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Abstrakt  

Syftet med studien har varit att via en kvalitativ metod synliggöra hur berörda aktörer 

uppfattar unga vuxna med lindrigt intellektuellt funktionshinders möjligheter och hinder till 

delaktighet på arbetsmarknaden. Det empiriska materialet har samlats in från de aktörer som 

är delaktiga i individernas väg från skola till arbetsliv och består av arbetsförmedlare, 

arbetsanpassare, skolpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar att 

samhälleliga strukturer, kulturella förväntningar och människors föreställningar om norm 

och avvikelse är betydande för individernas delaktighet på arbetsmarknaden. Dessa normer 

påverkar individens syn på sig själv samtidigt som normen påverkar samhällets strukturer 

och kulturella föreställningar. Det arbetsförlagda lärandet visade sig ha stor betydelse för 

fortsatt arbete efter avslutad utbildning då eleven fick träna på arbetsmoral och utgjorde 

även ett tillfälle att visa arbetsgivare individens kunskaper och styrkor.  Att vara bärare av 

sitt funktionhinder visade sig också vara en grundläggande förutsättning för ett lyckat 

resultat som påverkar individens insikter om sina möjligheter och begränsningar som i sin 

tur stärker självförtroende och självkänsla. Studien har visat att tillträdet och delaktigheten 

på arbetsmarknaden för unga vuxna med lindrig intellektuell utvecklingsstörning inte är en 

enkel historia. Det visade sig tvärtom vara komplext med olika faktorer som påverkar 

möjligheter och hinder mot delaktigheten på arbetsmarknaden.  

 

Nyckelord: arbetsmarknad, diskurs, lindrigt intellektuellt funktionshinder, kulturella föreställningar, 

samhällsnormer  
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Förord 

Jag vill påstå att för dessa unga vuxna är vägen till arbete och att hitta sin plats i samhället 

inte är självklar och enkel. Det kan tyckas sak samma om individen får sitt arbete genom den 

dagliga verksamheten eller genom lönearbete. Jag menar att skillnaderna är stora. Dessa 

individer har som alla andra en dröm om ett vanligt liv där en plats i arbetslivet utgör en 

central och väsentlig del. Skillnaderna är bland annat ekonomiska och sociala som kan få 

konsekvenser mellan att befinna sig i ett utanförskap eller att aktivt vara delaktig på 

samhällets olika arenor. Mina personliga erfarenheter av individer med lindrigt intellektuellt 

funktionshinder kan ses som en styrka och svaghet i arbetet. Svagheten kan vara att mina 

erfarenheter och kunskaper på ett personligt plan präglat min förståelse av hur något ska 

uppfattas och antas vara. Styrkan är att mina erfarenheter och kunskaper minskat risken för 

missuppfattningar i hur problemet kan tolkas utifrån informanternas beskrivningar som 

bidragit till en realistisk och rimlig tolkning.  Jag anser att jag på ett så nära objektivt, 

förutsättningslöst och professionellt tillvägagångssätt, tolkat och analyserat studiens 

empiriska material. Min studie överensstämmer väl med vad tidigare forskning och 

rapporter belyser, vilket talar för studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Jag vill passa på att tacka min son, utan honom har jag inte haft dessa erfarenheter och 

kunskaper. Trots en kamp som många gånger skett i motvind och varit frustrerande, har det 

framförallt varit utvecklande som gett mig kunskaper och erfarenheter som jag inte vill leva 

utan. Denna studie har bidragit till jag vidgat mina kunskaper och förståelse kring 

forskningsproblemet som varit både positiva, negativa och förvånande.  

 

Ett stort tack till min handledare som stöttat mig och som jag haft ett stort förtroende för på 

min kunskapsresa. Tack till de informanter som frivilligt deltagit i min studie, utan er har 

studien inte varit genomförbar.  

 

Min förhoppning är att studien bidrar till kunskap och förståelse av faktorer som påverkar 

möjligheter men även de hinder som kan vara aktuella för att ges tillträde på 

arbetsmarknaden. Det är med tanke på allas lika värde och rätten till delaktighet, på samma 

villkor som denna studie genomförts.  

 



 

 

 

1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Tidigare forskning belyser att övergången till vuxen- och arbetslivet är mer komplicerat för 

unga vuxna med lindrig intellektuellt funktionshinder som tillbringat sina skolår helt eller 

delvis inom ramen av gymnasiesärskolans nationella program, än för andra i samma ålder. 

Statistik och rapporter visar att de har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än icke 

funktionshindrade. Dessa individer har i många fall själva svårt att påverka sin situation som 

kräver insatser och samverkan mellan olika aktörer för att övergången mellan skola till 

vuxen- och arbetslivet ska bidra till delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor menar Ineland, 

Molin & Sauer (2013b) och Olin & Ringsby Jansson (2009).  

 

För individer med lindrigt intellektuellt funktionshinder finns i regel två vägar att gå efter 

avslutad gymnasiesärskoleutbildning för delaktighet i arbetslivet - att stå till 

arbetsmarknadens förfogande eller genom ett skyddat arbete inom den dagliga 

verksamheten. Enligt gymnasiesärskolans läroplan har skolan ett särskilt ansvar för att varje 

elev ges stöd vid det arbetsplatsförlagda lärandet och vid övergången till arbetslivet. 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva verksamhet för unga med 

funktionshinder för att säkerställa och underlätta övergången från skola till arbetsliv. 

Kommunens ansvar är att bistå med daglig verksamhet om individen inte klarar att uppfylla 

arbetsmarknadens krav. Skolans roll i utslussningsprocessen är att förmedla kunskap om 

eleven och dess funktionshinder medan övriga aktörer arbetar mot inkludering på 

arbetsmarknaden. En åtgärd för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden sker genom det 

arbetsplatsförlagda lärandet som ska vara en central del i utbildningen under 

gymnasietiden. Rapporter och statistik att funktionshindrade står långt från delaktighet på 

arbetsmarknaden samtidigt som det skett en kraftfull ökning av antalet sysselsatta inom den 

dagliga verksamheten (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Det vilar ett stort ansvar på dessa olika aktörer för att tillsammans medverka till att inträdet i 

vuxen- och arbetslivet blir bra för eleven. Övergången mellan skola till arbetsliv kan 

upplevas på många olika sätt och är beroende av individens individuella förutsättningar 

samt de förväntningar samhället har.  Kategorisering, kulturella förväntningar och 

samhällets strukturer är bidragande till svårigheten med inträdet på arbetsmarknaden för 

funktionshindrade menar Sandvin (2008). Som verktyg för att genomföra studien har 

kvalitativa intervjuer genomförts med aktörer som är delaktiga i individernas 

utslussningsprocess från skola till arbetsliv för att underlätta övergången till arbetslivet för 

med syftet att skapa bra förutsättningar för det fortsatta vuxenlivet och att förhindra 

utanförskap och långtidsarbetslöshet. 

 

Studien pedagogiska problemområde innefattar att studera diskursen i övergången från 

skola till arbetsliv för unga lindrigt intellektuellt funktionshindrade samt hur diskursen 

påverkar individens självbild.  



 

 

1.2 Definitioner och förklaringar av centrala begrepp 

Diskurs kan förklaras som ett sätt att tala om och förstå världen något och bygger på 

människors överenskommelser om hur något kan uppfattas som sker genom konversation 

med andra menar Börjesson och Palmblad (2010). Det bidrar till att det finns dominerande 

diskurser i samhället som styr vårt beteende och på så sätt upprätthålls vår subjektiva 

verklighet genom samhällets rådande normer och strukturer. Språket har en viktig funktion 

för hur verkligheten skapas, konstrueras och upprätthålls menar Alvesson och Sköldberg 

(2008).  

 

Utvecklingsstörning är ett brett begrepp. Innebörden av begreppet varierar och är bunden 

till kulturen i ett samhälle och kan ses som föränderlig över tid menar Granlund och 

Göransson (2011). Den gemensamma nämnaren för begreppet utvecklingsstörning består 

framförallt av svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga och att tillgodogöra sig 

kunskap. Det finns olika grader av utvecklingsstörning: lindrig, medelsvår, svår och grav. 

