeg laver alt 

muligt pis med hinanden, så det her ville være en lille ting at sige: 

‘Sebastian nu bliver vi sgu nødt til at gå tilbage til arbejdet’. (V1) 
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Ovenstående kan ses som et eksempel på, at Mads oplever, at Sebastian har svært ved at 

aflæse situationen, og hvad der er den rigtige måde at opføre sig på. Yderligere ses det, 

hvordan Mads benytter sig af humor, som en legitim ventil til at kommunikere med Sebastian 

på og fortælle ham, når han overskrider grænsen for, hvor længe man kan holde pause. At 

Mads benytter sig af en humoristisk indgangsvinkel i sin kommunikation med Sebastian, kan 

ses som et udtryk for deres tætte relation, da Mads gennem hele interviewet understreger, at 

humor i høj grad præger deres relation. Humoren kan dog også ses som et udtryk for, at Mads 

prøver at tackle en akavet situation med humor (Robillard 1999; Mik-Meyer 2007). Netop 

denne pointe vil blive udfoldet i analysedel 3. I forlængelse heraf taler Mads i ovenstående 

citat også om, at andre kan have svært ved at finde ud af, hvordan man kommunikerer med 

medarbejdere med autisme. Implicit differentierer Mads altså mellem måden man snakker 

med medarbejdere uden autisme og medarbejdere med autisme på, som kan være et udtryk 

for, at Mads ikke ser Sebastian som værende en del af den samme sociale gruppe, som han 

selv (Becker 2005). 

 

Ligesom Sebastian, fortæller Preben også, at det kan være svært at forstå, hvordan det sociale 

liv på arbejdspladsen fungerer, men dette afholder ham ikke fra at indgå i sociale relationer 

hos V3: 

 

Preben, autist: Så det er ligesom det der med, at man har det lidt 

svært ved at finde ud af det, fordi man gerne vil være social sammen 

med folk. For man vil jo gerne socialisere sig med folk, fordi man har 

været så meget for sig selv, og nu vil man gerne være social. Men det 

er også at fornemme, hvornår man skal være social, og hvornår man 

ikke skal være social. (V3) 

 

Preben understreger op til flere gange et stort ønske om at være social på arbejdet, hvilket kan 

ses, når han gør sig umage for at være en del af det sociale fællesskab. At han har en trang til 

at være (ekstra) social kan bunde i, at han forsøger at kompensere for førhen ikke at have 

været social. Samtidig fortæller Preben, at det er udfordrende at fornemme, hvornår man skal 

være social, hvilket indikerer, at der findes rigtige og forkerte tidspunkter at være social på. 
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Implicit kan det også tyde på, at Preben foretrækker eller finder det mere naturligt at være 

social på en anden måde. 

6.4 Situationsfornemmelse: “Nårh, var det et forkert emne? Okay. Så 

lader jeg vær' med at snakke om det en anden gang” 

 

Som nævnt tidligere, har Mette svært ved at aflæse situationer, når hun “(...) knævre løs om et 

eller andet” (Autist, V2) uden at fornemme om sine omgivelser er med hende. Også 

Sebastian og Preben har svært ved at aflæse situationer og udtrykker det således: 

 

Sebastian, autist: Jeg synes, at man var lidt anderledes, når man 

prøvede at snakke med andre mennesker. Man kom til at tage nogle 

lidt forkerte emner op nogle gange, og så var man sådan lidt:‘Nårh, 

var det et forkert emne? Okay. Så lader jeg vær' med at snakke om det 

en anden gang’. (V1) 

 

Preben, autist: (...) Man er ikke så god til det der med at have en 

situationsfornemmelse: Hvad der sker omkring en. Og så har man 

lige et behov for at blive informeret. Hvad er det, der sker, og hvis jeg 

ved det, så ved jeg jo godt, hvordan jeg skal forholde mig til tingene 

(...) Det er ligesom, at man hele tiden har været igennem nogle 

oplevelser, hvor der har været noget rigtigt eller forkert. Og det har 

man kæmpet med: Hvordan skal man ikke gøre tingene, og hvornår 

skal man blande sig i det. Og det er det, jeg tror, at man bare har 

skullet holde sig uden for i hvert fald. (V3) 

 

Yderligere beskriver både Sebastian og Preben, at der er noget, som er rigtigt, og der er 

noget, som er forkert. Mette fortæller implicit, at hun som autist ikke er i stand til at opfange 

signaler og hermed mangler situationsfornemmelse. At hun dernæst kommer med en 

undskyldning kan betyde, at hun også oplever at bryde med de uskrevne regler om, hvordan 

man kommunikerer med hinanden. Både Sebastian, Preben og Mette taler rundt om disse 
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sociale regler, som de ved eksisterer. Samtidig har de svært ved at finde ud af, hvad der ligger 

til grund for reglerne og har brug for deres omgivelser til at forklare dem, hvad der foregår i 

situationen, så de har en større chance for at afkode, hvad der er på spil. Medarbejderne med 

autisme’s meningsskabelse om situationsfornemmelse er desuden forankret i tidligere 

erfaringer og oplevelser, hvor de har oplevet at have overtrådt en grænse eller er blevet mødt 

med uforstående blikke. Det er et eksempel på at meningsskabelse, der foregår retrospektivt 

(Weick 1995: 17), og som har lært både Mette, Sebastian og Preben at afspejle sig i deres 

omgivelser, så de har bedre mulighed for at forstå, hvad der er på spil i selve situationen. 

Når Prebens leder Dorte kommer ind på, hvordan hun forstår måden hun og hendes 

medarbejdere kommunikerer og er sammen på, forklarer hun det ud fra et fælles sprog, de 

alle taler. Dette sprog oplever hun, at Preben efterhånden har lært på samme måde, som man 

lærer at tale et nyt sprog: 

Dorte, leder: Jeg føler jo ikke, det er noget problem overhovedet [at 

Preben ikke kender de sociale spilleregler]. Meget af det er noget, der 

efterhånden er blevet naturligt for ham. Man træner det. Jeg ser det 

ligesom, at man skal lære spansk. I starten skal man også være meget 

på, og så bliver man træt, og man bliver meget koncentreret af at 

skulle bruge alle de her mærkelige ord. Til sidst så kan man det bare, 

og så er det bare sådan det er. Så jeg ser lidt, at han skal lære det på 

samme måde, som vi skal lære sprog. 

 

Interviewer: Det officielle virksomhedssprog? 

 

Dorte, leder: Ja eller menneskesprog. Det uformelle. Det usagte. Dét 

med at man kan føle og mærke noget. (V3) 

 

I Dortes måde at tale om Preben på fremstår han som en afviger, idet han ikke lever op 

til den forestilling, som hun har om, hvordan man skal agere. Det er især i hans 

manglende intuitive evne til at tale menneskesprog: herunder at kunne føle og mærke 

noget, at afvigelsen bliver synlig (Becker 2005: 30). 
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I forlængelse heraf fortæller både Preben og Mettes leder, at det koster de autistiske 

medarbejdere meget energi, når de skal navigere og tale menneskesprog med deres kolleger. 

Som lederen Hanne også fortæller i forbindelse med Mettes fravalg af seminar i Sverige: 

”Der var simpelthen for mange koder, som hun skulle afkode til, at det ville være behageligt. 

Det er hendes problem, eller det hun løber ind i: ‘Hov hvad er det, jeg skal afkode?’” (Leder, 

V2). Derfor kan turen til Sverige, ifølge Hanne, være ubekvem for Mette, hvilket resulterer i, 

at hun i høj grad fravælger sociale situationer. Modsat ses det, hvordan Preben og Sebastian 

gør sit bedste for at indordne sig. Dog understreger de alle et ønske om at være sociale. Men 

måden autisterne foretrækker at være social på, afviger fra den måde, de tror, man skal være 

social på. 

6.5 Sammenfatning analysedel 1 

Flere af medarbejderne med autisme betegner ikke-autistiske personer som neurotypiske. Det 

er i sammenligningen med neurotypiske, at det ses, hvordan autisterne identificerer sig med 

deres diagnose. Gennem fortællingerne fra autisterne kommer det til udtryk, hvordan de 

skaber mening om autismediagnosen gennem differentieringen fra neurotypiske. Dette ses 

blandt andet, når Sebastian fortæller, at han har andre udfordringer end sine ikke-autistiske 

kolleger. Ligeledes fortæller Mette, at der er situationer, hvor neurotypiske handler på en 

anden måde, end hun selv ville gøre. Men der er også situationer, hvor autisterne ikke 

identificerer sig med deres diagnose. Dette er tilfældet for autisten Mette, når det kommer til 

arbejdsmæssige sammenhænge. Det ses, hvordan hun skelner mellem at være autist og 

fagperson, fordi hun frygter, at omgivelserne vil se hende som autist, og ikke i kraft af hendes 

faglighed. 

 

Der tegner sig et mønster på tværs af V1, V2 og V3 af, at normen er med til at definere 

rammerne for, hvordan man er social sammen. Lederen Dorte sidestiller kendskabet med 

disse rammer, også kaldt for sociale spilleregler, med eksemplet om at lære et nyt sprog og 

understreger yderligere med udgangspunkt i autisten Preben, at det er en egenskab, han har 

skulle tillære sig. Lederen Hanne forklarer det sociale liv ud fra koder, som blandt andet 
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autisten Mette kan have svært ved at afkode. Autisterne fortæller, at disse rammer kan være 

udfordrende at navigere i, men de har forskellige måder at håndtere denne udfordring på. 

 

Det er særligt i fortællingerne om det sociale liv, det kommer til udtryk, hvordan autisterne 

afviger fra normen. På trods af deres udfordring eksisterer der dog et fælles ønske om at 

interagere socialt med sine omgivelser på arbejdspladsen. Udfordringen og grunden til, at de i 

stedet ekskluderes eller trækker sig i sociale sammenhænge, skyldes, at måden de ønsker at 

være sociale på, ikke altid stemmer overens med normens rammer for social samvær. 
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Analysedel 2 
Behandling på arbejdspladsen 
 

Sidder du godt her? Er der noget her, som vi 
kan ændre på? Hun kan nogle gange gå 

rundt som en hund, der skal lægge sig ned i 
en kurv. Det skal man være meget, meget, 

meget usensibel for ikke at lægge mærke til. 
Min opgave er at holde øje med dem. Så det 

lægger jeg mærke til, at hun gør og så går jeg 
til dem og spørger, om der er noget, vi lige 

skal vende. Og så siger hun: ‘Ja, vi skal lige 
have fat i sådan og sådan’ 

 

 
Hanne, Leder. 
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7. Analysedel 2: Behandling på arbejdspladsen 

7.1 Forskellige præmisser: “For så tager man jo dem, der ligesom 

udfylder jobbet bedst muligt, ikke?” 

 

Gennem ledernes og medarbejdernes fortællinger om deres autistiske kollegers ageren 

relateret til bestemte situationer, kommer det til udtryk, at de bliver målt og behandlet på 

andre præmisser sammenlignet med deres ikke-autistiske kolleger. Derfor er det også 

interessant at se nærmere på, hvornår autisterne bliver målt på andre præmisser, da det kan 

give en antydning af, hvornår de ikke-autistiske medarbejdere opfatter, at deres autistiske 

kollega afviger fra normen. 

 

Medarbejderen Marie taler i nedenstående om, at hendes autistiske kollega Preben ikke bliver 

målt efter udviklingsplaner og performance reviews. Også selvom alle ikke-autistiske 

medarbejdere gør: 

 

Interviewer: (...) Når du siger månedlige samtaler, er det så noget, du 

har med alle? 

 

Marie, kollega: Ja, det er hele teamet. 

 

Interviewer: Så du har ikke flere samtaler med Preben, end du har 

med de andre? 

 

Marie, kollega: Nej det har jeg ikke, men der er nogle ting, som han 

ikke er en del af, som de andre er en del af. Vi kører sådan nogle 

udviklingsplaner og performance review, hvor man går ind og har 

nogle mål for året, og det har han ligesom været lidt ude af. Som jeg 

igen startede med at sige: Det vurderede man, da han startede i 

afdelingen, at det var der ikke nogen grund til også at lægge ovenpå. 
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Der har det egentlig bare været bedre at have nogle opgaver, som 

han kunne udføre uden, at han skulle tænke på, hvordan han skulle 

rates i et eller andet system. (V3) 

 

Marie uddyber yderligere til spørgsmålet om, hvorvidt de har spurgt Preben, om han helst vil 

være fri, at: “Det har vi faktisk ikke” (Kollega, V3). Det er en antagelse gjort af Marie, der er 

medvirkende til, at Preben går fri fra de månedlige udviklingsplaner. Antagelsen kan bunde i 

de forestillinger, som Marie har om autisme, hvorfor dette hensyn utilsigtet kan være 

medvirkende til at bibeholde Preben som ekskluderet fra at deltage i udviklingsplaner. 

Antagelsen kan dog også bunde i, at Marie kender Preben rigtig godt og ved, hvad der skal til 

for, at han føler sig tilpas i sine arbejdsomgivelser. Men uanset antagelsen, bliver Preben ikke 

målt på samme parametre som sine kolleger. Dette kan yderligere ses, når Marie hjælper 

Preben med jobsøgning: 

 

Interviewer: Er du mere opmærksom på Preben, end dine andre 

medarbejdere i forhold til, hvor meget tid du bruger med hver enkelt 

medarbejder? 

 

Marie, kollega: (...) Preben er ansat i en tidsbegrænset stilling, som 

udløber her til sommer. Og der har jeg brugt en del tid på jobsøgning 

med ham. Så sidder vi sammen og kigger på ansøgninger og 

jobopslag osv. Så jo, der kan man sige, at der har jeg måske brugt 

mere tid på ham. Det ville jeg nok ikke gøre med nogle af de andre. 

Men der har jeg vurderet, at det har været noget, som er rart for 

Preben: at vi kan sidde og kigge på det sammen. Også fordi jeg kan 

have nogle andre vinkler på, hvilke kompetencer han egentlig har. 

Men jeg bruger ikke mere tid på ham som sådan, synes jeg. (V3) 

 

Preben får i arbejdstiden hjælp og rådgivning af sin kollega, Marie, til at søge job. Marie 

pointerer, at hun ikke ville yde denne form for hjælp for sine andre kolleger, hvilket kan 

tænkes, at andre ledere og kolleger formentlig heller ikke ville gøre. I kraft af denne udtalelse 

ses det, hvordan Preben bliver behandlet ud fra andre præmisser end sine kolleger. 
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Dorte, som er leder i V3, udtrykker også, at Prebens arbejdsindsats ikke bliver målt efter 

samme kriterier som andres. Det kommer til udtryk i spørgsmålet om, hvorvidt Dorte rent 

hypotetisk ville have ansat Preben, hvis han havde søgt en stilling på lige fod med alle andre: 

 

Dorte, leder: Altså om jeg havde ansat ham, hvis han var kommet ind 

med alle mulige andre? Det er jeg ikke sikker på. For så tager man jo 

dem, der ligesom udfylder jobbet bedst muligt, ikke? (V3) 

 

Dorte fortæller, at Preben ikke havde fået jobbet, hvis han havde søgt på samme vilkår som 

alle andre. Autismediagnosen kommer heraf til at fremstå som det udslagsgivende i denne 

sammenhæng og den, der spiller en afgørende rolle for, om Preben ville blive ansat. Dorte 

begrunder fravalget af Preben med, at hun i stedet ville ansætte den person, som udfylder 

jobbet bedst muligt. Hermed påpeger hun samtidig - måske ubevidst - at det ikke er tilfældet, 

at Preben udfylder jobbet bedst muligt set i lyset af de kandidater, som han ellers ville være 

oppe imod for at få jobbet. 

