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Undersøgelsesdesign

Levevilkårsundersøgelsen har Landsforeningen Autisme foretaget gennem en årrække.
Nogle år er undersøgelsen gået under navnet beskæftigelsesundersøgelsen. I dette års
undersøgelse tager vi udgangspunkt tidligere års spørgeskema og struktur. Der er dog
foretaget små justeringer i forbindelse med erfaringer fra tidligere undersøgelser – med
det fokus at skabe en forbedring af undersøgelsen. Kapitlet er inddelt således, at det
første afsnit vil tage udgangspunkt i undersøgelsens genstandsfelt. Det andet afsnit
har fokus på de metodiske problematikker ved undersøgelsen. Det tredje afsnit vil have
sit udgangspunkt i undersøgelses datagrundlag og empiri. Disse afsnit vil senere danne
grundlaget for en større gennemgang af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsesfelt

Denne undersøgelse ønsker at skabe et overblik over levegrundlaget for personer med
autisme. Det være sig både indtægt, uddannelsesbaggrund, beskæftigelse og typer
og sociale ydelser. Landsforeningen Autisme modtager dagligt henvendelser fra vores
medlemmer, som står udenfor arbejdsmarkedet og føler sig fastlåst i det kommunale
beskæftigelsessystem. Undersøgelsen belyser omfanget af voksne med autisme, der står
udenfor arbejdsmarkedet og hvilke typer indtægtsgrundlag de har.
Derfor har vi ønsket at alle voksne med autisme fik muligheden for at deltage i denne
undersøgelse. Derfor har alle haft mulighed for at deltage i denne undersøgelse desuagtet
af om de er medlem af Landsforeningen Autisme. Vi har derfor sendt undersøgelsen ud på
de sociale medier med ønsket om at alle fik muligheden for deltage. Det har været vigtigt
for undersøgelsen, at vi fik så mange besvarelser som muligt, da dette vil give retmæssigt
billede af, hvordan levevilkårene for voksne med autisme er.
Hvis der sammenlignes med tidligere års inklusionsundersøgelser, så har der i år været
et højere antal respondenter end tidligere. I dette års undersøgelse har der været 828
respondenter.
Antallet af respondenter giver en indikation af, at der er stor interesse for deltagelse
i undersøgelsen. De mange besvarelser vil senere blive anvendt til gennemgang af
undersøgelsen resultater.

Metode

I forbindelse med hvervningen af respondenterne opstår der nogle metodiske overvejelser,
som vi er opmærksomme på. For som i tidligere år, har undersøgelsen været åben og
tilgængelig via vores Facebookside og hjemmeside. Det betyder, at vi ikke har kunne vide
hvem respondenterne er, og vi ved ikke om der er tale om medlemmer af foreningen.
Det betyder ligeledes at vi ikke har haft undersøgelsen ude hos den del af voksne med
autisme, der ikke selv vil kunne udfylde en spørgeskema undersøgelse. Det betyder at
beboere på bosteder vil være underrepræsenteret. Ligesom det er usandsynligt at voksne

med autisme, der ikke kan læse har svaret på undersøgelsen. Men resultaterne fra dette
års undersøgelse vil kunne give en indikation af, hvordan levegrundlaget for voksne med
autisme ser ud.
Med tanke på de metodiske overvejelser undersøger vi den generelle udvikling. Vores
formål er at finde tendenser på området - med ønsket om at belyse en problematik, som vi
dagligt bliver mindet om af vores medlemmer.

Datagrundlag

I dette års Levegrundlagsundersøgelse har 828 personer deltaget, hvilket til sammenligning
fra tidligere år må betragtes som yderst tilfredsstillende. Dette vil danne grundlaget for
undersøgelsens resultater til senere belysning af levegrundlaget for voksne med autisme.
Hvilket leder op til undersøgelsens næste kapitel, hvor resultater på området gennemgås.

Resultater fra undersøgelsen

I dette kapitel gennemgås undersøgelsens resultater. Kapitlet er inddelt således,
at det første afsnit vil omhandle respondenternes diagnoser. Andet afsnit
handler om respondenternes køn, kommune og alder. I tredje afsnit belyser vi
uddannelsesbaggrunden bandt respondenterne og i fjerde og sidste afsnit ser vi på indtægt
og indtægtsformer.

Diagnoser

I nedenstående tabel ses fordelingen af respondenternes diagnoser
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Den store andel af respondenterne 61% er diagnosticeret med Aspergers Syndrom. I
relation til den metodiske overvejelse om grupper, vi ikke er nået ud til, er det sandsynligt
at denne gruppe har en overrepræsentation sammenlignet med det generelle udsnit af
autistiske mennesker i Danmark.
29 % af respondenterne har en anden diagnose på autismespektret, mens 4 % er under
udredning.
De resterende 6% har ikke en diagnose. Vi betragter dem som ikke-diagnosticerede autister,
da det tydeligt fremgik af undersøgelsen, at man ikke kunne besvare undersøgelsen, hvis
man ikke havde autisme.
Vi ser en høj afvisning på første spørgsmål, hvor mere end 60 potentielle respondenter
forlader undersøgelsen.
Nedenstående tabel viser, hvor længe respondenterne har været diagnosticeret med en
autismespektrum forstyrrelse.