Denna studie berör individer med lindrig utvecklingsstörning så är det också bara det som 

beskrivs närmare. Begreppen utvecklingsstörning, funktionshinder och 

begåvningshandikapp syftar till de elever som är aktuella för denna studie, det vill säja 

elever med en lindrig intellektuellt funktionshinder som tillbringat sin skoltid helt eller 

delvis inom särskolans verksamheter.   

 

Gymnasiesärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav 

på grund av en utvecklingsstörning ska de tas emot i särskolan. Gymnasiesärskolan är 4-årig 

och en frivillig skolform. Elever är vanligtvis ett eller två år äldre än andra när de avslutar 

sin utbildning. Orsaken utöver att utbildningen är fyra år är att det finns möjlighet för dessa 

elever att gå ett 10:e år på grundsärskolan. Det kan också handla om att eleven gått om ett år 

på grundskolan innan de bedömts tillhöra särskolan. På gymnasiesärskolan finns nationella 

och individuella program. De individuella programmen finns för de elever som inte har 

förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program och är framförallt avsedda 

för elever med måttlig till grav utvecklingsstörning. De nationella programmen vänder sig 

till elever som har en lindrig utvecklingsstörning och är de studien berör.  

 

Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning som bedrivs i kommunens regi för personer 

utvecklingsstörning, autism samt personer med betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionhinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Den dagliga 

verksamheten har syftet att bidra till en meningsfull tillvaro i de fall individen inte har ett 

arbete eller anses klara av att stå till arbetsmarknadens förfogande.  

 

Aktivitetsersättning är ersättning till den som behöver längre tid på sig att bli klar med 

gymnasiestudierna på grund av en funktionsnedsättning och betalas ut som längst under tre 

år. Beloppet som utbetalas uppgår till 7787 kronor i månaden. Elever med funktionshinder 

har utöver studiebidraget rätt till aktivitetsersättning när de studerar på gymnasienivå från 

det år de fyller 19 som utbetalas av Försäkringskassan (2015b). Aktivitetsersättning är också 

något som är aktuellt om individens insatser styrs mot den dagliga verksamheten. 

 



 

 

Aktivitetsstöd är den ersättning som utgår till individen då den står till arbetsmarknadens 

förfogande. 



 

 

2. Bakgrund  

Här sker en presentation av rapporter och utredningar som ses som relevant för studien, 

syftet och dess sammanhang. Innehållet förväntas ge en bild av faktorer som påverkar 

situationen för unga vuxna med lindrigt intellektuellt funktionshinder från 

gymnasiesärskola till yrkesliv.  

2.1 Gymnasiesärskolan 

2013 antog gymnasiesärskolan en ny läroplan. Tanken med införandet av den nya läroplanen 

var bland annat att stärka situationen för dessa individer ut i arbetslivet då de har större 

svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden än andra ungdomar. För elever som vars 

målgrupp anses tillhöra gymnasiesärskolans nationella program så ska alla programmen 

förbereda eleverna för ett yrkesliv, då alla utbildningar ska vara yrkesinriktade. 

Utbildningen ska även så långt som möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan, i fråga 

om kunskaper och färdigheter, för att kunna ge så bra förutsättningarna som möjligt för att 

erhålla ett arbete efter avslutad utbildning. Målet är även att de nationella programmen ska 

kunna leda till fortsatta studier inom folkbildningen (Skolverket, 2013). En utmaning för 

gymnasiesärskolan är att stödja den personliga utvecklingen för att möta arbetslivet. 

Utbildningen ska vara realistisk och samtidigt utmanande så att eleven får en uppfattning 

om sina egna möjligheter och begränsningar menar man i den statliga utredning som 

föranledde den nya läroplanen, Den framtida gymnasiesärskolan (SOU 2011:8). Skolan har 

därmed ett ansvar att medvetandegöra för individen om funktionshindret, i fråga om 

möjligheter och begränsningar.  

2.2 Åtgärder för delaktighet på arbetsmarknaden 

För eleverna på gymnasiesärskolans nationella program så ingår arbetsplatsförlagt lärande i 

minst 22 veckor med syftet att stärka elevernas möjligheter till att bli delaktig på 

arbetsmarknaden (Skolverket, 2013). Att dessa elevers arbetsplatsförlagt lärande är längre än 

gymnasieskolans 15 veckor, beskriver man i utredningen (SOU 2011:8) med att det är viktigt 

för dessa individer att konkret ta till sig kunskaper och färdigheter genom praktiska 

erfarenheter från arbetslivet. Samarbetet med skola, kommunen och arbetsförmedlingen 

startar med utslussningsprocessen under gymnasietidens sista skolår för att öka 

möjligheterna till delaktighet i arbetslivet direkt efter avslutad skolgång. Samarbetet handlar 

om att bedöma rätt väg att gå mot delaktighet i arbetslivet samt med att i samråd mellan 

skola och Arbetsförmedling arbeta för att erbjuda arbetsgivare bidragsmöjligheter för 

eleverna efter avslutad utbildning. Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att bedriva 

verksamhet för unga med funktionshinder för att säkerställa och underlätta övergången från 

skola till arbetsliv. Det finns en mängd olika insatser från arbetsmarknadspolitiskt håll med 

syftet att integrera funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga som har eller kan 

förväntas få svårigheter med att få eller behålla ett arbete (se bilaga 3).  

 

När individen har svårt att uppfylla kraven som arbetsmarknaden ställer så kan den dagliga 

verksamheten bli aktuell. Att bli aktuell för den dagliga verksamheten krävs en utredning av 

kommunens LSS-handläggare, som talar om att individen anses tillhöra någon av 



 

 

målgrupperna, olika personkretsar som beskrivs i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (se bilaga 4). Övergripande handlar det om att målgruppen för LSS ges 

tillgång till arbete och studier i en skyddad miljö där individen har sin försörjning genom 

socialförsäkringen i form av aktivitetsersättning eller sjukförsäkring (Socialstyrelsen, 2010b). 

Ett mål inom den dagliga verksamheten är att de individer som vill och kan förvärvsarbeta 

ska erbjudas stöd som ökar möjligheterna att delta i arbetslivet i en skyddad miljö eller 

genom lönearbete i samarbete med Arbetsförmedlingen 

2.3 Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden 

I en rapport från Socialstyrelsen (2010a), Alltmer ojämlikt! så visar det sig att i förhållande till 

övriga befolkningen så saknar många funktionshindrade delaktighet på arbetsmarknaden. 

Rapporten menar att det är en obesvarad fråga huruvida den svaga 

arbetsmarknadsanknytningen beror på bristande arbetsförmåga eller om det är ett uttryck 

för en segregerad arbetsmarknad där inte alla har jämlika möjligheter att få anställning. Det 

kan vara en bidragande orsak till varför dessa individer idag har det svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden idag tillsammans med bland annat utbildningsnivå, diskriminering, brister 

i välfärdssystemet och funktionshindrets effekter. I den utredning som föregick 

reformeringen av den nya gymnasiesärskolan (SOU 2011:8) så menar man att det är en 

utmaning för arbetsmarknaden att se dessa elever som en resurs. 

  

Med den så kallade arbetslinjen vars intension handlat om att göra människor delaktiga och 

förhindra utanförskap, så har det varit stort fokus på att integrera grupper av människor 

som står längst från arbetsmarknaden och som är i stort behov av stöd och hjälp. Dock visar 

rapporter att integreringen på arbetsmarknaden inte nämnvärt ökat trots stora insatser och 

antalet funktionshindrade med lönebidrag har minskat sedan 2007 (Riksdagen, 2011). Från 

arbetsmarknadspolitiskt håll arbetar man sedan 2011 med En strategi för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016 (Regeringskansliet, 2011) med målet att öka 

sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga. 