 

Det tyder på, at autismediagnosen bliver afsæt for, at den autistiske medarbejder Preben 

bliver behandlet eller målt ud fra andre præmisser. Præmisserne kan også være grunden til, at 

autister agerer på andre måder end deres kolleger på arbejdspladsen. Dette kan ses i V2, hvor 

det er kutyme, at afdelingen i samlet flok går ned og spiser frokost sammen. Mette fortæller, 

at hun aldrig har deltaget i frokosten, og at der ingen reaktioner har været fra kollegerne, fordi 

det er “ (...) bare sådan det er.” (Autist, V2). At Mette ikke deltager i den daglige frokost er 

helt i orden, ifølge hendes leder Hanne. Hanne uddyber, at man i V2 bliver accepteret, for den 

man er, “og det tror jeg, gælder alle” (Leder, V2). At man bliver accepteret, for den man er, 

kan ses som en indikation på, at V2 er en meget rummelig og tolerant virksomhed. I 

modsætning hertil kunne det også ligge implicit i Hannes udtalelse, at der er måder at agere 

på, der ikke er i orden, og at der er noget, der skal accepteres. Derfor kan Mettes 

autismediagnose også være årsagen til, at det er i orden, at hun ikke deltager i frokosten på 

trods af, at det er noget som hele afdelingen gør sammen. 
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I følgende sekvens taler Hanne om, hvad der ifølge hende skyldes, at Mette ikke er en del af 

frokosten: 

 

Hanne, leder: Der er meget, hun ikke er en del af. Det er jo de vilkår, 

hun har,. Hun er med, når vi får kage - hvis der er nogle der har 

fødselsdag og hun er her - og så står hun i periferien og tager sin 

plads dér. Når hun ikke er med nede og chit-chatte [til frokost], så er 

der en hel masse, som hun selvfølgelig ikke er med på. Og det er 

noget, som vi skal være opmærksomme på. Føler hun et savn, eller er 

det noget, hun synes er okay? Jeg siger tit til hende, når vi går ned 

[og spiser]: ‘Keep an eye on the office’, fordi så får hun jo også en 

opgave (...) det handler jo også om, at det er okay, at hun ikke er med. 

Men selvfølgelig er hun ikke...hun er ikke fuldt integreret...hun får 

ikke stærke venskaber med alle på kontoret. (V2) 

 

Hanne fortæller, at der er plads til alle i V2 og indikerer, at grundet de vilkår, som Mette har, 

opfører hun sig anderledes på arbejdspladsen sammenlignet med sine kolleger. Mettes fravalg 

af fælles arrangementer og iøjnefaldende adfærd bliver accepteret af Hanne. Det kan skyldes 

Mettes autismediagnose, som medvirker til, at hun bliver behandlet ud fra andre præmisser 

end sine kolleger. Accepten af Mette kan også være et udtryk for, at V2 er en rummelig og 

tolerant arbejdsplads. Samtidig giver Hanne udtryk for, at Mette ikke er fuldt integreret, 

hvilket kan ses som indikation på, at arbejdspladsen har nogle rammer og forestillinger om 

væremåde, som Mette afviger fra. Et yderligere eksempel på, at Mette afviger i sin opførsel, 

ses også i valget om ikke at deltage i virksomhedens seminardage i Sverige. Hanne fortæller 

følgende: 

 

Interviewer: Hvad tror du, der gør, at hun har sagt nej til det 

[seminardage i Sverige]? 

 

Hanne, leder: Der var simpelthen for mange koder, som hun skulle 

afkode til, at det ville være behageligt. Det er hendes problem, eller 

det hun løber ind i: ‘Hov hvad er det jeg skal afkode?’ Alle disse 
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former for sociale frem-og-tilbage. Hvis der er tension i rummet, hvad 

går den tension så ud på? Det vil der jo være på et personaleseminar, 

når man sidder tre dage og skal snakke om, hvordan man har det med 

hinanden, og hvad vi skal med hinanden osv. Så det synes jeg, var en 

rigtig klog beslutning, og vi skal så også finde nogle muligheder, som 

er mindre anstrengende, som hun kan være med i. (V2) 

 

Mette og Hanne kommer hver især med to forskellige forklaringer på, hvorfor Mette valgte at 

blive hjemme fra Sverige-turen. Ifølge Hanne var det en rigtig klog beslutning, at Mette blev 

hjemme, da det ellers ville blive ubehageligt for hende med alle de sociale koder, som hun 

skulle afkode. Ifølge Mette er det ikke grundet autismediagnosen, at hun takkede nej til team-

turen, men i stedet grundet, at hun er alenemor. Mette valgte nemlig at sige nej: “ (...) fordi 

det var i Sverige, og jeg er alene med min søn” (Autist, V2). Mette skylder altså ikke skylden 

på sin autismediagnose. Ifølge Hanne er autismediagnosen ikke kun en præmis, hvorpå Mette 

bliver målt anderledes, men bliver også et vilkår, som hun selv fortæller det. Hanne separerer 

autismediagnosen fra Mette som person og tilskriver diagnosen den afvigende eller 

ekskluderende adfærd, da hun ser Mettes diagnose som en betingelse for, at hun ikke deltager 

i de sociale aktiviteter som Sverige-turen. V2 fremstår som en tolerant og åben virksomhed, 

men en interessant tanke er, om reaktionerne fra leder og kolleger ville være de samme, hvis 

det havde været en ikke-autistisk medarbejder, der hverken deltog i team-tur, stod i periferien 

til sociale sammenkomster eller aldrig tog del i frokosten. Når Hanne ser autismediagnosen 

som et vilkår for Mette, er det samtidig med til at legitimere Mettes adfærd og måden, hvorpå 

hun bliver behandlet, da det bliver anset som en betingelse for hende. 

7.2 Komplimenter til autistiske medarbejdere: “Han viste, at han bare 

var forandringsparat på stedet, og det synes jeg, var ret sejt.” 

 

I lyset af de komplimenter som bliver givet til autisterne, ses det også, hvordan de bliver 

behandlet og opfattet som anderledes sammenlignet med normalen. Marie fortæller, at hun er 

stolt over, hvordan Preben begår sig på lige fod med alle andre, hvilket blandt andet ses i 
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mødet med nye kolleger. Til spørgsmålet om, hvorvidt afdelingen tager bestemte hensyn til 

Preben, svarer hun: 

 

Marie, kollega: Han er faktisk rigtig god til at sige tingene. Jeg synes 

virkelig, at han har nogle ret stærke sociale kompetencer på den 

måde. Fordi han er faktisk meget åben omkring, hvordan han har det 

med de forskellige ting. Opgaver eller situationer osv. (V3) 

 

Med Maries brug af ordet faktisk indikerer hun også, at det kommer som en overraskelse for 

hende, at han er åben og besidder sociale kompetencer. Der kan argumenteres for, at Preben 

bryder med Maries stereotypiske forestilling om ham, da hun ikke havde forventet, at han 

have disse kompetencer. 

 

Desuden hersker der, ifølge Marie, en bred enighed i V3 om, at Preben er “super sej” 

(Kollega, V3) og at hans kolleger besidder en stor respekt for ham. Dette gælder både i 

sociale sammenhænge og i forbindelse med hans “ekstreme åbenhed” (Kollega, V3) 

vedrørende hans autismediagnose. Denne opfattelse deler Dorte. Hun kommer med følgende 

svar på spørgsmålet om, hvilke fordele der er ved at arbejde sammen med Preben: 

 

Dorte, leder: Det er jo nogle forskellige ting, man får, og det er nogle 

forskellige styrker, vi har og det at [Preben ikke laver fejl red.] er 

virkelig hans styrke. Og så er han jo enormt sød og rar. Og han 

snakker også privat om sin familie og sådan noget. Altså han er 

virkelig åben. Meget åben om sådan nogle ting. (V3) 

 

Preben bliver flere gange af Dorte og Marie rost for at være åben om sit privatliv og for at 

dele dette med sine kolleger. Grunden til at de komplimenterer Preben, kan skyldes, at de 

ikke forventer, at han deler så meget af sig selv og sit privatliv, og derfor bliver de 

overraskede. Det kan formodes, at det ikke er på alle arbejdspladser, hvor det er forventet 

eller venligt modtaget, at man bringer sit private jeg med på arbejde. I V3 er det vel 

modtaget, at man også inddrager sine kolleger i livet uden for arbejdet og netop dette, er 

Preben god til ifølge kollegaen Marie. Også i V1 bliver autisten Sebastian komplimenteret af 
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sin kollega Mads. Han anerkender, at Sebastian besidder en humor eller social egenskab som 

begrundes med, at han forstår den form for humor, som Mads benytter i sociale 

sammenhænge. Ifølge Mads er humor vigtigt at have på arbejdspladsen, og det kendetegner 

også relationen til Sebastian, at de kan lave sjov med hinanden. Mads nævner, at han ikke 

mærker til Sebastians autismediagnose, siden de begyndte at lave sjov med hinanden. Det kan 

skyldes, at Mads har en forestilling om, at autister ikke er humoristiske. Når Mads 

komplimenterer Sebastian for at være sjov, ses det, hvordan Sebastian bryder med denne 

stereotypiske forestilling. Udover at dette kan ses som et eksempel på, at Mads ikke 

forventer, at Sebastian har humor, er denne egenskab én af årsagerne til, at Mads ikke lægger 

mærke til Sebastians autismediagnose i hverdagen hos V1. 

 

I V3 bliver Preben yderligere rost af sine kolleger. Dette ses blandt andet når Marie beretter 

om dengang, Preben vandt konkurrencen for at være den hurtigste til at flytte skrivebord: 

 

Interviewer: Har I tænkt over Prebens fysiske placering her i afdelingen? 

 

Marie, kollega: Der har jeg faktisk noget lidt interessant for (griner), 

vi bytter pladser en gang hvert halve år. Den her gang var jeg 

kommet lidt sent i gang med den nye seatingplan og så blev det 

besluttet, at vi bare skulle gøre det i løbet af formiddagen under et 

afdelingsmøde. Det plejer at være noget, der er hurtigt overstået. Og 

den dag kom Preben lidt senere og jeg tænkte, da han kom ind: ‘Åhhh 

det er bare ikke godt det her - det er virkelig dumt af mig’, fordi jeg 

burde selvfølgelig have snakket med ham forinden, fordi det kunne 

godt være sådan en ting, som han synes, var virkelig 

grænseoverskridende: at nu skulle han rykke rundt på sit bord i løbet 

af tre minutter. Men der har vi en konkurrence om, hvem der først kan 

få skiftet sin plads og få et billede op på computerskærmen. Og det 

var faktisk ham, der vandt den, og det var helt utroligt, synes jeg! 

Altså, at han var den, der fik flyttet først, kom meget bag på mig. Der 

overraskede han mig altså lidt og tog fusen på mig, fordi han klarede 

det bare super godt. Så den forudindtagelse jeg havde oppe i mit 
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hoved: at der skulle jeg måske lige ned og hjælpe ham lidt og hjælpe 

ham med at have styr på sine ting, den var bare helt gal altså. Fordi 

det kørte han bare fuldstændig på egen hånd og vandt over alle andre 

her i afdelingen og det var egentligt lidt sjovt. (...). Det kan han 

sagtens. Det er han robust nok til at kunne klare selv. Jeg havde 

heller ikke indtryk af, at han fik hjælp af nogle som helst - det styrede 

han helt selv. Han kom hen til mig og sagde: ‘Nu er jeg færdig’ 

(griner). Så det var ret sejt. (V3) 

 

Marie uddyber yderligere og fortæller om stoltheden over, at det var Preben, der løb med 

sejren på trods af manglende melding om, at der ville blive rykket rundt på pladserne: 

 

Marie, kollega: Jeg blev ret stolt af ham og han fik jo også en gave, 

som han sad der foran hele afdelingen og modtog. På den måde var 

det lidt en ære. Jeg var ret glad over, at det var ham, der fik den ære. 

Han viste ligesom, at han bare var forandringsparat på stedet, og det 

synes jeg, var ret sejt. Det klarede han bare rigtig godt. (V3) 

 

Marie betegner Prebens sejr, som en ære for ham. Udover at være sej, bliver Preben rost for 

at være forandringsparat. I forlængelse heraf nævner hun, at hendes forudindtagethed om 

Preben blev skudt til side. Hun havde ikke regnet med, at han ville være i stand til at være 

forandringsparat og vinde konkurrencen. Det viser, hvordan hun ikke forventer det samme af 

Preben, som hun gør af sine kolleger. At sejren bliver betragtet som stor, kan skyldes, at det 

lige præcis er Preben, som formåede at vinde. Han bliver rost og får komplimenter for noget, 

der formentlig var blevet taget for givet, hvis det var én af hans kolleger, som vandt. De 

rosende ord i forbindelse med konkurrencen viser, at Preben bliver målt på andre præmisser 

end sine kolleger. Dorte nævner også, at hun i højere grad udviser omsorg for Preben 

sammenlignet med sine andre medarbejdere: 

 

Dorte, leder: (...) Det er nok det der moderinstinkt, eller hvad man 

skal kalde det. På en eller anden måde får han nok lidt mere omsorg, 

hvis jeg skal være helt ærlig. Ej, dét [at Preben vandt konkurrencen] 
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var sejt, ikke? Det synes jeg. Det var jo dejligt, at det var Preben. 

(V3) 

 

At det lige netop var Preben som løb med sejren, gør Dorte glad. Hun fortæller i forlængelse 

heraf, at hun er ekstra omsorgsfuld over for ham. At hun udviser mere omsorg for Preben 

indikerer, at hun ser ham i et andet lys. Følgende nedenstående fortælling fra Dorte viser 

yderligere, hvordan Preben bliver mødt med omsorg af sine omgivelser: 

 

Dorte, leder: Altså jeg vil sige, at lige netop den her afdeling er en 

fantastisk empatisk afdeling. Det er den virkelig. Det er den bedste 

afdeling, man kan få lov at være i. De er simpelthen så gode til at 

inddrage ham [Preben] og rose ham (...) Man accepterer ham 

virkelig. At der er én, der kommer og siger: ‘Ej jamen, det var måske 

noget som Preben kunne lave?’ Så folk vil gerne inddrage ham og 

ved, at når det bliver lavet, så er det af høj kvalitet. (V3) 

 

Ovenstående citat fra Dorte tegner et barnagtigt billede af Preben, når hun siger, at han skal 

roses, accepteres og inddrages. Måden hun omtaler ham på kan nærmest fremstå 

patroniserende, hvilket yderligere kan bekræftes, når Dorte fortæller, hvordan hun og hendes 

kolleger har “mor-følelser” og “far-følelser” (Leder, V3) for Preben. Det er i lyset af Dortes 

fortælling om Preben, at det ses, hvordan hun har en stereotypisk opfattelse af ham som 

autist. Samtidig kan Dortes fortælling også forstås som et udtryk for omsorg overfor Preben. 

Et studie foretaget af Fichten og Amsel (1986) viser, hvordan handicappede studerende 

udsættes for andre stereotypiske forestillinger end ikke-handicappede mennesker. Et konkret 

eksempel er, når handicappede bliver stereotypificeret som individer, man har sympati for 

(hvilket umiddelbart er en positiv forestilling), ender med at have en nedværdigende effekt 

for de handicappede, da de bliver behandlet som personer ude af i stand til at passe på dem 

selv (Fichten & Amsel, 1986: 423). Det kan tænkes, at stereotypen om Preben er for 

dominerende, hvilket kan få en negativ og nedsættende effekt i henhold til, hvilke 

handlemuligheder og hvilket udgangspunkt Preben har. Det kan også formodes, at denne 

interaktionsform og stereotyp, som Preben bliver sat i, er behagelig for ham. Der er flere 
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eksempler, blandt andet i afsnittet om det sociale liv, som peger i retningen af, at Preben 

ønsker at være en del af det sociale liv hos V3.  

 

At autisterne har et andet udgangspunkt end deres kolleger kan desuden ses i følgende uddrag 

fra lederen Hanne. Hun svarer på spørgsmålet om, hvorfor hun kalder den autistiske 

medarbejder Andreas for en succeshistorie: 

 

Hanne, leder: Jeg tror, at det er kombinationen af, at han kom ind i et 

miljø, hvor han var og bliver accepteret for det, han er. Det tror jeg 

gælder alle - det gælder også Mette: ‘Det er i orden, at du ikke går 

ned og spiser frokost og det er i orden, at du har den måde, du nu gør 

tingene på’. (V2) 

 

Når de mange ansatte og deres ledere fortæller, at de er rummelige, inddragende og 

accepterende over for medarbejdere med autisme, er de implicit med til at understrege, at der 

er noget, at skulle acceptere. Når accept bliver et udgangspunkt for medarbejderne med 

autisme, er det med til at pointere, at autisterne opfattes forskellige fra normalen på de 

respektive arbejdspladser. Komplimenterne som bliver givet til medarbejderne med autisme 

er måske derfor utilsigtet med til at udgrænse medarbejderne med autisme mere. 