Den store del af respondenterne har haft deres autismediagnose i 1-5 år. Det er 41 %
af respondenterne, der svarer således. Dette kan skyldes som vi ser i næste afsnit, at
aldersfordelingen blandt respondenterne er tung i den unge ende. Det er dog også værd
at bemærke, at der gennem de seneste 5 år er blevet givet flere autismediagnoser også til
voksne. 16 % af respondenterne er ny-diagnosticerede og har haft deres diagnose under et
år. Mens det er hhv 17 og 21% der har haft deres autismediagnose i 6-10 år og over 10 år. 4 %
svarer ved ikke. Heri må vi antage en del af de udiagnosticerede autister har valgt at afgive
deres svar.
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Køn, kommune og alder
Fordelingen på køn i undersøgelsen har en lille overrepræsentation af kvinder. Eftersom
autismediagnoser ofte gives til mænd, må dette betragtes som en afvigelse fra den
generelle population. Det er sansynligt at dette skyldes vores brug af sociale medier
til indsamling af data, Landsforeningen Autismes Facebookside og dertilhørende
Facebookgruppe har markant flere kvindelige følgere end mandlige følgere.
Respondenterne fordeler sig meget over landets kommuner. Det er kun ganske få og små
kommuner som fx Læssø, som vi ikke har respondenter fra. Andelen af respondenter fra
København ligger på 9%, mens den for de øvrige større byer ligger på omkring 6%.
I nedenstående tabel ses respondenternes fordeling på alder.

Som tidligere nævnt har undersøgelsen en slagside til den yngre ende. 35 % af
respondenterne er under 24 år.
I gruppen 25-34 år finder vi 26 % af respondenterne.
Blandt ældre har svarprocenten ligget meget lavt, der er ingen respondenter på 75 år eller
ældre, Ligesom hhv 3 og 1% ligger i aldersgrupperne 55-64 år og 65-74 år.
Her er det først og fremmest værd at bemærke at online dataindsamling forsat gør det
svært at ramme ældre målgrupper, selvom der i de seneste år er sket en positiv udvikling
på dette område.
Ligeledes er det værd at tage med, at andelen af ældre diagnosticeret med
autismespektrum diagnoser generelt er meget lav. I midtergruppen de 35-44 årige ligger
21,36% af respondenterne, mens 14 % er 45-54 år.
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Uddannelsesbaggrund
Nedenstående tabel viser et overblik over respondenternes fordeling på
uddannelsesbaggrund.

27 % af respondenterne har kun grundskolen som højest gennemførte uddannelse. Noget
af forklaringen herpå kan findes i overrepræsentationen af unge i aldersgruppen 18-24 år,
men tidligere på året viste en undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd udarbejdet for
Danske handicaporganisationer at under 40 % af autister har en ungdomsuddannelse, når
de er 25 år. Det er 80 % af alle danske unge, der har en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.
Tallene i Levegrundlandsundersøgelsen passer således overens med lignede undersøgelser
på området.
Hele 14 % er ikke engang en gennemført grundskole og dermed en 9. klasses eksamen.
24 % af respondenterne har gennemført en ungdomsuddannelse fx en Særligt tilrættelagt
Ungdomsuddannelse (STU) Almen Studentereksamen (STX), en Erhvervsuddannelse (EUD)
eller en Højere Handels eksamen (HHX).
På videregående uddannelser fordeler respondenterne sig så 8% har taget en kort
videregående uddannelse, 17% har taget en mellemlang videregående uddannelse og 10%
har en lang videregående uddannelse.
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Indtægtsgrundlag og indtægt
I nedenstående tabel ses en oversigt over voksne med autismes indtægtsgrundlag forstået
som indtægtsform.

Her ses det at blot 11% er i beskæftigelse på ordinære vilkår på fuld tid. 9 % af
respondenterne er i fleksjob. 5 % er i beskæftigelse på ordinære vilkår, men på deltid.
Andelen på de midlertidige ydelser på niveau med kontanthjælp, altså ydelserne
Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ressourceforløbsydelse, Revalideringsydelse og
Jobafklaringsydelse er sammenlagt hele 38%.
Dagpenge og sygedagpenge udgør sammenlagt 7 % af respondenterne indtægts-form.
11% af respondenterne er på SU og altså under uddannelse. Igen hvis vi sammenholder
dette med aldersfordelingen ses det tydeligt, at unge voksne med autisme er afviger
særligt fra den generelle befolkning på dette område.
Førtidspension og førtidspension med løntilskudsjob står for hhv. 12 og 1 % af
respondenternes indtægtsformer.
Til sidst skal nævens at hele 6 % lever af egne midler, arv eller på anden vis er udenfor det
offentlige system.
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Den sidste tabel viser en fordeling i indkomst hos voksne med autisme før skat.

På dette område ser vi en meget stor gruppe af mennesker, der lever af meget lave
indtægter. Hele 18 % af respondenterne svare at de lever for under 50.000 kr om året. Her
må vi antage at det særligt af gruppen af studerende, der ofte som autistiske mennesker vil
have hjemmeboende SU, som indtægtsgrundlag, men også de 6% af respondenterne, der
ikke har en formel indtægtskilde.
I gruppen, der lever for under 100.000 kr om året ser vi ligeledes en høj andel. Hele 17 % af
respondenterne befinder sig i denne gruppe.
Den store gruppe befinder sig indtægtsmæssigt mellem 100.000 og 150.000 kr om året.
Det er 21 % af respondenterne, der befinder sig i denne gruppe. Her finder man som ofte
kontanthjælpsmodtagere og andre på kontanthjælps-lignende satser, selvom disse dog
også kan findes i de lavere indtægtsgrupper.
19 % lever for mellem 150.000-200.000 kr om året, mens 13 % har 200-300.000 kr om året
at leve for. Blandt de højere indtægter ser vi noget færre respondenter befinde sig. I
indtægtsgruppen mellem 300.000-400.000 er det blot 7% af respondenterne, der befinder
sig, mens det i de to sidste grupper 400.000-500.000 kr og over 500.000 kr er 2% i hver
gruppe.
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