Ett av delmålen syftar specifikt till att andelen ungdomar, under 30 år, med en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller 

utbildning ska årligen öka under perioden. I Arbetsförmedlingens återrapportering 2015 till 

Regeringen så sammanfattar man att det finns försvårande faktorer med att uppfylla de 

funktionshinderpolitiska delmålen fram till 2016 (Arbetsförmedlingen, 2015). De försvårande 

faktorerna menar Arbetsförmedlingen vara dels den besvärliga arbetsmarknadssituationen 

för personer med en funktionsnedsättning och dels att Arbetsförmedlingens förslag till 

förändring kring lönestöden ännu inte realiserats. Samtidigt visar en rapport från 

Socialstyrelsen att antalet sysselsatta inom den dagliga verksamheten ökar kraftfullt 

(Socialstyrelsen, 2015). 

3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Här sker en presentation av tidigare forskning, artiklar och litteratur samt teoretiska 

utgångspunkter som speglar hur olika faktorer kan påverka inträdet och delaktigheten på 

arbetsmarknaden i form av möjligheter och hinder för individer med lindrigt intellektuellt 

funktionshinder. 



 

 

3.1 Skolformens påverkan 

Det finns kritik som talar för att särskolan som pedagogisk verksamhet är mer 

omsorgsinriktad än kunskapsinriktad som går att läsa i den statliga utredningen, Den 

framtida gymnasiesärskolan (SOU 2011:8). Molin (2008), docent och fil. dr i socialt arbete menar 

att det är ett problem för dessa individer som kommer från miljöer som är relativt skyddade, 

det vill säja särskolevärlden, då det är väsentliga skillnader i kravnivåer mellan särskolans 

”omsorgsform” och de på arbetsmarknaden. Steget från särskola till arbetsmarknadens tuffa 

krav blir för stora för individerna. I synnerhet för individer som befinner sig i gråzonen 

mellan den dagliga verksamheten och anpassade/reguljära arbetsmarknaden. Molin (2008) 

har i sin studie Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 

uppmärksammat hur särskoleungdomar hittar sin plats i livet efter skolgången i frågor som 

rör tillhörighet och identitet.  

 

Skolformens låga kunskapskrav och begränsade möjligheter till vidare studier påverkar även 

det inträdet till arbetsmarknaden i kombination med naturligheten av sämre 

inlärningsförmåga och abstrakt tänkande som hör till funktionsnedsättningen. En studie av 

Bergh, Skogman och Tideman (2010) visar att studier vid en folkhögskola inte tycks förbättra 

möjligheterna för dessa individer på arbetsmarknaden. De menar också att studierna vid 

folkhögskolorna inte fokuserar på teoretisk kunskapsutveckling utan tenderar att vara mer 

omsorgsinriktad likt särskolan i allmänhet. Särskolans pedagogiska arbete är något som även 

lyfts i Mineurs (2013) avhandling, där hon studerat gymnasiesärskolans verksamhet ur 

elevernas perspektiv. Hon menar att omsorgsfokuseringen präglas i hög grad av elevens 

välmående och känsla av trygghet som sker på bekostnad av elevernas kunskapsutveckling. 

I sina intervjuer med gymnasiesärskoleelever visar resultatet att eleverna själva uppfattar att 

utbildningen i sig inte varit av betydelse för deras utveckling och inflytande i sina 

framtidsmöjligheter, framförallt inte i yrkeslivet. Det är i stället yrkesämnena, främst i form 

av praktik, som är av betydelse för kunskapsutveckling och framtida i yrkesliv menar 

Minuer. 

 

Skolan har i sin fostrande roll ett ansvar att stärka individens självkänsla och 

medvetandegöra för individen om funktionshindret, med syftet att skapa en realistisk bild 

av individuella möjligheter och begränsningar till arbete. Utbildningen ska vara realistisk 

och samtidigt utmanande så att eleven får en uppfattning om sina egna möjligheter och 

begränsningar menar man i (SOU 2011:8). Det är ett känsligt ämne som upplevs som svårt att 

beröra och vems ansvar det egentligen är men som ses som nödvändig på vägen mot ett 

arbetsliv menar Molin (2008). En stor pedagogisk utmaning för gymnasiesärskolan handlar 

således om att stödja den personliga utvecklingen för att möta arbetslivet. Minuer (2013) 

visar i sin avhandling att det finns en medvetenhet hos eleverna om sina begränsningar. Det 

brister istället i ett behov från skolan av ökad tydlighet i dialogen med eleverna, om 

utbildningens innebörd, med koppling till styrdokumenten. För att främja elevernas 

kunskapsutveckling krävs en tydlighet om innebörden i undervisningsmomenten och vad 

som krävs av eleven för att uppnå dessa som har betydelse för självbilden. Det är viktigt att 

tydliggöra vad skola och arbetsmarknaden förväntar sig att som går hand i hand med 

individens egen tro på sina förmågor för sin självbild. Det är en svårighet då mottagandet i 



 

 

särskolan förutsätter elevernas svårigheter istället för fokus på förmågor. Det är viktigt att 

vara medveten om sina begränsningar för att utveckla strategier för att hantera och 

övervinna svårigheter. Men det blir problematiskt när det blir för stort fokus på svårigheter 

istället för deras styrkor. Det är inte kring sina svårigheter skolans ansvar att 

medvetandegöra är. Det är i stället behöver stöd i sina särskilda styrkor, positiva sidor och 

sitt värde som människa oavsett förmågor och skolkunskaper menar Minuer (2013).  

3.2 Kategoriseringens betydelse 

Att kategorisera och klassificera är ett behov människan har och möjliggör att vi kan dela 

förståelser bland människor så att vi socialt och verbalt kan identifiera händelser och ting 

menar Hjörne & Säljö (2004). Det sker genom våra sinnesintryck som ett sätt att hantera vår 

omvärld. Konsekvenserna av kategorisering kan bidra till att en sämre utveckling av den 

sociala kompetensen och självkänslan samtidigt som det minska möjligheten att aktivt delta i 

samhällslivet menar Cederlund & Berglund (2014). Centralt för samhälleliga institutioner är 

att kategorisera och klassificera som används i situationer där det krävs kunskaper om 

vilken sorts hjälp och stöd som individen behöver och där beslut behöver fattas. 

Kategoriseringen bidrar även till att olika fenomen uppstår som ger föreställningar om hur 

världen ska uppfattas och vad som anses vara norm eller avvikande menar Hjörne och Säljö 

(2004). Tideman (2012), professor i handikappvetenskap, är av åsikten att samhället 

konstruerar en växande grupp funktionshindrade av barn och ungdomar genom 

kategorisering. Det får konsekvenser för deras levnadsvillkor som vuxna och att det är mest 

tydligt i form av hänvisning till ett vuxenliv utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Med 

särskoletillhörigheten så sker en kategoriseringsprocess som påverkar deras syn på sig själva 

och relationerna till andra. Funktionsnedsättningen blir deras identitet i andra människors 

ögon som tar fokus från de personliga egenskaperna. Det är något som även Molin (2008) 

påpekar i sin studie där resultatet visade att dessa individer upplever att chanserna till 

arbete möjliggörs endast genom att de först blir klassificerade och sorterade som avvikande.  

 

Denna nya generation särskolebarn har till skillnad från tidigare generationer 

begåvningshandikappade vuxit upp i miljöer som varit inkluderande med det omgivande 

samhället som påverkat deras normer, värderingar och önskan om att vara delaktig i 

samhället som vilken annan, menar Molin (2008) och Olin (2009). Denna generation 

särskolebarn vill uppfattas som andra och inte som avvikare menar Molin (2008)  i sin studie. 

De kan också ses som individer med dubbla tillhörigheter. För att få hjälp och stöd uppfattas 

de och intar rollen som brukare eller särskoleelev, som innebär att de avskiljs från samhällets 

normföreställning menar Inleland, Molin och Sauer (2013) i sin artikel. Det blir ett problem, 

dels i identitetsuppfattningen men också i kampen mot individuell frihet och jämlikhet med 

övriga befolkningen. För individer som växt upp i och som andra påverkats av socialt 

konstruerade sanningar om hur och vad ett funktionshinder innebär så påverkas individens 

identitet i fråga om möjligheter och hinder menar Sandvin (2008). Det kan ses som 

bidragande till att de egna förväntningarna sjunker i frågor om rätten till delaktighet på 

arbetsmarknaden.  