7.3 Hensyn: “Hun varetager mine behov, før jeg egentlig selv kan 

mærke dem” 

 

Vores interviewpersoner har en tendens til at tale om hensyn. Hensyn er blandt andet funderet 

i behov og kommer til udtryk gennem fortællingen om, at det at have en autismediagnose 

afføder nogle bestemte behov og heraf nogle bestemte hensyn. Hanne fortæller om, hvordan 

hun tager særlige hensyn til Mette - også selvom Mette selv mener, at hun er ansvarlig for at 

tilgodese egne behov. Hanne tager blandt andet hensyn i form af konkretiseringen af 

arbejdsopgaver. Denne konkretisering bunder i Mettes autismediagnose, da Hanne giver 

udtryk for, at: “Det gør jeg jo ikke særlig meget med mine andre medarbejdere” (Leder, V2). 
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Hun skelner hermed sine andre medarbejdere fra Mette og derpå også måden at udforme en 

arbejdsopgave på: 

 

Hanne, leder: Jeg synes, det er interessant, hvor meget man kan 

strukturere en arbejdsopgave, så den bliver overskuelig og 

overkommelig for en person. Faktisk kan man godt have nogle meget 

svære opgaver, men så længe de er skåret til i en eller anden form for 

forståelsesmæssig ramme, så kan du komme rigtig langt (...) Det 

[skærer arbejdsopgaver til] gør jeg jo ikke særlig meget med mine 

andre medarbejdere. Nogle gange kan det godt være nødvendigt, men 

jeg tror måske, at jeg er mere specifik og meget mere konkret ift., at 

det er lige nøjagtigt det, som de skal. Det er i hvert fald vigtigt for 

Mette. (V2) 

 

Hanne imødekommer således Mettes behov gennem bestemte hensyn. Lige netop denne form 

for hensyn bunder i Mettes diagnose, men er også et direkte resultat af kommunikationen 

mellem leder og den autistiske medarbejder. En generel tendens i vores empiri er netop, at 

ledere og kolleger forsøger at imødekomme de behov, som deres autistiske 

medarbejder/kollega har fortalt dem. Men det betyder dog ikke, at behovene altid udtrykkes. 

Behovene kan også være funderet udelukkende i autismediagnosen: 

 

Hanne, leder: Sidder du godt her? Er der noget her, som vi kan ændre 

på? Hun kan nogle gange gå rundt som en hund, der skal lægge sig 

ned i en kurv. Det skal man være meget, meget, meget usensibel for 

ikke at lægge mærke til. Min opgave er at holde øje med dem. Så det 

lægger jeg mærke til, og så går jeg til hende og spørger, om der er 

noget, vi lige skal vende. Og så siger hun: ‘Ja, vi skal lige have fat i 

sådan og sådan’. (V2) 

 

Her refererer Hanne til en bestemt situation, hvor hun, som reaktion på de fysiske tegn som 

Mette udtrykte, valgte at købe nogle skærme, så Mette kunne sidde mere isoleret. Som Hanne 

påpeger, er det i den autistiske medarbejders fysiske ageren - som en hund der skal ligge sig 
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ned i sin kurv - der gør, at Hanne spørger ind til hende og derefter træffer beslutningen om, at 

Mette har behov for at få varetaget bestemte hensyn. Hannes hensyn kan bunde i en 

stereotypisering af Mette som autist, som ligefrem kan være hensigtsmæssigt for Mettes 

trivsel. Stereotypiseringen kan blive anset som negativt, da den kan blive en meget fasttømret 

måde at anskue mennesker på. Men den kan også forekomme hensigtsmæssigt og ligefrem 

være en hjælp til måden, man behandler hinanden på (McFarlane 2014). McFarlane (2014) 

pointerer, at stereotyper kan tjene et fint formål, når det kommer til at navigere i komplekse 

situationer og skabe mening ud af mennesker og relationer (MacFarlane 2014: 156). Hanne 

kender til autisme, da hun har haft flere autister ansat før Mette og heraf har hun erfaret, at de 

fysiske omgivelser kan være en afgørende faktor for autistens trivsel. Der kan derfor på den 

ene side argumenteres for, at stereotypen i dette tilfælde opstiller et repertoire for Hanne for, 

hvordan hun bedst muligt aflæser og hjælper Mette i den pågældende situation. På den anden 

side kan der argumenteres for, at denne stereotypisering fastholder Mette i en position, som 

hun har svært ved at komme ud af, hvilket kan have konsekvenser for Mettes 

handlemuligheder. Hannes hensyn kan også ses som en reaktion på en afvigende adfærd, 

fordi Mette overtræder nogle regler for, hvordan man skal agere i specifikke situationer. Ved 

netop at basere et hensyn på en afvigende adfærd, kan det have en forstærkende effekt i 

henhold til at bibeholde Mette som en afviger (Becker 2005: 23). Den fysiske placering bliver 

også omtalt af Mette: 

 

Mette, autist: Som eksempel på, hvordan jeg kan have nogle andre 

behov, eller det kan være svært: Helt konkret, så havde jeg først en 

plads blandt programmørerne. Det kan jeg sagtens affinde mig med 

(...) Jeg sad ovre blandt programmørerne, hvor der alligevel foregår 

rigtig meget, fordi de nørder deres programmerings-ting der, ikke? 

Og så lige pludselig spørger Hanne, om jeg ikke hellere vil sidde et 

andet sted, hvor jeg har ryggen til væggen. Så på den måde så… ja... 

så varetager hun mine behov, før at jeg egentlig selv kan mærke dem. 

(V2) 

 

Som Mette påpeger, var hun ikke selv bevidst om, at hun havde et bestemt behov før, at 

Hanne kom og sagde det til hende. Og da Mette ikke selv italesætter et behov for at sidde 
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et andet sted, kommer ovenstående fortælling til at styrke belægget om, at det er den 

fysiske ageren, og dermed afvigelsen, der er resulterende i hensynet. Samtidig er Mettes 

fortælling med til at forstærke pointen om, at hensynet kan være med til at bibeholde Mette 

i en position, som den afvigende. Dette gør sig gældende, da Mette selv påpeger, at den 

daværende placering var til at forene sig med, hvilket kan være en indikation på, at hendes 

daværende placering ikke var et reelt problem for hende. Samtidig fortæller Mette også, at 

Hanne varetager hendes behov, før at hun selv kan mærke dem, hvorfor denne hensyntagen 

kan ses som hensigtsmæssig for Mette. 

7.4 Hensyn er gensidigt:“Hvordan skal jeg scripte de forskellige 

situationer på en måde sådan, at det ikke virker akavet for den 

neurotypiske?” 

 

Hensyn er ikke kun funderet i behov, som autisterne udtrykker eller viser. Hensyn er også  

gensidigt. Det er ikke kun kolleger og ledere, der tager hensyn til deres autistiske kollega. Den 

autistiske medarbejder tager også en række hensyn. Modsat ikke-autistiske kolleger og ledere 

sker hensynene ikke på baggrund af fysiske eller kommunikative indikationer. Derimod 

bygger hensynene blandt andet på retrospektive processor og den generaliserede anden 

(Weick 1995; Järvinen & Mik-Meyer 2017). De autistiske medarbejdere bygger således 

hensynene på erfaringer, de tidligere har gjort sig samt på baggrund af deres kolleger, for 

bedre at passe ind i den måde, som man agerer på, på arbejdspladsen. Sebastian har blandt 

andet før mødt fordomme, hvorfor han prøver at imødekomme disse: 

 

Interviewer: Hvor ofte oplever du, at du tager hensyn? 

 

Sebastian, autist: (...) For at kunne have den bedste interaktion. For at 

imødekomme nogle af de (pause). Fordomme… så bliver jeg nødt til 

at oversætte det til neurotypisk. Det er den bedste måde, jeg kan 

beskrive det på. (V1) 
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Sebastian har gjort sig sine erfaringer gennem de fordomme, han har mødt. Han giver udtryk 

for, at han bliver nødt til at oversætte til neurotypisk, hvorved han også indikerer, at personer 

som ikke har en diagnose, snakker det samme sprog eller skaber mening om bestemte ting på 

den samme måde. Ved at skulle oversætte til neurotypisk, tyder det også på, at Sebastian deler 

mennesker op i kategorierne: neurotypiske og autister. Denne opdeling bliver afgørende for, 

hvordan han tager hensyn: 

 

Interviewer: (...) hørte jeg, at du sagde, at så tog du lidt hensyn? 

 

Sebastian, autist: Ja, jeg prøver. 

 

Interviewer: Hvor ofte sker det, at du oplever at... 

 

Sebastian, autist: Jeg tager altid hensyn til neurotypiske (...) det er 

det, som jeg bruger størstedelen af min energi på: ‘Hvordan skal jeg 

scripte de forskellige situationer på en måde sådan, at det ikke virker 

akavet for den neurotypiske?’ (V1) 

 

Sebastian tager hensyn, når han snakker med en neurotypisk, fordi han vil sikre, at det ikke 

bliver akavet for den neurotypiske. Han uddyber nedenstående til spørgsmålet om, hvorvidt 

han oplever, at de neurotypiske tager hensyn: 

 

Sebastian, autist: Den største stressfaktor for mig er at kommunikere 

med neurotypiske, hvor der er en forventning fra dem om, at: ‘Han 

kan ikke kommunikere’. Men jeg bliver nødt til at sige: ‘Nej, jeg 

bliver nødt til at tage hensyn til jer, fordi I ikke kan kommunikere med 

mig’. Og så bliver jeg super stresset. Så er der bare nogle situationer, 

hvis jeg ikke har energi, jamen så kan jeg se lige med det samme. Så 

kommer karambolagen. Så ved jeg, at jeg ikke har energi til ikke at 

tage noget bogstaveligt, hvilket også er en ting... og komme til at 

sidde på en forkert måde. (V1) 
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Selvom der er en forventning om, at det er Sebastian, der ikke kan kommunikere, giver han 

udtryk for, at det er ham, der tager hensyn, når han snakker med en neurotypisk. Sebastian 

bruger i den sammenhæng hensynet som en måde at forebygge sig selv mod ikke at agere 

anderledes og tage “noget bogstaveligt” eller “at sidde på en forkert måde”. I netop denne 

tale giver Sebastian også udtryk for, at der er rigtige og forkerte måder at agere på. Yderligere 

kan der argumenteres for, at Sebastians hensyn bunder i en stereotypiske forestilling om, at 

neurotypiske personer ikke besidder evnen til at forstå ham. 

 

Mette taler også om hensyntagen og fortæller om, at det er et hensyn, der bunder i, at beskytte 

sig selv: 

 

Interviewer: (...) Siger du, at det i princippet er autisterne, der skal 

tage hensyn og ikke omvendt? 

 

Mette, autist: Ja, de skal tage hensyn til sig selv. 

 

Interviewer: Og ligesom beskytte sig selv?[Mette brugte ordet 

beskytte tidligere i interviewet] 

 

Mette: Præcis. (V2) 

 

Hensynet for både Mette og Sebastian er altså meget bevidst og for deres eget bedste. 

De tager dog også hensyn, der ikke bunder i at skulle beskytte sig selv. Mette taler 

også om, at hun nedprioriterer egne behov for at imødekomme sine kollegers behov: 

 

Interviewer: Er der nogle konkrete situationer, i forhold til 

neurotypiske, hvor du føler, at du skal tage ekstra hensyn? 

 

Mette, autist: (pause) I besvarelse af spørgsmål, hvor det for mig vil 

være mest logisk at redegøre for hele forhistorien, for så ved vi helt 

præcist, hvad det er, vi taler om. Så når jeg svarer blå, jamen så ved 

du, hvorfor jeg svarer blå. Og jeg mener den specifikke blå. Det 
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prøver jeg at lade vær' med og så bare sige blå eksempelvis. Altså 

give et konkret svar, som de kan bruge til noget. At de så ikke forstår, 

hvorfor det er, det er så nok heller ikke nødvendigt for dem. For så 

ville de jo spørge ind til det. 

 

Interviewer: Hvorfor er det, at du prøver at lade være med at give 

dem en forhistorie? 

 

Mette, autist: For at tage hensyn. For at de slipper for...de har jo ikke 

nødvendigvis et behov for at kende forhistorien. Det er mit behov. 

 

Interviewer: Hvordan har du oplevet det… er det fordi, de ikke har 

taget imod, at du er kommet med forhistorien? 

 

Mette: Igen, ikke her… Men tidligere, hvor jeg tænkte, at det er jo 

pisse relevant, for ellers kan de jo ikke vide hvorfor. 

 

Interviewer: Oplevede du en afvisning, eller? 

 

Mette: En irritation. 

 

Interviewer: Var det så på baggrund af den irritation, at du her har 

valgt, at det har du ikke lyst til at gå ind i igen? 

 

Mette: Præcis. Det er hele tiden en opvejning af, hvad er det 

vigtigste? Og det er ikke det vigtigste behov for mig. Og hvis det er til 

gene så…  (V2) 

 

Mette har et behov for at fortælle forhistorier, når hun taler med sine kolleger, så de 

ved, hvad hun helt præcist mener. Men på baggrund af en irritation afholder hun sig 

fra at fortælle forhistorien og holder det i stedet kort og konkret. For Mette er det en 

opvejning af, hvad det er for nogle behov, der vægter tungest og ellers kan de, i hvert 
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fald i ovenstående tilfælde, tilsidesættes. Dette kan ses som endnu et eksempel på, 

hvordan autisterne tilpasser sig deres omgivelser. 

7.4.1 Åbenhed om diagnose: “Jeg tror, at mine omgivelser har et behov for at 

vide det” 

 

I samarbejde med Preben blev der i forbindelse med hans ansættelse arrangeret en seance, 

hvor Autismeforeningen kom ud og fortalte alle i V3 om autisme, og hvordan det er at være 

autist. Formålet med seancen var at give Preben mulighed for at fortælle åbent om sin 

diagnose og at give hans kolleger mulighed for at stille de spørgsmål, de måtte have til ham. 

Dorte fortæller i nedenstående, hvordan Prebens kolleger forinden seancen var usikre på, 

hvordan de skulle opføre sig omkring ham: 

 

Interviewer: Hvad tror du det gjorde, at I havde den seance? 

 

Dorte, leder: Det tror jeg simpelthen gjorde, at der kunne have været 

nogle, der måske havde tænkt: ‘Åh jeg skal lige finde ud af, hvordan 

jeg lige skal opføre mig her’. Og nu kunne man bare være sig selv. 

Ikke fordi jeg føler, at folk ikke har været sig selv. Men måske har det 

lettet lidt i, at man ligesom har kunnet fået stillet nogle spørgsmål. 

(...) 

 

Interviewer: Så hvad har det gjort, at I har snakket om Prebens 

autismediagnose? 

 

Dorte: Nu hvor der ligesom er kommet et mærkat på, så tror jeg, at 

det har givet en rummelighed til afdelingen: at der er plads til at være 

forskellige. Det synes jeg, er en meget positiv ting. 

 

Interviewer: At det er blevet italesat? 
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Dorte: Jeg ved ikke, om det er blevet italesat. Men det er mere, at det 

måske er blevet mere synligt. At rummeligheden måske er blevet 

endnu større. (V3) 

 

Som Dorte fortæller, har seancen med Preben skabt en lettelse i afdelingen. Desuden har det 

mærkat, der er blevet påsat Preben, givet en større rummelighed til arbejdspladsen. I talen om 

netop rummelighed, kommer det dog til udtryk, at der også er noget der skal rummes. I 

forlængelse heraf kan Dortes fortælling om mærkatet det ses som et udtryk for, at hun har et 

behov for at kategorisere Preben. Mærkatet - autisten Preben - opstiller et repertoire for Dorte 

for, hvordan hun skal agere omkring ham. Dermed bliver det også synligt, at Dorte ikke ser 

Preben som en del af den sociale kategori, hun selv er en del af, men placerer ham i en helt 

anden. 