 

 

3.3 Svårigheten med delaktighet på arbetsmarknaden  

De skandinaviska länderna ses som pionjärer gällande funktionshinders rättigheter menar 

Lillestø och Sandvin (2014). Det har under senaste decennierna skett integrering och 

inkludering av funktionshindrade i samhället med ett undantag – på arbetsmarknaden. I sin 

artikel lyfter Lillestø och Sandvin (2014) svårigheterna för funktionshindrade i allmänhet att 

bli delaktiga på arbetsmarknaden och i synnerhet för unga funktionshindrade.  

Forskningen i ämnet är begränsad till Norge men författarna menar att den har en allmän 

betydelse i en skandinavisk kontext. I sin artikel menar de att politiska ambitionerna att 

inkludera funktionshindrade genom olika bidragsformer inte når fram och får kraft på 

arbetsmarknaden. Bidragsformerna har lågt inflytande för arbetsgivare och är inte 

motiverade för anställning av intellektuellt funktionshindrade. Författarna menar att 

arbetsmarknaden använder en annan logik för produktivitet och effektivitet där 

bidragsformerna inte är tillräckligt motiverade för att det ska attrahera arbetsgivare.  

Orsaken menar Lillestø och Sandvin (2014) att dagens förhållningssätt mot intellektuellt 

funktionshindrade vilar på gamla traditioner och diskurser där skyddade arbeten ses som 

normen för funktionshindrade. Trots dagens fokus på inkludering är det relativt långsamma 

processer för att förändra rådande diskurser som undantar funktionshindrade från 

samhällets norm om arbete som moralisk plikt för vår välfärd. Dessa rådande diskurser 

innebär att funktionshindrade i hög grad ses som befriade från krav att delta i arbetslivet 

som försvårar inträdet på arbetsmarknaden. För att det ska ske en förändring menar Lillestø 

och Sandvin (2014) att det från politiskt håll måste visas viljekraft och riktlinjer om vad ska 

vara gällande.  

 

Ett annat perspektiv med svårigheten med inträdet på arbetsmarknaden tar hänsyn till de 

höga kunskapskrav som krävs för delaktighet i arbetslivet. Molin (2008) menar att i dagens 

elitiska samhälle så uppstår svårigheter för dessa individer att till fullo bli delaktiga i 

samhällslivet då kunskapskraven och arbetsuppgifterna som tenderar att bli mer abstrakta 

och komplicerade försvårar inträdet på arbetsmarknaden, där det abstrakta tänkandet och 

inlärningsförmågan begränsningar möjligheterna till arbete. Det är något som också Lövgren 

och Hamreby (2011) lyfter i sin artikel. De menar att flertalet studier påvisar strukturella 

villkor och kulturella föreställningar i problemformuleringen av studierna som visar 

påverkansfaktorer för unga intellektuellt funktionshindrade delaktighet på 

arbetsmarknaden. Sedan i valet av studiens metoder hamnar fokus på de individuella 

förutsättningarna för inträdet på arbetsmarknadens som förklaring på svårigheten med 

inträdet på arbetsmarknaden. Lövgren och Hamreby (2011) menar att det speglar en 

individualiserad syn på funktionshinder där problemet är individerna och inte miljön. Detta 

kan relateras till den samhällsförskjutning som skett där individen idag i större utsträckning 

än tidigare ses som ansvarig för sin anställningsbarhet med betoning på valfrihet och ansvar 

att ta egna initiativ för att komma in på arbetsmarknaden menar Peterson, Dahlstedt och 

Plymont (2012), som också speglar sig hos individer med funktionshinder som Molin (2008) 

menar. 



 

 

3.4 Socialkonstruktionism och normens makt 

Socialkonstruktionism utgår från att verkligheten är socialt konstruerad. Det finns viktiga 

antaganden inom konstruktionismen som att underordning, utanförskap och avvikelse alltid 

uppstår i ett socialt sammanhang i förhållande till normer och värderingar i det sociala 

sammanhanget menar Gustavsson (2010). Någon som vi kategoriserar som lindrig 

intellektuell funktionshindrad kan ses som en social konstruktion som kan ge oss 

föreställningar att personen ska vara på ett visst sätt. I alla samhällen präglas människor av 

rådande normer och värderingar kring hur något ska uppfattas som normalt eller avvikande 

genom vår socialisation och i interaktion med andra menar Alveson och Sköldberg (2008).  

Professor Grunewald (2008) är av åsikten att historien och kulturen i vårt samhälle har en 

betydande roll för frågor som rör delaktighet och fullvärdigt medborgarskap för individer 

med intellektuella funktionshinder och är fortfarande motsägelsefull. Diskursen har 

förändrats – från tider där de setts som sinneslöa och efterblivna till att vi idag benämner 

gruppen som individer med intellektuell funktionsnedsättning. Något som även Szönji och 

Tideman (2011) betonar - livsvillkoren har förbättrats i många avseenden för 

funktionshindrade men gamla attityder och förhållningssätt kvar finns fortfarande kvar som 

påverkas av samhällets normer, värderingar samt föreställningar om funktionshindrade. 

Sandvin (2008) är på samma linje och menar att det inte bara är samhällets strukturer som 

bidrar till exkluderingen från arbetsmarknaden idag, utan i hög grad även kulturella 

föreställningar om funktionsnedsättning. Funktionshinder signalerar beroende och assistans 

som bidrar till att samhällets förväntningar på funktionshindrade är låga i fråga om arbete 

något som även (Fuentes, 2011) bekräftar, där funktionshindrade ses som föremål för vård 

och omsorg.  

 

Ett centralt begrepp inom socialkonstruktionismen är makt som kopplar teorin till Michel 

Foucaults idéer och tankar, som går att läsa av Gustavsson (2010) och Johansson (2012). 

Foucault menade att makten finns i samhällets strukturer och inte är något som utövas av 

något subjekt. Denna osynliga makt reproduceras, vävs in och bärs upp av de 

kunskapsstrukturer vi skapat som sammanfaller med värderingar och kunskaper som finns i 

ett specifikt samhälle. Enligt Johansson (2012) så menade Foucault att den institutionella 

makten bidrar till kategorisering av individer som reducerar och skapar olikartade 

livsvillkor för individer som bidrar till underordning och utanförskap. Effekten av 

kategoriseringen ger därmed inte bara hjälp och stöd utan bidrar även till en avancerad form 

av förtryck och skapande av underordning av individer som inte faller in i normens ramar 

och lyckas normaliseras, som bidrar till reproducering av en viss social ordning och 

kulturella mönster. Det sker genom språket och vår gemensamma överenskommelse om hur 

något ska uppfattas i samverkan mellan samhället och institutioner för att komma tillrätta 

med det vi inte uppfattar som norm. Normens makt har en stor inverkan på hur vi 

reproducerar och underordnar avvikelser av våra föreställningar om hur något ska 

uppfattas. Dessa normer och värderingar som vi gemensamt kommit överens om som 

gällande, sker genom kommunikation och på så sätt bygger vi upp gemensamma sanningar. 

Dessa sanningar reproduceras i samhällets strukturer som i sin tur ger institutionerna dess 

legitimitet att upprätthålla de normer vi kommit överens om ska vara gällande i samhället. 

Samtidigt som denna skapade verklighet och sanningar reproduceras och skapar i sin tur 



 

 

individerna enligt Alveson och Sköldberg (2008). Med hänsyn till samhällets rådande 

strukturer som är så grundligt rotade och inbäddade gör de svåra att invända sig emot och 

förändra menade Foucault enligt (Johansson, 2012). 

3.5 Stigma 

Med Goffmans (2014) stigmabegrepp kan vi ges förståelse för funktionshindrades sociala 

position och status skapas. Stigmatisering sker utifrån synliga eller osynliga egenskap(er) 

som skiljer individen från andra som ett exempelvis säreget utseende tillika normavvikande 

egenskaper som särskoletillhörighet eller underligt beteende. Goffman (2014) menade att i 

mötet med andra, så bygger vi vår uppfattning om människan av det vi ser eller som ovan 

beskrivits, normavvikande egenskaper som förklarats och vi är medveten om. Det leder till, i 

mötet, att vi har en generellt har förutfattad föreställning om hur något är och hur vi antar att 

individen är. Medan den faktiska identiteten och är vem individen faktiskt är kommer i 

skymundan. Dessa stigman bidrar till att på ett ofta omedvetet och oavsiktligt sätt reducera 

individens livsmöjligheter då de ofta blir bemötta med misstro, nedlåtenhet och 

avståndstagande enligt Goffman. Det betyder att individen stämplas av sin sociala identitet 

som talar om för oss vilken kategori av människa det är och om den får tillgång till att dela 

den sociala gemenskapen som en viss grupp av människor har. På så sätt individen utesluts 

ur vissa sociala gemenskaper om den inte delar eller uppfattas tillhöra normen som finns 

inom gruppen.  

 

Med medvetenheten om sina begränsningar som formats i kontakten med andra påverkar 

det individens identitet och förhållningssätt mot sin omgivning. Det kan resultera i att 

individen försöker dölja sitt stigma och istället eftersträvar en anpassning till samhällets 

norm. Goffman (2014) menade också att stigmatiserade individer i tonårsåren har en önskan 

om att kunna identifiera sig med det normala och inte med tillhörigheten som i detta fall är 

särskolan och sina klasskamrater. Genom att försöka dölja och hemlighålla sitt stigma får det 

individen att känna skam av att tillhöra en, enligt normen avvikande grupp, och av rädsla av 

att det ska uppdagas så vill inte individen att stigmat påtalas. Det leder till att den 

stigmatiserade individen tillslut accepterar sin situation, sitt stigma och begränsar sitt 

umgänge till var de upplever sig accepterade.   



 

 

 

4. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, analysera och beskriva hur olika aktörer som är 

delaktiga i gymnasiesärskolans elever väg mot arbete, uppfattar individens möjlighet och 

hinder med att bli delaktiga på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. 

 

Forskningsfråga:  

Vilka påverkansfaktorer möjliggör och hindrar för att dessa individer att ta sig in på 

arbetsmarknaden? 



 

 

5. Metod  

5.1 Hermeneutisk ansats  

Då det är förståelsen och tolkningen av de individuella uppfattningar de olika aktörerna har 

som ska förmedlas så föll valet av att utgå från en hermeneutisk ansats och kvalitativ metod.  

Med valet av den hermeneutiska ansatsen ges stöd att skapa förståelse för mening, innebörd 

och värderingar som förankras och tolkas med hjälp av studiens syfte rörande den kontext, 

kultur och bakgrund som berörs i studien (Hartman, 2004). Det ger även möjlighet att samla 

kunskap genom att tolka aktörernas livsvärld och upplevelser av fenomenet, där de i sin 

yrkesroll samlat på sig erfarenheter och kunskaper av hur de uppfattar möjligheter och 

hinder dessa elever står inför. Med den kvalitativa metoden innebär det att jag som forskare i 

ämnet utgår från aktörernas perspektiv med strävan att förstå den sociala verkligheten med 

informantens ögon ur ett tolkande synsätt (Bryman, 2011).  

 

Alveson och Sköldberg (2008) menar att kärnan för den hermeneutiska ansatsen är att 

delarna endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Helhetens betydelse i 

denna studie är central för att kunna tolka och skapa förståelse för individer med lindrigt 

intellektuell funktionshinders situation på deras väg mot delaktighet i arbetslivet. Det kräver 

en förståelse av att delarna, som utgörs av aktörernas olika utsagor och yrkesroller, inte är 

isolerade från varandra. Alla delar måste sättas in i sin samhälleliga kontext för att förstå och 

tolka betydelsen i sin helhet för att kunna beskriva och analysera individernas situation och 

hur dessa aktörer uppfattar de möjligheter eller hinder för att bli delaktiga i arbetslivet med 

övriga.  

5.2 Urval 

Utifrån studiens syfte har urvalet fallit på skolpedagog, studie- och yrkesvägledare, 

arbetsanpassare och arbetsförmedlare för daglig verksamhet och kan betraktas som ett 

målinriktat urval. Kriteriet för att var aktuell för studien är att informanterna har en 

koppling till gymnasiesärskolan med att de ur något perspektiv arbetar med utslussning mot 

arbetslivet av dessa elever. Ett målinriktat urval menar Bryman (2008) att det är ett 

strategiskt urval i valet av intervjupersoner som är relevanta för problemformuleringen. För 

att få svar på studiens forskningsfrågor är de beskrivna yrkesgrupperna och deras 

uppfattningar centrala och värdefulla med tanke på de erfarenheter och kunskaper de har i 

frågan. De är från olika håll och under olika skeden i utslussningsprocessen delaktiga och 

ansvariga för dessa elever i övergången från skola till arbetsliv. De bidrar var och en till att 

studien kan ses ur olika perspektiv och kan bidra till en helhetsbild av problemområdet som 

möjliggörare för att eleven ska hitta sin plats i samhället efter avslutad skolgång.  

 

Valet av studiens informanter kan ses som ett snöbollsurval då jag började med att kontakta 

en rektor för en gymnasiesärskola i länet. Rektorn kunde utifrån syftet med studien ge 

förslag på informanter som är delaktiga i elevernas utslussningsprocess på vägen mot arbete. 

Bryman (2004) menar ett snöbollsurval bygger på att man först väljer ut någon som sedan 

förmedlar vidare kontakter. Författaren menar vidare att det riskerar att urvalet inte blir 



 

 

representativt, då det är rimligt att valen faller på individer som liknar varandra i 

uppfattningar och åsikter där konsekvensen och risken är att undersökningen inte blir 

representativ. Jag hävdar dock att så inte är fallet i denna studie. Med tanke på att det är ett 

fåtal specifika individer som arbetar med och har kunskap inom problemområdet, så är 

populationen begränsad och kan inte ses som ett val som sker av individer som har liknande 

uppfattningar och liknar varandra.  

 

Vidare kan urvalet inte ses som representativt för hela populationen då studien är begränsad 

i antalet intervjuade personer. Det gäller även urvalets geografiska område. Då urvalet till 

studien berör representanter från fyra skilda yrkesområden så har antalet begränsats till en 

intervjuinformant ur varje yrkeskategori. Det geografiska urvalet har begränsningar då 

gymnasiesärskolor inte finns på varje ort i Sverige. För att det tidsmässigt, praktiskt och 

ekonomiskt skulle vara möjligt att genomföra intervjuerna har urvalet gjorts begränsat till en 

medelstor stad, belägen i mellersta Sverige. Då det av tidsbegränsade skäl inte är möjligt att 

intervjua fler informanter så går det också att säja att studien och slutsatserna inte kan 

generaliseras. Målet med studien är inte heller att den ska vara representativ och 

generaliseras på den totala populationen. Den ska istället bidra till att undersöka, beskriva 

och analysera ett problemområde utifrån den kultur och föreställningar som råder i en 

medelstor svensk stad vid en given tidpunkt av de som är yrkesverksamma inom ramen för 

studiens problemområde.  

5.3 Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

Då meningen med studien är att skapa förståelse för och analysera informanternas 

uppfattningar av studiens syfte så föll valet på en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer vid insamlandet av data. Valet av semistrukturerade intervjuer baseras på att 

metoden är flexibel och ger informanten stor frihet att besvara frågorna utifrån sina 

erfarenheter och livsvärld menar (Bryman, 2008).  Det stämmer väl in på studiens syfte då 

det är informanternas uppfattningar om forskningsproblemet som är central. Med valet av 

semistrukturerad metod för insamling av data gavs möjligheten att ställa följdfrågor för att 

utveckla det informanten svarat. Det gav också utrymme till att få förklaringar av 

uppfattningar som informanten ansåg relevant och av vikt för problemområdet, vilket 

Bryman (2008) menar är metodens syfte.  