 

Kollegaen Marie fortæller også, at seancen har skabt en lettelse i afdelingen og fortæller, 

hvordan hun og kollegerne har: “(...) fået nogle gode informationer, der gør, at det er lettere 

for os i afdelingen at arbejde sammen med Preben” (Kollega, V3). Blandt andet blev der 

under seancen spurgt ind til brugen af ironi, og hvordan Preben forholder sig til det: 

 

Dorte, leder: (...) Et af de spørgsmål, der blev stillet, kan jeg huske, 

var omkring ironi og sådan (…) Det er der jo nogle af dem 

[medarbejderne i V3], der godt kan lide at bruge. Så om man skulle 

lade vær' med at bruge ironi eller hvad man skulle. Og så sagde han 

[Preben], at: ‘Nej, han havde selv en bror, der var meget ironisk, så 

vi skulle bare blive ved - vi skulle bare være os selv’. (V3) 

 

Det tyder på, at medarbejderne i V3 har nogle klare forestillinger om, hvad det vil sige at 

være autist, herunder at autister har en manglende forståelse for ironi. Derfor kan spørgsmålet 

også ses som fremmedgørende, da det bliver ekspliciteret, hvornår medarbejderne i V3 

opfatter Preben som anderledes, eller har en forestilling om, at han er anderledes. I denne 

specifikke situation kan seancen således have haft en oplysende effekt, der gør, at 

medarbejderne alligevel tør at bruge ironi omkring Preben. Samtidigt kan seancen også ses 
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som et eksempel på, hvordan Preben af sine omgivelser, bliver opfattet som afviger fra 

normalen (Becker 2005: 30). 

 

Ovenstående fortælling fra Dorte kan være et eksempel på, at der har været et behov for 

åbenhed om Prebens autismediagnose, således at afdelingen har fået viden om, hvordan man 

omgås hinanden. Preben mener også, at hans omgivelser har et behov for, at han er åben om 

sin diagnose: 

 

Preben, autist: Jeg tror, at mine omgivelser har et behov for at vide 

det [at han har autisme]. Hvis det var mennesker, jeg kun mødtes og 

snakkede kort med, så ville der jo ikke være et behov for det. Men hvis 

det er en person, som jeg kommer til at se meget til, så kan der være 

et vist behov for at sige det. (V3) 

 

Prebens fortælling om, at han er åben, fordi hans omverden gerne vil have det, kan ses i lyset 

af Meads pointe om, at mennesker er et socialt væsen, som automatisk vil fremstille sig selv, 

så fremstillingen inddrager og forholder sig til andres opfattelser af én selv (Mead 2017: 181). 

 

Preben har før V3 oplevet et behov fra sine omgivelser om, at han skal være åben omkring 

sin autismediagnose. Derfor skal hans åbenhed om sin diagnose også ses i lyset af de 

retrospektive erfaringer han tidligere har gjort sig (Weick 1995: 17). Det er nemlig gennem 

disse, at han har fundet ud af, at han skal være åben. I nedenstående fortæller Preben om en 

erfaring, han gjorde sig i forbindelse med en rejse til Asien med sin højskole: 

 

Preben, autist: Men det er fordi, at jeg engang har været tre måneder 

på sådan en tropisk højskole. Der var jeg jo sammen med de samme 

mennesker 24 timer i døgnet. Der gik jeg lidt meget op i, og tænkte 

med mig selv, om man skulle sige det eller… jeg sagde det også, men 

det var lidt sent, jeg sagde det. (...) De andre, de var sådan lidt små-

sure eller negative, fordi jeg sagde det sent. Fordi jeg også oplevet, 

at: ‘Hvorfor har du ikke sagt det tidligere? Så kunne det være bedre’. 

Jeg har sådan gået lidt op og ned med det her. Men jeg har været lidt 
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sur på mig selv over, at jeg ikke har sagt det tidligere [at han har en 

autismediagnose]. Så det gav mig en vigtig lektion: ‘Jamen Preben 

lad vær' med at være tilbageholdende med det. Sig det, hvis der er 

behov for at sige det’. Hvis det er nogle mennesker, som du skal være 

sammen med i længere tid, eller hvis du skal ud og gøre nogle ting 

med dem, så sig det. Fordi så er der bedre forståelse for det… måske. 

(V3) 

 

Preben beskriver her, hvordan han væver mellem at fortælle sin omverden, at han har autisme 

eller ej. Dette kan ses som en måde, hvorpå Preben kæmper både for og imod den position 

han er i: en stigmatiseret person i denne kontekst, fordi hans omverden har et andet billede af 

ham som autist eller som ikke-autist, end han har af ham selv. I sådanne situationer kan 

Preben enten være tydelig omkring sit stigma eller forsøge at skjule det (Goffman 1963: 20). 

Han ender dog til sidst med at medgive sig selv, at det er bedst at fortælle sine omgivelser om 

sin autismediagnose (måske). At Preben vælger netop at være åben omkring sit stigma og 

dermed sin autismediagnose kan måske ses som hans forsøg på i fremtiden at kunne være med 

til at rykke definitionen af normalitet (Goffman 1963: 20). Desuden kan åbenheden også være 

et tegn på, at Preben håber, at der opnås en bedre forståelse for hans diagnose. 

 

Preben får i V3 også stor ros og “enorm stor respekt” (Leder, V3) for at tale åbent om sin 

diagnose. Dette ses gennem fortæller Dorte og Maries fortællinger i nedenstående: 

 

Marie, kollega: (...) det eneste jeg sad og tænkte i den situation var, at 

jeg syntes på en måde også, at Preben blev en lille smule udstillet. 

Men jeg fornemmede, at det var noget, han gerne selv ville. Fordi vi 

har jo alle sammen et eller andet, ikke? Det kan være, at jeg ikke så 

godt kan lide at flyve eller hvad ved jeg. Jeg stiller mig måske ikke op 

og fortæller, at nu vil jeg gerne fortælle om min angst for at flyve 

eller et eller andet, vel? (…) Jeg synes at han var meget modig et 

eller andet sted. Jeg synes også, at det var rigtig fint at få 

informationer om, hvad det er for nogle ting, som kan være svært. 

Men han var enorm åben, og det var jo bare helt vildt flot. (V3) 
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Gennem Maries fortælling ses det, hvordan Preben i særdeleshed bliver rost for at være åben. 

Endvidere knytter Marie og Dorte følgende adjektiver til seancen: Tryghed, tolerance, 

rummelighed, respekt, modighed, omfavnende. Adjektiverne bekræfter, at V3 har haft et 

behov for, at Preben har været åben. Også selvom Marie fortæller, at hun mistænker seancen 

for at udstille Preben, hvilket bunder i en personlig frygt for selv at stille op og fortælle om 

sin angst for at flyve. Preben efterkommer sine omgivelsers behov ved at tale åbent om sin 

diagnose. Mead understreger, at individets valgmuligheder skal ses i lyset af, at det er en 

social proces, der er påvirket af den generaliserede anden. Den generaliserede anden omfatter 

blandt andet de forventninger, som omgivelserne har til én (Mead 2017: 181). Behovet om 

åbenhed fra Prebens omgivelser kan ses som en forventning til ham om netop at være åben. 

Han bestræber sig derfor på at tilpasse sig og efterkomme deres behov ved at udvise hensyn 

til dem. Med udgangspunkt i seancen, kan det formodes, at han var åben, på trods af, at han 

ikke nødvendigvis ønskede denne form for åbenhed, hvor en fremmed person fra 

Autismeforeningen kom ud og fortalte, “ (…) hvem Preben var som person” (Autist, V3). 

7.5 Sammenfatning analysedel 2 

Gennem fortællingerne fra kolleger og ledere ses det, hvordan de autistiske medarbejdere 

bliver behandlet ud fra andre præmisser i forhold til deres omgivelser. Dette kommer til 

udtryk, når autisten Preben får hjælp af sin kollega i arbejdstiden til at skrive jobansøgninger, 

eller når han bliver udeladt fra månedlige udviklingsplaner. På samme måde bliver autisten 

Mette forskelsbehandlet, når det er i orden, at hun ikke deltager i den daglige frokost eller 

årlige teamtur til Sverige. Gennem komplimenter og hensyn til autisterne, ses det, hvordan 

denne forskelsbehandling foregår implicit og bunder i en stereotypisk opfattelse af, hvordan 

autister opfører sig. Opfattelsen kan både være hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig, men der 

argumenteres for, at hvis den uhensigtsmæssige stereotyp bliver fasttømret, bliver den svær 

for autisterne at bryde fri af. 

 

Men hensyn bliver ikke kun taget af ledere og kolleger. Hensynet er nemlig også gensidigt og 

bliver i lige så høj grad taget af de autistiske kolleger. Det er blandt andet i kommunikationen 

med neurotypiske, at autisterne tager hensyn. Det skyldes, at de før har været i akavede 
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situationer, eller at de tror, at de neurotypiske ikke besidder evnen til at forstå autister. 

Hensynet kommer også til udtryk, når autisten Preben er åben om sin autismediagnose, da 

åbenhed er et ønske fra hans omgivelsers side af. Når hensynet bliver taget af autisterne, 

bunder det i et ønske om, at de gerne vil imødekomme deres omgivelsers forventning til dem. 

I den forbindelse tilsidesættes autisternes egne behov. 
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Analysedel 3 
Normalitet 

 
Det er det, man normalt gør. Den måde man 

normalt snakker sammen på. Det kan jeg mærke, 
at han ligesom er mere fokuseret på. Det er ikke 

noget, der kommer helt naturligt. Jeg tror, at det er 
noget, han skal tænke over. Han skal lige huske at 
gå hen og spørge Dorte, hvordan hun har haft det 
på ferien. Hvor andre måske bare lige vil sige: ’Åh 

gud, du har også haft ferie, og hvordan gik det 
egentlig lige?’. Det er ikke noget, man sådan lige 

tænker over: ‘Hov, nu skal jeg huske at spørge om, 
hvordan du har haft det på ferie’. 

 

 

Dorte, Leder. 
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8. Analysedel 3: Normalitet 

8.1 Hvad er normalitet? 

Meget af vores analyse handler om forståelserne af normalitet, og hvad det betyder og 

indebærer at være normal. Det skyldes, at mange af interviewpersonernes betragtninger 

grundlæggende bunder i, hvad der anses for værende normalt eller unormalt. 

 

Men hvad er normalitet, hvornår er man normal, hvordan agerer man normalt og i 

modsætning hertil, hvad er så unormalt? Den autistiske medarbejder Andreas taler netop om 

dette paradoks, og hvad han opfatter som normalt: 

 

Andreas, autist: Det er en generalisering [at være normal]. For 

normalt, når du er sammen med mennesker, så tænker du: ‘Årh, de 

råber jo ikke lige pludseligt et eller andet.’ De er måske åbne, eller 

ser dig i øjnene, når du taler til dem. Det er normale ting, du oplever 

med mennesker, men så lige pludselig når nogen råber eller et eller 

andet, eller får et anfald eller noget, så er det sådan lidt unormalt for 

den person…for de normale mennesker. (V2) 

 

For Andreas er det at være normal ensbetydende med, at man ikke råber op, at man ser et 

andet menneske i øjnene, når man taler med dem, samt at man er åben. I modsætning hertil er 

det unormalt, hvis personer råber op eller får et anfald. Disse beskrivelser kan ikke stå alene, 

men er alle set i lyset af det unormale eller normale. For Andreas er normalitet et relationelt 

fænomen: Noget der bliver målt i forhold til noget andet. Andreas’ betragtning - hvad der er 

normalt, og hvad der er unormalt – illustrerer også vores tilgang til at analysere det normale. 

Unormale handlinger er derfor, når en person bryder med den forventning, der er knyttet til 

en handling eller en egenskab (Goffman 1963: 11-12). Derfor er normalitet heller ikke fast 

forankret eller uforanderligt, men snarere kontekstbaseret. Normalitet er dermed forskelligt 

alt efter, hvilken virksomhed og situation, der bliver talt om. Vi vil derfor undersøge, hvordan 

normalen kommer til udtryk, og i hvilke kontekster i V1, V2 og V3. 
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8.2 Normalitet i V1: “Man skal have en eller anden form for humor 

eller social egenskab, og det har han bare.” 

 

V1 er en lille virksomhed med ca. 10 ansatte, hvoraf 4 er autister. Som beskrevet tidligere er 

virksomheden endvidere meget teknisk funderet og de, som arbejder der, har også en teknisk 

kunnen qua deres beskæftigelse. Den autistiske medarbejder Sebastians arbejde er også 

teknisk funderet, og han har desuden sine egne faste arbejdsopgaver. Derfor skiller han sig 

heller ikke særligt ud i sit arbejde, selvom der dog er enkelte episoder, hvor han skal have 

arbejdsopgaverne formuleret på en anden måde, end hans leder eller kollega er vant til. 

Sebastians leder Morten fortæller således: 

 

Interviewer: (...) er der nogle helt specifikke situationer, hvor det 

kommer til udtryk, at Sebastian har en autismediagnose? 

 

Morten, leder: Jeg tror, at det er det med, at tingene skal være mere 

konkret specificeret. Ellers bliver han stresset eller dukker ikke op. 

Det betyder, at jeg ikke kan have Sebastian, som last man standing 

(...) så lige pludselig er der et eller andet, som er gået galt, og der 

skal laves en redningsaktion. Udover Sebastian har jeg en anden, som 

er freelance, som i realiteten er vores produktionschef, selvom han 

kun arbejder 15 timer om ugen som studentermedhjælper. Til ham 

kan jeg sige: ‘This is fucked up - fix it.’ Det er en meget bred 

problemformulering. Der behøver jeg ikke bruge mere tid på den 

opgave, der kan jeg bare sige: ‘Okay, det gik i koks, fix det’. Det er jo 

meget nemt. Hvorimod hvis jeg skal give den samme opgave til 

Sebastian, så bliver jeg nødt til at gå problemet gennem (...) Jeg kan 

godt give ham [Sebastian] en ukonkret opgave, men så skal der bare 

være god tid til, at han kan løse den. Og det er der ikke altid. Så jeg 

bliver nødt til at have nogle andre, jeg egentlig bare kan kaste ting 

over på. (V1) 
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Lederen Morten overlader det endelige ansvar til studentermedarbejderen, der arbejder 15 

timer om ugen. Det er også på trods af, at Sebastian er steget i ansvarsniveau, siden han 

startede i V, og det kan tænkes, at der med stigende ansvar hører tilsvarende stigende 

forpligtelser. Sebastian afviger i situationen fra, hvad Morten normalt ville kunne regne med 

fra en medarbejder med den mængde af ansvar. Ovenstående udtalelse fra Morten bliver et 

udtryk for, hvordan han forhandler normalitet i lyset af studentermedarbejderens 

arbejdskapacitet og evne til at løse uspecificerede hasteopgaver. Det er i dette lys, at 

Sebastian bliver opfattet som unormal. 

 

På trods af, at Sebastian i nogle få specifikke situationer afviger fra, hvad der normalt kan 

forventes af en medarbejder, udtrykker hans kollega Mads, at “(...) han er virkelig skarp og 

dygtig” (Kollega, V1). Sebastian er altså dygtig til sit job, og når det kommer til hans 

leveringer, har: “ (...) han ikke misset en eneste gang.”(Leder, V1). På det faglige plan 

udfører Sebastian således sit job, som han skal og bliver ikke opfattet som værende uden for 

normalen på arbejdspladsen i den henseende. 

 

Ifølge kollegaen Mads er Sebastian velfungerende i det sociale samspil på arbejdspladsen. 