 

Inför utförandet av intervjuerna så skapades en intervjuguide (bilaga 1) för att få en struktur 

för att garantera att frågorna berörde och täckte studiens syfte. Intervjuguiden utformades så 

att informanterna gavs frihet att formulera sig fritt utifrån sin livsvärld, de värdefulla 

erfarenheter och kunskaper i hur den uppfattade studiens problemområde som enligt 

Schultz & Schultz (2010) menar att metoden ger utrymme för. Intervjuguiden gav också 

förutsättningarna att på ett smidigt sätt kunna ändra ordningsföljden på frågorna 

allteftersom informanterna svarade så att det blev en naturlighet i övergången till nästa 

frågeställning. I flera fall behövde inte alla frågor ställas då det kom naturligt för 

informanterna att beröra faktorer som gav svar på frågorna i intervjuguiden och i linje med 

studiens syfte.  

 



 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av informantens samtycke som utgick från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebar att jag förklarade vad inspelningen 

ska användas till, vem som kommer att ha tillgång till den och att datamaterialet kommer att 

raderas efter studien blivit godkänd(Codex, 2015). Syftet med inspelningen gav mig 

möjligheten att som ensam intervjuare vara fullt närvarande i intervjusituationen. Jag kunde 

på så sätt fokusera på informantens svar som också underlättade att ställa relevanta 

följdfrågor. Fördelen med att spela in intervjuerna betyder också att jag kunde återge vad 

informanten sagt på ett korrekt sätt när intervjuerna senare transkriberades.  

5.4 Analysmetoder  

Analysmetoden har skett i två steg. Insamling av data har skett med stöd av analytisk 

induktion. Därefter utfördes en diskursanalys som stöd att analysera det empiriska 

materialet för att besvara studiens forskningsproblem i dess samhälleliga sammanhang.  

5.4.1 Analytisk induktion 

Då den hermeneutiska ansatsens kärna består av att meningen och delarna endast kan 

förstås när den sätts i samband med helheten så kräver det en metod för att ge mening åt den 

empiriska datamängden som samlades in menar Alveson och Sköldberg (2008). Med stöd 

Alveson och Sköldberg resonemang valde jag att kategorisera mina tolkningar av 

informanternas utsagor av det som uppfattades som centrala delar av samtliga informanters 

utsagor. Det möjliggjorde att hitta egenskaper som informanterna delade gemensamt med 

varandra som berörde den kontext och vid en given tidpunkt som Bryman (2008) menar är 

syftet med analys av data. På så sätt bidrog det till en helhetsförståelse av vilka viktiga 

faktorer som spelade in, för att unga lindrigt intellektuellt funktionshindrade ska ges 

tillträde på arbetsmarknaden och som svar på studiens syfte och problemställning. Den 

forskningsfråga som studien avsåg att besvara var grunden för temaläggningen av 

intervjuguiden och senare kategoriseringen av resultatet. Med hjälp av analytisk induktion 

som metod samlades först all empirisk data in innan analysen av det empiriska materialet 

påbörjades. Fördelen med metoden är enligt Hartman (2004), att då data analyseras först 

efter alla intervjuer är genomförda så minskar det risken att informanterna ska påverkas av 

antaganden om hur kan vara och bör uppfattas.  

 

När det blev aktuellt att koda och kategorisera empiriska data som samlats in under 

intervjuerna så transkriberades data ordagrant med syftet att återge informanternas 

uppfattning på ett korrekt sätt. Efter transkriberingsprocessen sorterades relevanta begrepp i 

olika kategorierna som uppfattas som centrala och väsentliga för att förstå helheten. Dessa 

begrepp utgjorde en förutsättning för att förstå, tolka och analysera helheten av de 

egenskaper som informanterna delade uppfattning om, men även skillnader i uppfattning 

med tanke på informanternas olika yrkesroller. De teoretiska utgångspunkterna har kommit 

till efter det att data har analyserats, kategoriserats och sammanställts i linje med analytisk 

induktion.  



 

 

5.4.2 Diskursanalys 

Michel Foucalts tankar och idéer har påverkat den diskursanalys som används inom 

samhällsvetenskap idag enligt Boréus (2011). Det finns olika riktningar på diskursbegreppet 

och de som betraktar diskurser som enbart språkliga medan Michel Foucaults syn på diskurs 

inte bara handlar om hur man talar eller skriver om ett fenomen. Det var också 

språkanvändningen i sitt sociala sammanhang som var intressant för Foucault menar Boréus 

(2011). Diskursanalysen i denna studie vilar på aktörernas uppfattningar om individernas 

möjligheter och hinder med delaktighet på arbetsmarknaden och som analyserats av 

studiens resultat och sedan diskuteras med hjälp av studiens tidigare forskning och teorier.  

Genom aktörernas uppfattningar kan man med en diskursanalys komma åt normer och 

värderingar som existerar i ett visst socialt sammanhang som denna utslussningsprocess kan 

ses vara som påverkar uppfattningar och tillika individernas självbild.  

5.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och förförståelse 

Trovärdighet och tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen syftar till att säkerställa att 

forskningen utförts i enlighet med gällande regler enligt Bryman (2008). Tillförlitligheten 

handlar om att denna studie skulle kunna utföras igen och med samma resultat. Denna 

studie skulle med sannolikhet kunna göras om med ett liknade resultat, men inte samma, då 

det är min tolkning, uppfattning och analys som bidragit till studiens resultat i linje med den 

hermeneutiska ansatsen. Trovärdigheten berör hur sannolikt det är att resultatet ger en 

rättvis bild av informanternas olika åsikter och uppfattningar samt en rättvis bild av 

verkligheten. Det går aldrig att säkerställa andras uppfattningar men risken att det ska vara 

missvisande är låg, då intervjufrågor utgått från studiens syfte och problemfråga som i sin 

tur kopplas samman med relevant forskning, utredningar, rapporter och teoretisk 

utgångspunkt. Tanken är inte heller att den ska generaliseras utan utgör uppfattningar, 

åsikter och tolkningar av forskningsproblemet vid en given tidpunkt i en specifik kontext. 

Situationen kan förändras som påverkar både studiens trovärdighet och tillförlitlighet som 

nya reformer inom både skolans och myndigheters värld som ändrar förutsättningarna för 

unga med lindrig intellektuellt funktionshinder.  

 

Med valet av den hermeneutiska ansatsen så betyder det att jag som forskare tolkat den 

intervjuades svar, så är det delvis en subjektiv tolkning, då förståelsen för andra alltid är 

relativ vår egen bakgrund. Den hermeneutiska ansatsen ger ett visst utrymme för subjektiv 

tolkning, då vi aldrig helt kan lägga vår förståelse för världen åt sidan menar Hartman 

(2004). Förståelse är central inom hermeneutiken och grundläggande för vår existens för att 

vi ska kunna orientera oss i vår tillvaro menar Alvesson och Sköldberg (2008). Tolkning och 

intuition är här central för att försöka förstå, få kunskap om och förklara människors 

livsvärld. Det betyder att vår förförståelse bidrar till hur vi uppfattar och tolkar det andra 

människor talar eller skriver om. För att förstå andra, relaterar vi till oss själva, vår livsvärld 

och tidigare upplevelser. För att säkerställa trovärdigheten i arbetet så har inspelat material 

transkriberats ordagrant för att kunnat återge informanternas utsagor på ett korrekt sätt. 

Trovärdigheten handlar även om att frågorna i intervjuguiden är relevanta till studiens syfte 

och problemställning med hänsyn till den kontext som studien berör för att säkerställa att 

informanten svarat på det som varit avsett.   