Humor er en integreret del af det kollegiale samspil i V1 og har, ifølge Mads, en afgørende 

rolle i etableringen af sociale relationer. Mads fortæller i nedenstående uddrag om en specifik 

situation, hvor han benytter sig af humor i relation til Sebastian: 

 

Interviewer: Er der nogle bestemte situationer, hvor du tænker over, 

at Sebastian har en autismediagnose? 

 

Mads, kollega: Altså det gør jeg sådan set ikke længere. Jeg vil sige, 

det er sådan tovejs. Fordi det er jo ikke kun Sebastian, der har 

udviklet sig. Det er lige så meget mig og vores venskab eller 

kollegaskab. Nu er det sådan en helt latterlig lille ting, som vi faktisk 

ikke har gjort så meget på vores nye kontor, for der er for mange der 

kigger. Men hvis jeg så kom ind senere end Sebastian fx, så han sad 

alene med kæmpe store høretelefoner på og så fik han lige 

fuckfingeren, som sådan en lille sjov gestus eller et hej om morgenen. 
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(...) Det var ligesom sådan, at vi sagde hej til hinanden. Det ville jeg 

nok ikke kunne have gjort med ham til at starte med. Så det er også på 

en eller anden måde for at sige, at man skal have en eller anden form 

for humor eller social egenskab og det har han bare. Derfor mærker 

jeg det [at Sebastian har en autismediagnose] heller ikke på samme 

måde længere. Altså når man kan tillade sig at gøre sådan over for en 

anden og han griner af det og synes det er fedt og jeg får den tilbage, 

så længe, at chefen eller de andre ikke kigger. Så... ja...det tror jeg 

også understreger, at jeg ikke mærker det. (V1) 

 

Mads giver Sebastian fuck-fingeren som en lille sjov gestus eller et hej, når han møder ind 

om morgenen, og forklarer det med, at det er sådan noget, de to gør. Det interessante i denne 

sammenhæng er, at Sebastian hverken nævner humor eller denne fuck-finger rutine under 

vores interview med ham. Det kan tænkes, at denne form for humoristisk interaktion primært 

er en envejskommunikation fra Mads’ side af og noget, som Sebastian i virkeligheden ikke 

finder morsomt. Det kan formentlig ses som endnu et eksempel, hvor Sebastian tager hensyn 

til sine omgivelser i forsøget på at passe ind og fremstå mindre unormal. Ifølge Robillard 

(1999) og Mik-Meyer (2007) kan humor nemlig bruges til at gøre akavede situationer mindre 

akavede (Robillard 1999; Mik-Meyer 2007). Men humor gør dog ikke nødvendigvis 

situationen mindre akavet eller mere morsom (Mik-Meyer 2007). Det kan nemlig ligefrem 

forventes, at de handicappede er humoristiske og kan grine af sig selv, hvilket kan skabe en 

form for befrielse og lettelse blandt de ikke-handicappede kolleger (Mik-Meyer et. al. 2014: 

84-89). Derfor kan Mads’ gestus i form af en fuck-finger også ses som en underliggende 

forventning til Sebastian om at tage imod fingeren. Når Sebastian tager imod fuck-fingeren 

og griner af den, kan situationen således virke befriende for Mads i den relation, de har. 

 

I ovenstående fortælling antager Mads, at det må kræve en vis form for humor eller social 

egenskab fra Sebastians side af, at kunne grine af sådan en fuck-finger joke. I forlængelse af 

det, fortæller Mads, at han ikke længere lægger mærke til, at Sebastian har en 

autismediagnose. Hvis Sebastian ikke var med på joken, ville det formentlig være mere 

fremtrædende, at han er autist. Mads påpeger yderligere, at deres morgenrutine er en latterlig 

ting, og at han undgår at gøre det på deres nye kontor i frygt for, at der for mange, som 
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kigger. Mads’ egen udlægning pointerer det absurde i joken, og hvordan den (i hvert fald 

udadtil) kan fremstå upassende, hvorfor det kunne formodes, at Sebastian heller ikke finder 

det særligt humoristisk. Mads udtrykker at han ikke benytter sig af denne form for humor 

med sine andre kolleger - også selvom han siger, at han ikke behandler Sebastian anderledes. 

Det kan derfor tænkes, at Mads joker med Sebastian på en anden måde udelukkende, fordi 

han bliver opfattet anderledes i forhold til sine omgivelser. Humoren imellem Sebastian og 

Mads kan ses som et forsøg fra Mads’ side på, at gøre Sebastian mere normal. Og i 

forlængelse heraf, kan humoren have en modvirkende effekt: At Sebastian føler sig mere 

unormal i forhold til sine kolleger grundet den særskilte humor, som Mads benytter sig af 

med ham. 

 

Men selvom humoren kan være et udtryk for, at Sebastian bliver opfattet anderledes, 

udtrykker Mads, at Sebastian ikke skiller sig særlig meget ud på det sociale plan hos V1. 

Dette kan skyldes, hvordan normalen er i V1 med udgangspunkt i de personer, der arbejder i 

V1, herunder ingeniører, udviklere og programmører. Derudover er der også en enkelt eller 

to, der beskæftiger sig med mere personrelateret arbejde, såsom kundehåndtering. Der kan 

argumenteres for, at Sebastians arbejde og væremåde passer godt ind i den kultur, han er en 

del af. Han falder ikke langt uden for normalen, som han ville gøre det, hvis han befandt sig i 

en virksomhed, der arbejder inden for den kreative sektor eller lignende, hvor dynamikkerne 

og fordelingen af personer var anderledes. Desuden får de andre autistiske medarbejdere på 

arbejdspladsen Sebastian til at fremstå mindre unormal. Det skyldes, at de selv i højere grad 

skiller sig ud i lyset af deres kolleger i V1. At de andre autister i højere grad afviger fra 

normen i V1 kan blandt andet ses i nedenstående fortælling fra kollegaen Mads: 

 

Mads, kollega: Jeg tror også, at grunden til, at jeg ser så let på det, er 

fordi det er en lidt speciel situation, som har at gøre med de 

mennesker, der er en del af den. Nu har vi haft en del [autister] og nu 

vil jeg sige, at det også er Sebastian, som jeg kender bedst, fordi han 

har været her i længst tid. Men af alle dem, som har været her, har 

der været rigtig mange som har været meget, meget, meget, meget 

sværere (...) altså, hvor man ikke kunne være et team og løse fælles 

opgaver, fordi der er en meget større barriere. Det synes jeg ikke, der 
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er med Sebastian på den måde, hvor der er en barriere i forhold til at 

kunne kommunikere med dem. Der er nogle, som nærmest ikke har 

sagt noget, hvor de bare har været der og sikkert har hygget sig, men 

hvor det er fuldstændig umuligt at komme ind på livet af dem. (V1) 

 

De andre autister i V1 er altså også med til at påvirke normalen i virksomheden, hvilket 

medfører, at Sebastian i forhold til sine andre autistiske kolleger, ikke i ligeså høj grad bliver 

forstået som unormal i V1. 

8.3 Normalitet i V2: “Mennesker er så forskellige” 

 

I V2 arbejder to autistiske medarbejdere: Andreas og Mette. Igennem hele interviewet med deres 

leder, Hanne, lægger hun vægt på, at der er flere ligheder end der er forskelle mellem autistiske 

og ikke-autistiske medarbejdere. På trods af at Hanne taler om, at det er lighederne, der 

overskygger, understreger hun op til flere gange, at hun er: “(...) dybt fascineret af, at mennesker 

er så forskellige” med udgangspunkt i sine egne medarbejdere. Dermed tegner Hanne et 

modsigende billede af sine medarbejdere, som både grundlæggende forskellige, samtidig med, at 

de har flere ligheder end forskelle. Hun uddyber det i et konkret eksempel på, hvor meget tid 

hun bruger på hver enkelte medarbejder: 

 

Interviewer: Oplever du, at du bruger mere tid på Mette og Andreas 

end dine ikke-autistiske medarbejdere? 

 

Hanne, leder: Jeg bruger tid på dem, men jeg ved sgu ikke, om jeg 

bruger mere tid. Altså… du kan have en langtidssyg medarbejder, og 

der bruger du jo også tid. Du kan have en person, som er ved at blive 

skilt, eller du kan have èn, vis mor er syg, eller en som har svært ved 

at finde ud af, hvad man lige skal i den opgave, man har fået (pause). 

Jeg tror, at hvis jeg havde talt timerne sammen, så ville kunne tage 

to-tre af mine medarbejdere, som jeg har brugt lige så meget tid på, 

som ikke er autister, men som har haft nogle andre problemer. (V2) 
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Hanne fortæller, hvordan hun som leder ikke nødvendigvis bruger mere tid på sine autistiske 

medarbejdere i forhold til, hvad hun ville bruge på fx en langtidssyg medarbejder, en fraskilt 

medarbejder, eller en medarbejder vis pårørende er syg. Hannes intention med at 

sammenligne de autistiske medarbejdere med netop disse personer er formentlig at 

underbygge sin tidligere pointe om, at alle mennesker er forskellige. Men med 

sammenligningen bliver autisterne placeret i samme kategori som medarbejdere, der kræver 

mere tid og opmærksomhed fra deres leder end normalt. Autisterne bliver sammenlignet med 

en gruppe af mennesker, som også afviger fra normalens måde at være på, hvilket kan ses 

som et udtryk for, at autister netop også afviger fra normen, på trods af at Hanne siger det 

modsatte. Denne form for kategorisering, som Hanne foretager, kan refereres til studiet om, 

hvordan spastisk lammede medarbejdere som marginal-gruppe på lignede vis bliver 

associeret til andre marginalgrupper, der udelukkende har fremmedartethed eller 

anderledeshed til fælles. Sammenligningerne omfatter blandt andet blondiner og transvistitter 

(Mik-Meyer 2016). På samme måde bliver autisterne i V2 associeret med langtidssygemeldte. 

Associationen bunder dog ikke i fælles handicap-træk, men i, at de afviger fra normens måde 

at være på. 

 

Nedenstående citat fra lederen Hanne er yderligere et eksempel på, hvordan hun kommer med 

modsigende fortællinger om, hvordan hun forholder sig til autisterne hos V2. Hun 

understreger her, hvordan det er tidskrævende at have en autistisk medarbejder: 

 

Interviewer: Hvad er det, du oplever, at I bruger tid på [i relation til 

de autistiske medarbejdere]? 

 

Hanne, leder: Jeg tror primært, at det er mig, der bruger tid på det. 

Det er mig, der tager tiden til at være ekstra opmærksom, italesætte 

noget mere, afbryde hvad jeg har gang i, hvis jeg kan se, at der er 

uro. Jeg tror primært, at det er min tid, der går med det. Men det er jo 

ikke noget, jeg gør hver eneste gang, hver eneste dag. Særligt nu hvor 

vi er inde i nogle gode vaner, fordi de begge to har været her i lang 

tid efterhånden. Så bruger jeg noget mere tid på at tale med 
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Specialisterne og kommunerne og alle de her konsulenter, som bliver 

hægtet på de her stakkels mennesker. (V2) 

 

Hanne bruger alligevel tid på sine autistiske medarbejdere og formentlig også mere, end hvad 

hun bruger på sine ikke-autistiske medarbejdere. Det skyldes, at hun skal være ekstra 

opmærksom og italesætte noget mere. I forlængelse heraf omtaler hun sine autistiske 

medarbejdere som stakkels mennesker. Det kan igen ses som modsigende, idét hun 

kategoriserer autisterne til en gruppe af stakkels mennesker og dermed går imod præmissen 

om, at alle mennesker er forskellige. Ved at omtale autisterne som stakkels mennesker er hun 

samtidig med til at tegne et billede af autister som svage, hvilket stemmer overens med 

sammenligningen af autister med sårbare grupper som blandt andet langtidssygemeldte. At 

hun omtaler autisterne som stakkels mennesker, kan ses som et udtryk for, at autisterne bliver 

kategoriseret som unormale i lyset af deres kolleger. Dette stemmer overens med Goffmans 

pointe om, at samfundet har etableret en række sociale kategorier som er udgjort af en række 

bestemte egenskaber og handlinger (Goffman 1963: 11-12). 

 

At Hanne kommer med en række modsigelser, når hun skal beskrive autisterne Mette og 

Andreas, kan forstås som hendes måde at forhandle normalen på i V2. Modsigelserne kan 

være et udtryk for, at hun ikke selv er sikker på, hvad der er rigtigt og forkert at sige. Det er 

igennem sin egen tale, at hun finder ud af, hvad hun egentlig mener, hvilket er et eksempel 

på, at: “You don’t know what you think until you see what you say” (Weick, 1995: 5). I 

nedenstående citat bliver denne pointe tydeliggjort gennem Hannes sideløbende 

meningsskabelse, når hun taler om, hvordan hun kan mærke, at Mette ikke er en del af 

frokosten. Hun veksler mellem at være en leder, der fokuserer på den enkelte medarbejder og 

en leder, der fokuserer på det arbejdsrelaterede. Vi kalder de to forskellige fokus for den 

personorienterede leder (markeret med lyserød) og den arbejdsorienterede leder (markeret 

med lilla): 

 

Hanne, leder: Når hun ikke er med nede og chit-chatte [til frokost], 

så er der selvfølgelig en hel masse, som hun ikke er med på. Det er 

noget, som vi skal være opmærksomme på. Føler hun et savn, eller 

er det noget, hun synes er okay? Jeg siger tit til hende, når vi går 
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ned [og spiser]: ‘Keep an eye on the office’. Fordi så får hun jo 

også en opgave (...) det handler jo også om, at det er okay, at hun 

ikke er med. Men selvfølgelig er hun ikke… hun er ikke fuldt 

integreret… hun får ikke stærke venskaber med alle på kontoret. 

Men hun får en følelse af, at være en del af et arbejdsmarkedet og 

hun får følelsen af, at der er noget hun skal, og at der er nogle, der 

har brug for hende. Hun får et frirum, fordi jeg tror, at hun holder 

meget af at være på arbejde. Fordi derhjemme er der rigtig mange 

krav. Og det synes jeg, er fair nok. Det kan vi tilbyde hende. Og det 

er også den aftale, vi ligesom har. Så jeg går ikke og er bekymret 

for hendes private og sociale liv, men jeg hører, når hun har noget 

med sine børn. Men så går vi jo over og bliver det her sociale 

tilbud og det er ikke i mit hoved dét, der gør integration af autister 

succesfuld på en arbejdsplads: at man gør det til et eller andet 

putte nutte noget. Så får du aldrig følelsen af, at vi er på en 

arbejdsplads og laver nogle arbejdsopgaver. Og det er det, som det 

handler om. Vi skal jo heller ikke… jeg kan godt lide, at mine 

medarbejdere synes godt om hinanden, men det er jo ikke dér, du 

finder dine bedste venner nødvendigvis. Altså du laver et stykke 

arbejde og så er det fedt, hvis du har det godt, imens du gør det. 

Men de kan også være alt for tætte venner, der ikke er kritiske over 

for hinanden. Så jeg synes dét med, hvordan man er kollegaer, der 

er man også nødt til at sige: ‘Fint du passer kontoret, imens jeg går 

med og spiser. Du har en opgave og jeg har en anden’. (V2) 
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I ovenstående tale fra Hanne kommer hun igen med en række modsigende fortællinger, som 

fremgår af nedenstående model. 

 

Den personorienterede leder 

På den ene side: 

Den arbejdsorienterede leder 

På den anden side: 

...Skal Hanne være opmærksom og 

vide, om Mette føler et savn eller om 

hun er okay med ikke at være en del 

af det sociale. 

...Er Hanne ikke bekymret for Mettes 

sociale liv og arbejdspladsen skal 

ikke blive et socialt tilbud. 

...Giver V2 Mette en følelse af, at hun 

er en del af arbejdsmarkedet med 

dertilhørende ansvar og opgaver, 

samtidig med, at hun har et frirum og 

ved at nogle har brug for hende. 

...Skal V2 ikke være et socialt tilbud, 

hvor man gør putte nuttede ting, så 

man ikke får en følelse af, at man er 

på en arbejdsplads. 

 

...Bliver Mette ikke fuldt integreret 

og får derfor ikke tætte venskaber. 

...Skal man ikke finde sine bedste 

venner på arbejdet. 

...Lytter Hanne til, når der er noget 

med Mettes børn. 

...Bekymrer Hanne sig ikke om 

Mettes privatliv. 

 

 

De modsigende fortællinger kan være et eksempel på, hvordan Hanne forsøger at skabe 

mening om sin egen forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert i relation til autister på 

arbejdspladsen. Ligeledes kan modsigelserne indikere, hvordan hun prøver at forstå og 

forhandle normalen i V2. Hun veksler mellem rollen som den person orienterede leder, der 

tager hensyn til sine medarbejdere og den arbejdsorienterede leder, der ikke tager specielle 

hensyn til sine autistiske medarbejdere. Når hun forsøger at skabe mening ud fra rollen som 

den arbejdsorienterede leder, kan det være med henblik på, at normalisere autisterne og undgå 

at gøre dem anderledes. Det kan ses som en måde, hvorpå hun forsøger at styrke dem ved 
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ikke at pusse nusse om dem. Yderligere kan det ses, hvordan Hanne i rollen som den 

arbejdsorienterede leder, fokuserer på ikke at hjælpe eller tage hensyn til den autistiske 

medarbejder. Hendes modvillighed i at hjælpe og tage hensyn kan ses som et udtryk for, at 

Hanne er bange for at stigmatisere autisterne (Mik-Meyer 2016: 2). 

 

Når Hanne veksler mellem de skildrede to lederroller og kommer med modsigende 

fortællinger, kan det desuden være et tegn på, at hun forsøger at agere politisk korrekt1, og i 

overensstemmelse med, hvad man må sige og hvad man ikke må sige om minoritetsgrupper. 

På den ene side giver Hanne udtryk for, at V2 ikke tager hensyn og er en arbejdsplads, hvor 

de forventer noget af deres ansatte - inklusiv de autistiske medarbejdere. På den anden side 

tages der hensyn til de autistiske medarbejdere, fordi de har særlige behov og er anderledes. 

Den sidstnævnte hensyntagen kan være Hannes forsøg på at tale ind i en større 

samfundsmæssig tendens, hvor virksomheder skal være mere socialt ansvarlige (Forum For 

Bæredygtig Forretning 2018). 

 

I forlængelse af ovenstående kan der argumenteres for, at Hanne gennem hele interviewet 

forsøger at agere politisk korrekt og i overensstemmelse med forestillingen om, at man som 

virksomhed har en række ansvar, herunder et socialt ansvar. Dette kan ses af nedenstående 

fortællinger, der er taget ud fra forskellige sammenhænge: 

 

Hanne, leder: (...) jeg er glad for at være på en arbejdsplads, hvor 

man inkluderer på den måde. Det har man jo ikke vane for mange 

andre steder. 

 

Hanne: Vi samarbejder med Specialisterne. Hvorfor gør vi det? 

Fordi vi har lige så stort et socialt ansvar, som alle andre 

virksomheder i Danmark for at være åbne over for mennesker, der 

har et særligt behov. Så det gør vi. 

 

                                                
1 Politisk korrekthed skal forstås som en særlig imødekommenhed over for underprivilegerede 
samfundsgrupper. Det kommer blandt andet til udtryk ved at være hensynsfuld i sit ordvalg (Frost 1998).  
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Hanne: Vi har taget en person ind fra jobcenteret, som har været 

langtidsledig, hvor det var på grænsen til, om hun overhovedet 

kunne komme ud på arbejdsmarkedet igen. Hun er sidst i 50'erne. 

Hun har ingen diagnose eller noget. Men det er også en del af, at 

prøve at være social ansvarlig og hvis de [kommunen] kontakter os 

og spørger, om dette kunne være relevant, så sige: ‘Jamen lad os 

prøve’. 

 

Hanne: Det [at have autister på arbejdspladsen] kræver tid og det 

kræver, at man vælger at sige, at det bruger man tid på. Men der 

tror jeg, at mit argument vil være, at det du får igen - udover at 

have lavet sådan lidt pay-back til det samfund vi lever i - får du 

her fornemmelsen af, at dine medarbejdere får indblik i, hvordan 

mennesker egentlig er og hvordan man skal respektere hinanden. 

(V2) 

 

Hanne udtaler sig om, at hun er stolt over at være en del af en arbejdsplads, som er 

inkluderende, som V2. Når hun taler om, at de er inkluderende, følger også en fortælling om, at 

autister er medarbejdere, der skal inkluderes og hermed afviger fra normen. Når hun omtaler 

autisterne, som medarbejdere, der har særlige behov og er anderledes, stigmatiserer hun dem 

(Goffman 1963) og stempler dem som anderledes og unormale. Men stigmaet passer ikke ind i 

den overordnede fortælling, som Hanne gerne vil skabe om V2, hvorfor der opstår en masse 

modsigende fortællinger. Derfor kan hendes snak om social ansvarlighed også ses som et 

forsvar til stigmaet og hendes måde at skabe mening om autisterne på arbejdspladsen, og agere 

politisk korrekt. Hendes modsigende snak er et eksempel på, hvordan normalen varierer 

afhængig af, hvilken kontekst Hanne taler om. 
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8.4 Normalitet i V3: “Det giver en rummelighed, at vi kan rumme 

nogle, der ikke er helt perfekte” 

 

I V3 taler lederen Dorte om, hvad hun betragter som normal opførsel. Hendes betragtning om 

normalitet skal ses i lyset af hendes fortælling om, hvordan man skal spørge ind til sine 

kollegers ferie: 

 

Interviewer: Kunne man vende den om og spørge, hvornår tror du, 

at Preben tager hensyn til jer? 

 

Dorte, leder: Jeg tror, at Preben øver sig på at gøre det, som han 

skal gøre. Som han regner med forventes. Hvis jeg fx har været på 

ferie, så kommer han hen og spørger, om jeg har haft en god ferie 

og så snakker vi lidt sammen. Jeg tror, at han tænker: ‘Nå jamen, 

jeg skal lige gå hen og spørge Dorte, om hun har haft en god ferie’. 

 

Interviewer: Kan du komme lidt mere ind på, hvad det er, man skal 

gøre? 

 

Dorte: Jamen, det er det sociale. Det er det, man normalt gør. Den 

måde man normalt snakker sammen på. Det kan jeg mærke, at han 

ligesom er mere fokuseret på. Det er ikke noget, der kommer helt 

naturligt. Jeg tror, at det er noget, han skal tænke over. Han skal 

lige huske at gå hen og spørge Dorte, hvordan hun har haft det på 

ferien. Hvor andre måske bare lige vil sige: ’Åh gud, du har også 

haft ferie, og hvordan gik det egentlig lige?’. Det er ikke noget, 

man sådan lige tænker over: ‘Hov, nu skal jeg huske at spørge om, 

hvordan du har haft det på ferie’. (V3) 

 

Ifølge Dorte opfører Preben sig unormalt, da han ikke automatisk spørger ind til kollegers 

ferie, og derfor bliver det ikke til en: “Åh gud, du har da også haft ferie (...)” (Leder, V3) 
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måde at spørge ind på, som Dorte formulerer det. Prebens spørgen til kollegers ferie kommer 

dermed til at definere ham som unormal. Dermed falder han uden for den norm, som den 

sociale gruppe Preben prøver at være en del af, har vedtaget (Becker 2005: 23). 

 

Endvidere giver Dorte udtryk for, at Preben skal øve sig i, hvordan han agerer i sociale 

kontekster: 

 

Interviewer: Hvordan kommer det uformelle sprog til udtryk, når I 

omgås med hinanden? 

 

Dorte, leder: Jamen, der ser jeg ikke, at vi har noget andet 

uformelt. Det er mere sådan intuition. Man ved hvornår ens grænse 

er nået og hvor langt jeg kan gå med dig. Selvom jeg ikke kender 

dig, har jeg en eller anden fornemmelse af, at nu sender jeg nogle 

signaler til dig, at nu skal du stoppe, ikke? Det tror jeg, nogle 

gange kan være lidt svært. Det er overhovedet ikke noget stort 

problem, for han har øvet sig så meget i det. Jeg tror ikke, at han er 

født med den naturlige måde at aflæse tingene på. Det er noget, 

man skal træne. (V3) 

 

Dorte taler om, at man i sociale kontekster skal være i stand til at afkode nogle specifikke 

signaler, der gør det muligt at agere i overensstemmelse med, hvad der forventes. Hvis man 

ikke kan afkode signalerne, som modparten sender, risikerer man at overskride en personlig 

grænse. Det er, ifølge Dorte, intuitionen og en naturlig måde at aflæse tingene på, der spiller 

en afgørende rolle i netop afkodningen af signaler. Men intuitionen eller den naturlige 

egenskab er noget, man er født med og som er svær at tillære sig. Preben er ikke født med en 

naturlig måde at aflæse ting på, hvorfor han er sat uden for den normal, som Dorte opstiller. 

Endvidere bliver det svært for Preben at tilpasse sig den opstillede normal da afvigelsen er 

forankret i noget uforanderligt: nemlig fødslen. Ifølge Goffman, sker der hermed en 

reducering i Prebens livschancer, fordi Dortes blik på ham bunder i en stigmatisering af 

Preben (Goffman 1963: 15). 

 



 

 

 

 

 96 

Selvom Preben, ifølge Dorte, ikke er født med en naturlige intuition, ses det i nedenstående 

fortælling fra Dorte, hvordan han er fejlfri i sit arbejde. Dorte svarer følgende på spørgsmålet 

om, hvordan det er at arbejde sammen med Preben: 

 

Dorte, leder: Jeg hører, at når han laver nogle ting, så laver han 

ikke nogle fejl. Og det er jo enormt trygt, at få ham til at lave ting. 

Fordi vi ved bare, at det er af høj kvalitet, og det er jo en stor ting. 

(V3) 

 

Dorte fortæller, hvordan hun oplever en tryghed i, at Preben ikke laver nogle fejl og at hun 

ser denne kvalitet som en stor ting. At være fejlfri er noget, som man programmerer robotter 

til at blive, og ofte ikke noget, som mennesker relateres til. Med fortællingen om Preben som 

fejlfri, er det yderligere interessant at inddrage Dortes beretning fra dengang V3 havde en 

medarbejder ansat, som opførte sig anderledes end sine omgivelser. Hun drager paralleller fra 

den ansatte mand til Preben, og hvordan de som afdeling rummer det uperfekte: 

 

Dorte, leder: (...) Det er både godt og skidt med de diagnoser. I 

gamle dage ville jeg sige, at de bare havde været en del af 

samfundet. Jeg kan huske, da jeg startede ude i V3, at de havde én, 

som var lidt retarderet, hvis man kan sige det på den måde. Han 

gik og kradsede lidt i vores bede derude og så samlede han 

papkasser ind. Så kom han hver dag og kiggede på og snakkede lidt 

med os. Der var plads til ham. Sådan én kunne vi have ansat, og 

det gav bare noget. Det vil jeg faktisk sige, at det har givet rigtigt 

meget, at vi har haft Preben ansat. Det giver noget, at vi kan have 

den her rummelighed. Så jeg vil sige, at afdelingen har fået meget 

igen gennem Preben. 

 

Interviewer: Hvordan? 

 

Dorte: Når det ligesom bliver for meget på en arbejdsplads (...) 

Man skal producere; man skal lære noget; man skal være effektiv; 
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man skal være perfekt. Så giver det en rummelighed, at vi kan 

rumme nogle, der ikke er helt perfekte (...) Det giver noget, at man 

siger: ‘Ej det er virkelig en dejlig arbejdsplads, man kan have’. At 

man også har plads til dem. Lige så vel som jeg syntes det dengang 

og jeg ved bare, at det er sværere nu om dage at have den plads og 

rummelighed. Og jeg tror ikke, at samfundet har den plads og 

rummelighed, som vi har haft tidligere. (V3) 

 

Dorte fortæller, hvordan de som afdeling rummer mennesker som Preben, der ikke er helt 

perfekte. Det uperfekte står i kontrast til det perfekte og i fortællingen om rummeligheden 

lægger pointen om, at man rummer mennesker, som er anderledes fra én selv. Når Dorte 

anser Preben som uperfekt, afviger han fra det perfekte, som i dette tilfælde, er mennesker, 

som ikke besidder et handicap. Yderligere er en interessant pointe, at Preben bliver rost for at 

være fejlfri samtidig med, at Dorte omtaler ham som uperfekt. Disse er to karaktertræk, som 

kan forstås som modsigende: at være uperfekt fejlfri. Det kan formodes, at Preben bliver set 

som fejlfri i lyset af sin faglighed men uperfekt, heraf unormal, i relation til sine omgivelser. 

 

Hvordan Preben forstår, hvad der er normalt og unormalt, kommer til udtryk, når han 

fortæller, at det kan være svært at forstå andre mennesker, og hvordan man skal opføre sig i 

interaktionen med hinanden: 

 

Interviewer: Du fortæller, at der er nogle ting med det sociale liv, 

som man skal sætte sig ind i. Hvad er det for nogle ting? 

 

Preben, autist: Jamen, det kan jo fx være forståelse af mennesker. 

Hvis et menneske har det dårligt, hvis de er negative, hvorfor er de 

kede af det.  Har de det ikke godt med dem selv? Hvis ens veninde 

eller gode ven pludselig har det dårligt, hvordan reagerer man så 

på det. Man er ikke så god til det der med at have en 

situationsfornemmelse. Hvad der sker omkring en. Så har man et 

behov for at blive informeret om, hvad er det, der sker, og hvis jeg 
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ved det, så ved jeg jo godt, hvordan jeg skal forholde mig til 

tingene. (V3) 

 

Preben taler om, at det kan være svært at forstå mennesker og situationen, de er i. Han giver 

udtryk for, at det kan være svært at udlede, hvordan man skal reagere på en given situation, 

hvis man ikke er informeret. I Prebens fortælling kommer det således til udtryk, at det er 

nødvendigt med en situationsfornemmelse for at agere, som man skal. I brugen af man, 

distancerer Preben sig også fra de situationer, hvor han ikke har situationsfornemmelse. Til 

gengæld bruger Preben jeg i beskrivelse af situationer, hvor han rent faktisk har en 

fornemmelse af, hvordan han skal agere. Vekslen i brugen af man og jeg kan være en 

indikator på, at Preben er bevidst om, at man skal opføre sig på en bestemt måde. Han tager 

afstand fra de situationer, hvor han opfører sig unormalt og vil hellere sætte sig selv i relation 

til de situationer, hvor han opfører sig, som man skal. Denne bevidsthed kan være et udtryk 

for, at Prebens identitet bliver konstrueret, destabiliseret og stabiliseret i en sammenspillet 

mellem hvordan han ser på sig selv, og hvordan hans omgivelser ser på ham (Weick et al. 

2005: 416). 

 

At man skal opføre sig på en bestemt måde kommer også til udtryk i forlængelse af 

fortællingen om, hvad det er for nogle ting, som man skal sætte sig ind i: 

 

Preben, autist: (...) der var engang en veninde, der sagde til mig, at 

jeg ikke havde en situationsfornemmelse. Altså hvilken situation 

man er i, at man kan fornemme... at man måske ikke lige kan 

fornemme, hvilke situationer man er i. Man har måske sagt noget, 

som man ikke burde have sagt. Eller måske har man blandet sig 

lidt i folks ting, hvor man ikke skulle, og bare skulle sige: ‘Ej’ og så 

gå videre. Det er ligesom, at man hele tiden har været igennem 

nogle oplevelser, hvor der har været noget rigtig eller forkert og 

det har man kæmpet med: Hvordan skal man ikke gøre tingene, og 

hvornår skal man blande sig i det. Og det er det, jeg tror, at man 

bare har skullet holde sig udenfor i hvert fald. (V3) 
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Igen snakker Preben om, at man skal have en situationsfornemmelse, og at der er en rigtig og 

forkert måde at gøre tingene på, når det kommer til at aflæse bestemte situationer. Det er i 

omgivelsers reaktion på hans adfærd, at Preben finder ud af, at han agerer forkert og heraf 

bliver bevidst om sin unormale handling. Dette skal forstås i lyset af Beckers pointe om, at 

afvigende adfærd er et produkt af en proces, som involverer andre menneskers reaktion på 

adfærden (Becker 2005: 34). 