 

 

5.6 Etiskt ställningstagande 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Codex, 2015). Huvudkraven syftar till att skydda 

informanternas rätt till anonymitet. De berör krav på hur forskning etiskt ska bedrivas med 

krav som information av studiens syfte, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av 

lämnade uppgifter. Informanterna fick i det utskickade missivet (bilaga 2) information om 

studiens etiska ställningstagande. Även i samband med intervjuerna så gavs information av 

de forskningsetiska principerna. Det innebar att informanten informerades om att 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 

ifrågasättas. Det kan också innebära valet att inte svara på en specifik fråga. Vidare 

informerades om att uppgifter som informanten lämnade endast skulle användas för denna 

studies forskningsändamål. Det informerades också om konfidentialitetskravet. Det innebär 

att uppgifter som kan spåras till en viss person, som namn och stad, kommer att 

avidentifieras i studien. Av etiska skäl har jag även valt att inte precisera och beskriva 

informanternas specifika yrkesroller i resultatdelen i den mån det varit möjligt. Det har skett 

med hänsyn till att det är en liten och specifik grupp i samhället som arbetar med dessa 

frågor. Det relevanta är diskursen i aktörernas uppfattning om individernas möjligheter och 

hinder och inte den yrkesroll de har, då de i samverkan arbetar mot samma mål, men i delvis 

olika faser av utslussningsprocessen.  

5.7 Metoddiskussion 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att beskriva moment och val under arbetets gång för 

att möjliggöra en kritisk bedömning av forskningsprocessen. Jag har i mina val av metoder 

strävat efter att återge dessa val på ett utförligt och beskrivande sätt för att läsaren ska ges 

möjlighet att bedöma studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Mina val av litteratur, tidigare 

forskning, utredningar och rapporter har syftat till och använts för att kunna beskriva, 

förklara och analysera det insamlade empiriska materialet på ett objektivt och trovärdigt 

tillvägagångssätt.  

 

Den kvalitativa metoden och den hermeneutiska ansatsen visade sig vara ett lämpligt val för 

att ges möjlighet att tolka, skapa förståelse och analysera forskningsproblemet. Jag fick med 

hjälp av studiens informanter, i deras olika ansvarsroller, delarna till att bli en helhet. På så 

sätt, möjliggjorde det att jag kunde tolka och analysera studiens forskningsfråga med dess 

syfte, tillsammans med val av ovan nämnda empiriskt material. Mina intervjuer löpte på väl, 

informanterna var positivt inställda till studiens syfte och alla tillfrågade valde att medverka. 

Min generella upplevelse var att studiens informanter gav ärliga svar och delade med sig av 

både positiva och negativa upplevelser. Det uttrycktes också från en informant, glädje av att 

det fanns någon med vilja och intresse att belysa detta angelägna och problematiska ämne.  

 

Att denna studie skulle vara generaliserbar finns det sannolikhet till. Resultatet skulle kunna 

bli liknade men inte identisk, då det är min tolkning, uppfattning och analys som bidragit till 

resultatet ur en hermeneutisk ansats. Generaliserbarheten är inte heller något studien strävar 

efter. Den beskriver istället hur det kan uppfattas i en specifik kontext under en specifik 

tidsram. Kontextuella förutsättningar och faktorer som bland annat påverkas av lokal 



 

 

politisk vilja, mentalitet, företagaranda och andra förutsättningar som är rådande i en viss 

geografisk del av landet kan skilja sig åt under samma tidsperiod. Min egen förförståelse är 

också relevant för studien. Att vi aldrig helt kan lägga vår förståelse för världen åt sidan som 

Hartman (2004) menar tillsammans med att ansatsen ger visst utrymme för subjektiv 

tolkning som Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram ser jag i denna kontext med både 

styrka och svaghet som finns att läsa i studiens förord.  

 

 



 

 

6. Resultat  

6.1 Presentation av informanternas yrkesroller  

Här sker en presentation av vad informanternas yrkesroller innebär för att möjliggöra unga 

lindrigt begåvningshandikappade delaktighet på arbetsmarknaden. Informanterna har 

mellan 5 till 43 års erfarenhet av arbete med tidigare nämnda grupp. Alla informanter 

arbetar i utslussningsarbetet. Efter avslutad skolgång är det arbetsförmedlaren och 

arbetsanpassaren som arbetar för delaktighet i arbetslivet.  

 

Skolpedagogens roll är forma och fostra eleven inför framtiden. 

Studie- och yrkesvägledaren har som uppgift att vägleda och informera individen i framtida 

yrkesval.  

Arbetsförmedlarens uppgift är att bistå med stöd och resurser för att möjliggöra inträde på 

framförallt den anpassade arbetsmarknaden.    

Arbetsanpassare arbetar för att hitta ett anpassat arbete åt individen inom den dagliga 

verksamhetens kontext.  

6.2 Vilka påverkansfaktorer möjliggör eller hindrar dessa individer 

för att ta sig in på arbetsmarknaden? 

Här går att läsa resultat av det studien i vad informanter uppfattar som viktiga faktorer för 

att dessa individer som möjliggör eller hindrar delaktigheten på arbetsmarknaden genom ett 

oftast anpassat arbete på arbetsmarknaden eller genom den dagliga verksamheten.  

6.2.1 Vikten av samverkan 

En viktig förutsättning för delaktighet på arbetsmarknaden rör samverkan mellan de 

beskrivna aktörerna. Målet är att eleverna efter avslutad gymnasieutbildning kliver direkt ut 

i arbetslivet där sannolikheten ökar vid bra samarbete menar samtliga informanter. 

Samarbetet är viktigt för bedömningen om vilken väg som är lämplig att gå för individen, 

om det är mot arbetsmarknaden eller den dagliga verksamheten som insatserna ska styras. I 

bedömningsarbetet om rätt väg att gå så är det framförallt hur det fungerat på 

praktikplatserna som är avgörande. Har eleven haft mycket frånvaro och problem på 

praktik(erna) så att då är det vägen mot dagliga verksamheten som blir aktuell. Medan om 

praktiken löpt på med bra resultat så är det åt arbetsmarknaden aktörerna arbetar. En 

informant menar att det tar tid att lära känna individen och det är av vikt att samarbetet 

startar i tid så att de kan planera insatser och sökandet efter lämpliga arbetsplatser i de fall 

där det arbetsplatsförlagda lärandet inte leder till en fortsättning efter avslutade studier.  

 

”Många arbetsgivare vill ha en garanti att individerna sköter sig men 

det kan inte vi göra. Men känner du individen så är det lättare att 

rekommendera och hitta en lämplig plats.” 

 

Finns inga kunskaper om individen att det är en orsak varför det kan fördröja inträdet på 

arbetsmarknaden när de lämnat skolan. En risk menar en informant är att den tid det tar att 



 

 

bygga upp förtroende och hitta en lösning till sysselsättning utan att det innebär 

misslyckanden. Det kan innebära att individen hinner tappa gnistan att motivera sig till 

arbete i brist på en meningsfull tillvaro. Det är därför av stor vikt att samarbetet fungerar 

mellan de olika aktörerna. Informanterna menar att samarbetet har blivit mycket bättre de 

sista åren och fungerar bra. En annan informant menar att det nätverk som byggts upp 

består av specifika och samma personer som underlättar, och menar vidare att det nästan är 

den enda förutsättning för att det ska ge ett lyckat resultat. 

6.2.2 Det arbetsförlagda lärandets betydelse 

Alla informanter är eniga om det arbetsförlagda lärandet har en avgörande betydelse för 

inträdet på arbetsmarknaden och det kommande arbetslivet. Det är de långa 

praktikperioderna som ger resultat, där eleverna fått känt på hur det är att ta ansvar och vad 

det innebär att lönearbeta, som att komma i tid och hur det sociala samspelet fungerar.  

 

”Det är många som inte haft så långa och bra praktikplatser och då är 

de inte redo. Dom vet inte vad det är att lönearbeta. Det här att passa 

tider. Att man inte klarar av arbetsuppgifterna det är en annan sak, 

men arbetsmoralen. Har man inte haft praktikplatser då har man inte 

fått in arbetsmoralen heller. Det är den som är jätteviktig för oss i vårt 

arbete.”  

 

De långa praktikperioderna ökar också förutsättningarna att få stanna kvar efter avslutad 

skolgång med någon form av lönebidrag. Det är också vad man från skolans håll arbetar för 

– att praktikperioderna ska vara långa och sammanhängande. Problemet kan vara att 

eleverna själva vill testa på olika praktikplatser, att praktikerna är korta och många eller att 

det inte är möjligt från arbetsgivarens sida att erbjuda långa praktikperioder. 