8.5 Sammenfatning analysedel 3 

Lederen Morten forhandler og skaber mening om normalitet gennem sammenligningen af 

autisten Sebastian og studentermedarbejderen i V1. Her differentierer Morten mellem 

arbejdsopgaver og dertilhørende ansvar, som han uddelegerer til autisten Sebastian og 

studentermedarbejderen. Han undlader at overlade det overordnede ansvar af vigtige 

hastesager til Sebastian og giver i stedet opgaverne til studentermedarbejderen. Det er et 

udtryk for, hvordan Morten forhandler normalitet i lyset af studentermedarbejderens 

arbejdskapacitet og det er i dette lys, at Sebastian bliver opfattet som unormal. I V1 ses det 

også, hvordan den specifikke kontekst er afgørende for opfattelsen af normalitet, og hermed 

hvem der afviger fra den. Den faglige kontekst i V1 gør, at Sebastian ikke afviger eller skiller 

sig ud fra mængden, da han i sin faglighed - i kraft af sin teknisk kunnen - repræsenterer og er 

en del af den måde, de gør tingene på i V1. Yderligere udfoldes det, hvordan Sebastian 

fremstår mere normal i lyset af de nuværende samt tidligere ansatte autister i V1, som 

gennem fortællingen fra kollegaen Mads, i højere grad opfattes som afvigende fra normens 

måde at opføre sig på. 

 

Lederen Hannes opfattelse af normalitet, kan forstås i hendes modsigende fortællinger om 

sine medarbejderne, som både værende meget forskellige samtidig med, at de besidder flere 

ligheder end forskelle. Hannes modsigende fortællinger bærer præg af en politisk korrekthed, 

som bunder i en opfattelse af, hvad der er det rigtige at sige og mene. De modsigende 

fortællinger er et forsøg på at skabe mening om sin egen forståelse af, hvad der er rigtigt og 

forkert - og hermed normalt og unormalt - i relation til sine autistiske medarbejdere. 

Modsigende fortællinger kan også ses hos Lederen Dorte, som omtaler autisten Preben som 



 

 

 

 

 100 

både uperfekt og fejlfri. Det argumenteres, at Preben bliver set som fejlfri i lyset af sin 

faglighed men uperfekt, heraf unormal, i relation til sine omgivelser. 

 

Hos lederen Dorte ses det, hvordan hun forstår normalitet i fortællingen om, at intuition er en 

egenskab, man er født med, og som er svær at tillære sig. Ifølge Dorte, er Preben ikke født 

med den naturlige måde at aflæse situationer på, hvorfor han bliver opfattet som afvigende 

fra den normal, som hun opstiller i V3. 

9. Opsamlende refleksioner 

9.1 Tæt på normalen 

Mette, Sebastian og Preben udtrykker på hver deres måde, hvordan de i bestemte situationer 

føler sig akavede eller anderledes i forhold til normen og deres omgivelser. Det kan være 

under frokosten, til firmaarrangementer eller i andre situationer, hvor de har svært ved at 

aflæse situationerne. Som tidligere beskrevet frygter Mette, at kollegerne opfatter hende som 

et dumt svin, fordi hun ikke deltager i ligeså høj grad, som alle andre i de sociale 

arrangementer i V2. Hun udtaler sig også om, at én af grundene til fravalget skyldes hendes 

frustration over smalltalk, som hun anser som formålsløst. Preben fortæller, hvordan han 

støtter sig til sine omgivelser med håbet om, at de vil fortælle ham, hvad den rigtige måde at 

opføre sig på er, da han før har fået at vide, at han mangler situationsfornemmelse. Sebastian 

foretrækker at arbejde hjemmefra én dag om ugen, men bekymrer sig meget over, hvorvidt 

hans omgivelser forstår hjemmearbejdsdage, som han gør: Dage hvor han faktisk formår at 

arbejde mere effektivt. 

 

Ovenstående er eksempler på, hvornår Preben, Mette og Sebastian hver især fortæller en 

frustration over at afvige fra normalens måde at være på samt en bekymring over, hvad deres 

omgivelser tænker om dem af den grund. Fælles for dem alle er, at de er meget bevidste om 

de signaler, de sender deres omgivelser og er alle meget opmærksomme på, om de træder 

forkert i forhold til den norm, som er dominerende i de respektive virksomheder. 
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Men de bekymringer som Mette, Sebastian og Preben udtrykker kunne også gælde for, eller 

fylde meget hos andre medarbejdere, som ikke nødvendigvis har en autismediagnose.  Derfor 

er det også interessant, at autisterne selv er så opmærksomme på ovenstående bekymringer. 

En eventuel forklaring kunne være, at jo tættere på normalen autisterne befinder sig, desto 

mere anderledes føler de sig. Det kan skyldes, at deres umiddelbare unormale træk bliver 

mere forstyrrende for deres omgivelser, da trækkene ligger tæt op ad grænsen til den 

dominerende adfærd i de respektive virksomheder. Dette kan forstås som en mulig forklaring 

på, hvorfor Mette, Sebastian og Preben er bevidste om, at de afviger fra normen på trods af, at 

de ikke opfører sig markant anderledes i forhold til de ikke-autistiske medarbejdere. 

 

I interviewet med den fjerde autistiske medarbejder, Andreas, fortæller han ikke om hvorvidt 

,at han skiller sig ud fra sine kolleger. Modsat kollegaen Mette, giver han ikke udtryk for, at 

han er anderledes i V2. Det skal understreges, at det ikke er ensbetydende med, at det er en 

oplevelse, han kan sidde inde med. Men i forhold til de andre autistiske medarbejdere, der 

blev interviewet, fyldte frustrationer eller bekymringer over at skille sig ud ikke i interviewet 

med Andreas på trods af, at han umiddelbart var den af autisterne, som skilte sig mest ud i 

interviewsituationen. Dette er baseret på hans manglende øjenkontakt, hans tics og hans 

udfordring med at formulere hele sætninger. Men på V2’s seminartur til Sverige var det 

alligevel Andreas, der tog afsted og Mette, som blev hjemme. Med udgangspunkt i netop 

dette, er det heraf interessant at undersøge, hvad der kan ligge til grund for, at han ikke 

fortæller om at afvige fra normalen.  

 

I nedenstående fortæller Hanne om, hvordan Andreas klarede sig på teamturen til Sverige: 

 

Hanne, leder: Han har deltaget i vores seminar i Sverige, hvor det 

har været totalt socialt fra kl. 7. om morgenen, hvor vi gik tur i 

skoven, til 23 om aftenen, hvor han simpelthen klarede det 

fantastisk. Han sagde sætninger på tre-fire linjer, som han aldrig 

gør. Han forholdte sig til fremtiden for virksomheden, han gjorde 

sig nogle gode betragtninger. Han deltog på lige fod, som han nu 

kan, og det synes jeg var en cadeau til medarbejderne: At de 

ligesom bare inkluderer ham og lader ham være. (V2) 
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Hanne tegner et billede af Andreas, som en velfungerende autist, der over tid er blevet 

velintegreret hos V2, og som engagerer sig i aktiviteter og samvær på lige fod - som han nu 

kan - med sine ikke-autistiske kolleger. Netop denne sætning kan forstås som værende både 

modsigende og rammende for, hvordan Andreas er integreret hos V2. Det er rammende, fordi 

han deltager, som han nu kan og modsigende, fordi han samtidig deltager på lige fod med 

andre. Det kan være en indikation på, hvordan Andreas er integreret i V2, men på en anden 

måde end sine kolleger. Han bliver inkluderet i fællesskabet på baggrund af sin 

anderledeshed, fordi det forventes af ham, at han netop afviger fra normalen. Mette bliver 

mødt med andre forventninger end Andreas, da hun ikke ligeså tydeligt skiller sig ud. Hun 

bliver måske oftere eksponeret for situationer med smalltalk, eller forventninger om at 

deltage i frokosten, da hendes omgivelser forventer, at hun opfører sig som normen. Dette 

kan være grunden til, at Mette er mere frustreret over at føle sig anderledes i forhold til 

Andreas. 

 

Der er en antydning af, at jo tættere på normalen autisterne befinder sig, desto mindre 

normale føler de sig, fordi de bliver mødt af deres omgivelser med en forventning om, at de 

opfører sig normalt, hvilket de ikke kan leve op til. 
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10. Afsluttende sammenfatning 

 

Dette speciale har haft til formål at undersøge: 

 

Hvilken betydning har autismediagnosen for interaktionen mellem leder og medarbejder 

uden autisme og medarbejdere med autisme? 

 

Med udgangspunkt i vores socialkonstruktivistiske ståsted er det vigtigt at understrege, at 

dette speciale ikke har haft til formål at komme med entydige konklusioner. Hovedformålet 

med specialet har været at undersøge og udfolde de virkeligheder, som de gengives af 

interviewpersonerne. Den afsluttende sammenfatning har derfor mange og flertydige 

forståelser af, hvilken betydning autismediagnosen har for interaktionen mellem leder og 

medarbejder uden autisme og medarbejdere med autisme. Forståelserne er både 

kontekstbaseret og komplekse, da virkeligheden også tager sig sådan ud. Vores formål med 

dette speciale har således været at foretage den bedst mulige analyse på det givne tidspunkt 

med den indsamlede empiri. 

 

Den afsluttende sammenfatning kan udledes på baggrund af vores tre underspørgsmål, som er 

udgjort af de tre dele i analysen. Hver analysedel har således haft til formål at lede os 

nærmere i retningen af en besvarelse af vores problemformulering: 

 

10.1 Analysedel 1: Hvordan kommer ledere, kollegers og autisternes 

fortællinger om autisme til udtryk? 

 

Fortællingen om autismediagnosen kommer blandt andet til udtryk, når autistiske kolleger 

taler om forskellene mellem dem selv og ikke-autistiske personer: de såkaldte neurotypiske. 

Når autisterne sammenligner sig selv med neurotypiske, er det med udgangspunkt i deres 

forskellighed. Det er gennem disse fortællinger, at de skaber mening og identificerer sig med 

deres autismediagnose. I tilfælde, hvor autisterne ikke identificerer sig med deres 
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autismediagnose, kan det skyldes, at de først og fremmest ønsker at blive mødt på 

arbejdspladsen i kraft af deres faglighed frem for deres autismediagnose. Ønsket bunder i en 

forestilling om, at dét at være autist er uforeneligt med at gøre sit arbejde godt. 

 

Autisterne fortæller at afvige fra normalens måde at være på, særligt gør sig gældende i 

sociale sammenhænge. Det er også i sociale sammenhænge, at ledere og kolleger fortæller, at 

autismediagnosen kommer til udtryk. Der tegner sig et billede af, at normalen er med til at 

definere rammerne for, hvordan man er social sammen. Disse rammer bliver af en leder 

sidestillet med dét at lære et nyt sprog. Det sociale liv indeholder sociale spilleregler, som 

både autisterne og deres ledere fortæller, som udfordrende for autisterne at navigere i. På 

trods af denne udfordring eksisterer der et fælles ønske om at interagere socialt med sine 

omgivelser på arbejdspladsen. Udfordringen, og grunden til, at de i stedet ekskluderes eller 

trækker sig fra det sociale samvær, kan skyldes, at måden de ønsker at være sociale på, ikke 

altid stemmer overens med normalens rammer for socialt samvær. 

10.2 Analysedel 2: Hvordan behandles de autistiske medarbejdere i 

lyset af ledere, kolleger og autisters egne fortællinger? 

 

De autistiske medarbejdere bliver målt ud fra andre præmisser end deres kolleger. Dette 

bunder i en opfattelse fra både autisterne og deres ledere om, at autisterne er afvigere, hvilket 

medfører en behandling af autisterne ud fra andre præmisser. Denne forskelsbehandling 

foregår både bevidst og ubevidst. Forskelsbehandlingen kommer til udtryk i en række hensyn 

til autisterne, og måden de bliver komplimenteret på. Gennem hensyn og komplimenter bliver 

det tydeligt, at der eksisterer forestillinger om, hvordan autister opfører sig, hvilket kan være 

med til at vedligeholde autisterne i en fasttømret stereotyp. Når stereotypen bliver fasttømret, 

bliver den svær for autisterne at bryde ud af. 

 

Det er ikke kun ledere og kolleger, som udviser hensyn. Hensyn bliver i høj grad taget af 

autisterne med ønsket om ikke at afvige fra normalen. De autistiske medarbejderes 

hensyntagen bunder i erfaringer, de tidligere har gjort sig, hvis de har oplevet at blive mødt 

med fordomme eller har været i en akavet situation. Derfor bunder autisternes hensyntagen 
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også i et ønske om at imødekomme omgivelsernes behov frem for deres egne, så de er til 

mindst mulig gene. 

10.3 Analysedel 3: Hvordan forstås normalitet i lyset af ledere, 

kolleger og autisters fortællinger? 

 

Det er de specifikke kontekster, som er afgørende for, om autisterne bliver opfattet normale 

eller unormale i forhold til den norm, som eksisterer i de respektive virksomheder. Derfor 

bliver autisterne i de forskellige virksomheder også behandlet og forstået i lyset af den 

normal, som eksisterer. Desuden bærer modsigende fortællinger om medarbejdere med 

autisme og uden autisme præg af en politisk korrekthed, som bunder i, hvad der er det rigtige 

at sige og mene. De modsigende fortællinger kan forstås som et forsøg på at skabe mening 

om sin egen forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert - og hermed normalt og unormalt - i 

relation til sine autistiske medarbejdere. Dette bliver hermed endnu et eksempel på, hvordan 

opfattelsen af normalitet er varierende og afhænger af konteksten. 

 

På baggrund af analysen, bliver der afslutningsvis reflekteret over, hvad der kan ligge til 

grund for, at jo tættere op af normalen autisterne befinder sig, desto oftere fortæller de om at 

skille sig ud og være anderledes. Det skal ses i relation til den autistiske medarbejder, som 

umiddelbart afviger mest fra normalen, men som ikke fortæller om at skille sig ud. En mulig 

grund lyder, at autisterne tæt op af normalen, bliver mødt af deres omgivelser med en 

forventning om, at de opfører sig normalt. Når de ikke kan indfri disse forventninger, bliver 

autisterne frustreret over og føler sig som afvigere fra normen. 

10.4 Samlet besvarelse 

 

For at kunne forstå, hvilken betydning autismediagnosen har for interaktionen mellem leder 

og medarbejder uden autisme og medarbejdere med autisme, er det først og fremmest 

afgørende at se på, hvilken kontekst der bliver talt ind i og hvilken position, der tales ud fra. 
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Autismediagnosen har en betydning for autisternes interaktionen med deres omgivelser, når 

de efterkommer deres omgivelsers behov og udviser hensyn til dem. Om dette må være i 

deres kommunikation, åbenhed om autismediagnosen eller i autisternes navigering i det 

sociale liv. Betydningen kan forstås ud fra fortællingerne fra autisterne, deres kollega og 

leder, hvor det ses gennem forskelsbehandling fra omgivelserne, hvordan autisterne afviger 

fra normalens måde at være på. Autisternes afvigelse ses i fortællingerne om deres 

manglende egenskaber såsom intuition og afkodningen af sociale situationer. 

 

Autisternes afvigelse fra normalen bliver yderligere tydelig i lyset af fortællingerne om 

rummelighed og inklusion. Når lederne og kollegerne omtaler deres arbejdsplads som 

rummelig og accepterende, tegnes der samtidig et underliggende modbillede af, at autisterne 

er anderledes fra dem, og skal rummes og accepteres af normalen. Dette skal stå i lyset af 

omgivelsernes ønske om at være inkluderende, hvilket i en række tilfælde ender med at 

ekskludere den autistiske medarbejder i stedet. 

 

Disse eksempler skal ses som illustrationer på, hvordan autisternes anderledeshed kommer til 

udtryk og viser, hvordan autismediagnosen har en betydning for interaktionen mellem leder, 

kollega og medarbejdere med autisme. 
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11. Refleksion over læring og et tværgående samarbejde 

11.1 Refleksion over vores læring 

 

Vores speciale er et forskningsorienteret speciale og har dermed gået imod den måde vi 

begge tidligere har været vant til at arbejde med projekter på - nemlig som værende 

problemorienterede. Det har betydet, at vi har været vant til at gribe opgaver anderledes an, 

end det har været tilfældet i dette speciale. Blandt andet har vi været vant til at vores opgaver 

har haft et meget stringent udgangspunkt, hvor vejen fra problem til svar og handlingsforslag 

har været mere klar (Olsen & Pedersen 2015: 13). Derfor har det i dette speciale også været 

en udfordring at arbejde med det komplekse og flertydige, og bruge det som en styrke og 

vide, at det er en præmis. Vi har dog lært at omfavne kompleksiteten og lade os forføre af 

den, samtidig med, at vi har fundet ud af, at det ikke altid er det ligetil og simple, der er det 

rigtige. Nogle gange kan det også være det flertydige, der kan give os den dybere og mere 

nuancerede indsigt i vores empiri, som vi har haft brug for. 

11.2 Et tværgående samarbejde 

 

Dette speciale er skrevet med udgangspunkt i forskellige studieretninger: cand.merc.(psyk.) 

og cand.merc.(kom.). Vores forskellige uddannelsesretninger har på positiv vis styrket vores 

fagligheder. Det gør sig gældende, da vores fagligheder muliggør et nuanceret bidrag i 

krydsfeltet mellem kommunikative og adfærdsmæssige udfordringer. 

 

Roses cand.merc.(psyk.) uddannelse har givet hende redskaberne til at forstå interne 

organisatoriske processer, herunder en forståelse af de rammer, som den enkelte medarbejder 

arbejder under. I forlængelse heraf bidrager hendes forståelse af rammerne til et indblik i, 

hvilken adfærd rammerne afføder, og hvad der kan ligge til grund for adfærden. Dermed har 

Rose også lært at stille spørgsmålstegn ved de selvfølgeligheder og rutiner, som der kan opstå 

i organisatoriske sammenhænge, og prøve at se dem i en ny kontekst. I specialet har det 
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betydet, at vi har kunnet skabe et overblik over adfærden i V1, V2 og V3 for derefter at stille 

skarpt på adfærden i en specifik kontekst. 

 

Simones cand.merc.(kom.) uddannelse har givet hende en forståelse for, at organisationer 

består af kommunikation og er dét, der er den skabende faktor i organisatoriske 

sammenhænge. Derfor har hun også lært at forstå organisationers interne og eksterne 

virkelighed gennem kommunikative processer. Hun har kunnet bidrage med en forståelse for, 

hvordan kommunikation er foranderlig og er med til at påvirke mennesker, virksomheder og 

samfund. I nærværende speciale har det bidraget med et fokus på omkringliggende tendenser, 

som kan have bidraget til den kontekst, vi skriver ind i. Desuden har hun kunnet bidrage med 

en indsigt i det sproglige, herunder mønstre og tendenser på tekstnært niveau, som vi har 

brugt til at sige noget om en større tendens i vores indsamlede empiri. Især sidstnævnte er et 

godt eksempel på, hvordan vi har suppleret hinanden gennem vores fagligheder. Hvor 

Simone har kunnet spottet mønstre i det tekstnære, har Rose kunnet bidrage med en 

kontekstuel forståelse af, hvorfor de tekstnære mønstre tog sig ud, som de gjorde. 

 

Vi har udelukkende set vores fagligheder som en styrke og en mulighed for at blive klogere 

på og bidrage med et mere nuanceret blik på vores emne. Derfor har Roses faglighed heller 

ikke udelukket hende fra at se på større samfundsmæssige tendenser, mens Simones faglighed 

heller ikke har udelukket hende fra at se på det kontekstbaserede. I stedet er det i samspillet 

mellem vores fagligheder, at vi har kunnet se specialet gå op i en højere enhed. 

12. Perspektivering 

 

Dette speciale har fokuseret på, hvad autisme har af betydning i interaktionen mellem ledere 

og medarbejdere uden autisme og deres medarbejder med autisme. Derfor har vores analyse 

taget sit udgangspunkt i det semistrukturerede interview med henblik på, at forstå vores 

interviewpersoners egne fortællinger. Det er dermed gennem vores interviewpersoners egne 

fortællinger og vores analyse af disse, at vi er kommet med vores sammenfatninger. Vi har 

imidlertid i hele vores speciale været meget fokuserede på det kontekstuelle i beskrivelsen af 

normalitet. Det kontekstuelle er i vores speciale dog kun præsenteret gennem de beskrivelser 
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af konteksten, som er givet gennem vores interviewpersoner. Et relevant bidrag til dette 

speciale kunne derfor være at inddrage deltagerobservationer i besvarelsen af vores 

problemformulering. Deltagerobservationer vil tilføje en ubearbejdet viden om den praksis, vi 

undersøger, samtidig med, at de vil give os muligheden for at iagttage interviewpersonernes 

interaktioner, som de udfolder sig i den kontekst, de er en del af. Ved denne fremgangsmåde 

kan vi formentlig underbygge vores gennemgående tese om, at kontekster er afgørende i 

marginaliseringen af personer med funktionshæmning (Oliver 2004: 21). Endvidere vil 

observationsstudier give os muligheden for at opdage eventuelle nye og overraskende ting, 

som vi ikke har kunnet udlede af vores interviews. 

 

Endvidere vil inddragelse af observationsstudier tilføje en ekstra dimension til vores analyse 

gennem muligheden for at fortolke på det kropssprog, som vores interviewpersoner af flere 

omgange italesætter. Lederen Hanne taler blandet andet om, at autisten Mette “(...) nogle 

gange går rundt som en hund, som skal ligge sig ned i en kurv” (Leder, V2). I dette tilfælde 

kunne en inddragelse af observationsstudier have bidraget med en yderligere forståelse af 

italesættelsen.  
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Bilag 

Bilag 1 

Spørgeguide til personer med en autismediagnose: 

Temaer Spørgsmål 

Introduktion 

  

 

 

 

 

 

Modtagelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvad er dit navn? 

- Hvad er din stilling hos x-virksomhed? 

- Hvad lavede du før, at du blev ansat her? 

- Hvor lang tid har du arbejdet hos x-virksomhed?  

- Hvor mange timer arbejder du her om ugen?  

- Kan du beskrive dine primære arbejdsopgaver?  

 

- Kan du beskrive, hvordan du blev taget imod på din første 

arbejdsdag?  

- Var der en intro periode? 

- Er der nogle episoder du husker tydeligere end andre, fra din 

første tid hos x-virksomhed?  

- Er der noget du tænker skulle have været anderledes, dengang 

du blev ansat?  

Hvilket råd vil du give til x virksomhed i forbindelse med 

ansættelse af en ny medarbejder, så de får den bedst mulige 

start?      
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Fysiske rammer 

 

 

 

Behov og hensyn 

 

 

 

 

 

Arbejdsliv 

 

 

 

 

 

 

 

Gode og dårlige 

arbejdsdage 

 

 

 

 

- Hvor sidder du placeret henne på arbejdspladsen? 

- Hvilke fysiske rammer foretrækker du at arbejde i?  

- Og hvorfor? 

 

- Hvilke fysiske rammer ville ikke være optimale for dig? 

- Kan du nævne en episode, hvor de fysiske rammer har spillet 

en rolle i henhold til at udføre en arbejdsopgave?  

Oplever du, at dine kolleger forstår det behov du har til 

placeringen/fysiske rammer?    

 

- Kan du beskrive en typisk arbejdsdag for dig? 

- Kan du komme med et eksempel på en arbejdsopgave, der var 

spændende?  

- Hvad skal spille ind, før at en arbejdsopgave er 

spændende?  

- Kan du komme med et eksempel på en arbejdsopgave, som 

ikke var spændende?  

 

- Kan du komme med et eksempel på en arbejdsdag, der var 

rigtig god?  

- Var det en bestemt situation eller oplevelse, der gjorde 

gjorde dagen god?  
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Arbejdsmåde i forhold 

til kollegaer 

 

 

 

 

 

 

Relationen til kolleger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kan du komme med et eksempel på en arbejdsdag, der var 

mindre god? 

- Var det en bestemt situation eller oplevelse, der gjorde 

gjorde dagen mindre god? 

 

- Kan du komme med et eksempel, hvor du oplevede, at måden 

hvorpå du arbejder på er anderledes end den måde, hvorpå 

dine kolleger arbejder? 

- Kan du komme med et eksempel på, at måden hvorpå du 

arbejder, er ens med den måde, hvorpå dine kolleger arbejder? 

Har du et konkret eksempel på en succeshistorie i relation til 

dit arbejdsliv? 

 

- Hvordan vil du beskrive dit forhold til dine kollegaer? En 

bestemt kollega?  

- Kan du komme med et eksempel på samtale, hvad du taler 

med dine kollegaer om? 

- Er der noget i taler bestemt om, som er 

arbejdsrelateret?  

- Er der noget i taler bestemt om, som ikke er 

arbejdsrelateret?  
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Samarbejdsrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autisme diagnosen 

 

 

Hverdagslivet 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvor ofte laver du arbejde sammen med en eller flere af dine 

kolleger?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

en kollega var succesfuld?  

- Hvad var det der gjorde, at samarbejdet var 

succesfuldt?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

en kollega var besværlig?  

- Hvad gjorde, at samarbejdet ikke fungerede? 

- Gjorde du eller din kollega noget konkret for at prøve 

at rette op på det/forårsage det?  

 

- I hvilke situationer oplever du, at din autismediagnose 

påvirker din hverdag på arbejdet?  

 

- Kan du fremhæve noget, der særligt kendetegner din 

arbejdsplads?  

- Hvad kan du bedst lide ved, at arbejde her?  

- Kan du komme med et eksempel herpå? 

- Hvad kan du mindre lide ved at arbejde? 

- Kan du komme med et eksempel herpå?  
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Afslutning Det var det for idag. Er der noget, som du ønsker at tilføje? 

 

 
 

Bilag 2  

Spørgeguide til kolleger: 

Temaer Spørgsmål 

Introduktion 

  

 

 

 

 

Modtagelsen 

 

 

 

 

 

 

- Hvad er dit navn? 

- Hvor gammel er du? 

- Hvad lavede du før, at du blev ansat her? 

- Hvor lang tid har du arbejde hos x-virksomhed?  

- Kan du beskrive dine primære arbejdsopgaver?  

 

- Kan du beskrive, hvordan du tog imod x på sin første 

arbejdsdag?  

- Var der en intro periode? 

- Er der nogle episoder du husker tydeligere end andre, fra X 

første tid hos x-virksomhed?  

- Er der noget du tænker skulle have været anderledes, dengang 

X blev ansat?  
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Relationen til kolleger 

 

 

 

 

Samarbejdsrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvilket råd vil du give til x virksomhed i forbindelse med 

ansættelse af en nye medarbejder, så de får den bedst mulige 

start?      

 

- Hvordan er dit forhold generelt til dine kolleger, både på det 

personlig plan, men også arbejdsmæssigt? 

- Hvordan vil du beskrive dit forhold til X arbejdsmæssigt?  

- Og hvordan vil du beskrive det personligt? 

 

Kan du komme med et eksempel på, hvor du og X har arbejdet 

sammen om en opgave?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

kollega X var succesfuld?  

- Hvad var det der gjorde, at samarbejdet var 

succesfuldt?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

kollega X var besværlig?  

- Hvad gjorde, at samarbejdet ikke fungerede? 

- Gjorde du eller din kollega noget konkret for at prøve 

at rette op på det/forårsage det?  

- Har du haft lignende episoder med dine andre kolleger?  

- Eksempel? 
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Arbejdsmåde i forhold 

til kollegaer 

 

 

 

 

Autismediagnosen 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagslivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kan du komme med et eksempel på, hvor du oplevede, at 

måden X arbejder på er anderledes end måden du arbejder 

(Eller dine kolleger)? 

- Kan du komme med et eksempel på, at måden X arbejder på, 

er ens med måden du arbejder (Eller dine kolleger)? 

 

- Er der konkrete tidspunkter hvor du tænker over at X har en 

autisme diagnose? 

- Er der konkrete tidspunkter hvor du ikke tænker på det? 

- Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor du har 

taget bestemte hensyn til X?   

- I hvilke situationer oplever du, at X autismediagnose påvirker 

deres hverdag på arbejdet?  

 

- Kan du fremhæve noget, der særligt kendetegner din 

arbejdsplads?  

- Hvad kan du bedst lide ved, at arbejde her?  

- Kan du komme med et eksempel herpå? 

- Hvad kan du mindre lide ved at arbejde? 

- Kan du komme med et eksempel herpå?  

- Kan du komme med et eksempel på hvilke ikke-

arbejdsrelaterede emner, du taler med dine kollegaer om? 
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Afslutning 

 

- Det var det for idag. Er der noget, som du ønsker at tilføje? 

 

 

Bilag 3  

Spørgeguide til lederne  

Temaer Spørgsmål 

Introduktion 

 

 

 

 

Modtagelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hvad er dit navn? 

- Hvad lavede du før, at du blev ansat her? 

- Hvor lang tid har du arbejde hos x-virksomhed?  

- Kan du beskrive dine primære arbejdsopgaver?  

 

- Hvilke tanker/overvejelser gjorde du dig, før ansættelse af den 

første autist?  

- Kan du beskrive, hvordan du tog imod x på sin første 

arbejdsdag?  

- Var der en intro periode? 

- Er der nogle episoder du husker tydeligere end andre, fra X 

første tid hos x-virksomhed?  

- Er der noget du tænker skulle have været anderledes, dengang 

X blev ansat?  

- Hvilket råd vil du give til x virksomhed i forbindelse med 

ansættelse af en nye medarbejder, så de får den bedst mulige 
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Relationen til kolleger 

 

 

 

 

Samarbejdsrelationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmåde i forhold 

til kollegaer 

start? 

 

- Hvordan vil du beskrive dig selv, som leder?  

- Kan du komme med nogle konkrete eksempler, hvor 

det er kommet til udtryk?  

- Hvad er din rolle i forhold til X?  

 

- Kan du komme med et eksempel på, hvor du og X har 

arbejdet sammen om en opgave?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

kollega X var succesfuld?  

- Hvad var det der gjorde, at samarbejdet var 

succesfuldt?  

- Kan du komme med et eksempel på, hvor et samarbejde med 

kollega X var besværlig?  

- Hvad gjorde, at samarbejdet ikke fungerede? 

- Gjorde du eller din kollega noget konkret for at prøve 

at rette op på det/forårsage det?  

- Har du haft lignende episoder med dine andre kolleger?  

 

- Kan du komme med et eksempel på, hvor du oplevede, at 

måden X arbejder på er anderledes end måden du arbejder 

(Eller dine kolleger)? 
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Autismediagnosen 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagslivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kan du komme med et eksempel på, at måden X arbejder på, 

er ens med måden du arbejder (Eller dine kolleger)? 

 

 

- Er der konkrete tidspunkter hvor du tænker over at X har en 

autisme diagnose? 

- Er der konkrete tidspunkter hvor du ikke tænker på det? 

- Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor du har 

taget bestemte hensyn til X?   

- I hvilke situationer oplever du, at X autismediagnose påvirker 

vedkommendes hverdag på arbejdet?  

 

- Kan du fremhæve noget, der særligt kendetegner jeres 

arbejdsplads?  

- Hvordan kommer det til udtryk i jeres dagligdag? 

- Har I en handicappolitik på jeres arbejdsplads?  

- Fik dine medarbejdere en introduktion til deres nye kollega 

med en autisme-diagnose?  

- Hvordan foregik det? Hvilke emner blev der lagt vægt 

på? 

- Hvad har været den største succesoplevelse i forbindelse med 

at have en autist ansat? 

- Hvad har været den største udfordring ved at have en autist 
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Afslutning 

ansat? 

 

- Det var det for idag. Er der noget, som du ønsker at tilføje? 

 

 

 