 

En svårighets som berörs är att många elever är ”hariga” och är svåra att få ut på praktik då 

de känner tryggheten i skolans miljöer, har svårt att anpassa sig och förstår inte vikten av det 

arbetsförlagda lärandets möjligheter. Den här beskrivningen ger en informant. 

 

”Vi har elever som inte varit ut på praktik fast det ordnats för dem. 

Jag ser som att de är hariga för att komma på ett nytt ställe. (…) Vi 

kan inte tvinga dem, däremot kan vi prata med dem och försöka 

övertala.” 

 

Ett problem som berörs av en informant utanför skolans verksamheter är aktörernas olika 

plattformar och ansvarsområden. Alla arbetar mot samma mål men har, som sig bör, olika 

roller, visioner och mål att fylla i sina yrkesfunktioner. Från skolans håll handlar det om att 

förbereda, utbilda och ge eleverna möjligheten att prova på så mycket som möjligt och ta 

tillvara på elevens styrkor. Medan de utomstående informanterna menar att det centrala 

inom skolans verksamheter borde handla om att ge kunskaper om vad ett arbete innebär och 

vilka realistiska framtida möjligheter som faktiskt finns. På så sätt uppstår ett dilemma då 

det uppstår en konflikt mellan skolans lite skyddade värld och verkligheten, som står i rak 



 

 

motsägelse till arbetsmarknadens krav. Något som de menar vidare inte är unikt för 

särskolans miljöer men kanske är ännu viktigare i denna kontext. Informanterna utanför 

skolvärlden menar att det är viktigt med drömmar och visioner inför framtida yrkesval men 

i verkligheten handlar det om städ, fastighetsskötsel och andra ”enkla” arbetsuppgifter.  

 

”I skolan ”romantiserar” man mer och visar de på de möjligheter 

eleverna har. Målet är att visa möjligheterna och är som det ska vara. 

(…) Men sen när man kommer ut hit, jag menar det finns inga sådana 

jobb. (…) Skolan handlar mycket om drömmar och mål och det man 

vill. Det blir en sådan stor skillnad”.  

 

Ett stort dilemma menar en informant att många dörrar är stängda och omöjliga att nå. Det 

är en svår balansgång i att inte sänka individens drömmar samtidigt som det krävs en 

medvetenhet om de begränsningar individen har i form av framtida studier och 

arbetsbefattningar. Att motivera individen att ändå göra sitt bästa i skolan, trots att denne 

ofta inte kan nå sin dröm ses som en mycket svår uppgift då studierna inte leder någonstans 

eller är avgörande för framtida sysselsättning.  

6.2.3 Kopplingen mellan ekonomi, betyg och motivation till arbete 

Ett problem som berörs är aktivitetsersättningens betydelse för skolgången och det 

kommande arbetslivet. Eleverna får cirka 9.000 kronor per månad i ersättning, från det år de 

är 19 så kan det många gånger betyda att motivationen för skolarbetet sjunker som kan 

påverka närvaron i skolan. Vid hög frånvaro så stänger man av elever i den ”vanliga” 

skolformen. I denna skolform ger det inga konsekvenser av att inte delta i undervisningen. 

Aktivitetsersättningen och det förlängda studiebidraget betalas ändå ut till eleven. 

Informanten menar att närvaron är förutsättning för att ha en möjlighet på arbetsmarknaden 

och att få en ersättning som arbetssökande.  

 

”Ta bort aktivitetsersättningen så att eleverna motiveras att gå till 

skolan! Klarar de inte av att sköta skolan så hur ska det då gå i 

arbetslivet? Politikerna vågar inte sätta problemet på dagordningen– 

då det är den svagaste gruppen i samhället. Alla elever oavsett 

skolform ska ha samma ersättning!” 

 

I det gamla systemet var det lättare att uppnå godkända betyg. En informant upplever att 

med den nya gymnasiesärskolereformen så har också kunskapskraven ökat och det har blivit 

svårare att nå godkända betyg eftersom betygskriterierna skiljer sig från tidigare. 

Ofullständiga betyg menar samma informant, ger konsekvenser för eleven. Fullständiga 

betyg eller inte är avgörande för hur stor aktivitetsstödet blir från Arbetsförmedlingen vid 

arbetslöshet. Att inte ha fullständiga betyg kan också innebära att eleven inte fullgjort sin 

praktik. En annan informant har dock ett annat perspektiv på betygets betydelse. 

 

” (…) när de får sitt avgångsbetyg i näven så är inte avgångsbetyget 

värt något. Det finns en medvetenhet att betygen inte betyder något. 



 

 

Det är en förljugen värld, det handlar om fyra år i en människans liv. 

De finns de som försöker på komvux och folkhögskola. Som inte 

hjälper ett dugg. Samhället sänder ut signaler att du måste studera 

som dessa individer också är medvetna om. Och då hamnar de i ett 

läge där de intellektuellt förstår att man måste studera men klarar 

många gånger inte av det.”  

 

Den ekonomiska situationen är ett problem som samtliga informanter berör. När de avslutat 

sina studier och insatserna styrs mot att stå till arbetsmarknadens förfogande så innebär det 

att aktivitetsstödet utbetalas först i oktober det år individen avslutat sin utbildning. Vilket 

blir en stor förändring för individen som varit berättigad till aktivitetsersättning under 

skoltiden. Går däremot individen mot den dagliga verksamheten så innebär det som 

tidigare, att aktivitetsersättningen löper på. I de fall individen ”hamnat” i den dagliga 

verksamheten efter försök på arbetsmarknaden så krävs att Försäkringskassan gör 

bedömningen att eleven inte står till arbetsmarknadens förfogande. Som inte är helt 

självklart menar en informant.   

 

”De har haft ett helvete när de fallit mellan stolarna. Mellan 

försäkringskassa och arbetsförmedlingen. (…)För att få beviljat från 

försäkringskassan så måste de nästan idiotförklaras i läkarintyget för 

att få en ekonomi. Då blir ryggsäcken ännu tyngre, då har man fallit 

ännu längre ner under vattenytan.”  

 

Att falla mellan stolarna kan ses som förödande för individen som slussas mellan daglig 

verksamhet, arbetsförmedling och socialen. Informanten menar att de är väldigt utsatta och 

sårbara i sin situation. Ur ett annat perspektiv så menar fler än en informant att de blir lite 

”bortskämda” när de väl fått aktivitetsersättning, då det många gånger inte motiverar att 

arbeta. De får samma penning om de väljer att avstå från arbete i de fall det är vägen mot 

dagliga verksamheten som är aktuell. En informant berättar om glädjen som vissa 

individerna kan uttrycka när de, efter många turer, blir beviljade aktivitetsersättning och 

menar att det säjer mycket om hur snett systemet är. Informanter menar att vem kan bli glad 

att ses som nästan oförmögen att arbeta? Informanten uttrycker bedrövelse för individernas 

situation där de får början hade viljan och var hoppfulla inför arbetslivet, men någonstans på 

vägen blev drömmen krossad. 

6.2.4 Förväntningar och kopplingen till att vara bärare av sitt funktionshinder 

Alla informanter var överens om att dessa elever har samma förväntningar inför arbetslivet 

som andra jämnåriga utan funktionshinder men som informanterna menar i hög 

utsträckning är orealistiska. De är lyckliga, stolta och ser positivt på sina framtida 

möjligheter till arbete. En informant belyser den naiva och orealistiska synen många har då 

de lämnat skolans trygga värld. De har en stor tro till att praktikerna ska leda till anställning 

och att de flesta arbeten också passar dem. En informant beskriver det så här.  

 



 

 

”När de kommer från skolan har de höga förväntningar men springer 

in i betongen ganska hårt och ganska snart. (…) För de som vill göra 

något så blir tyvärr sommarlovet … långt för de flesta.” 

 

Informanterna är eniga om att de finns minst två kategorier av de som slutat 

gymnasiesärskolan. De som siktar lite högt och kanske inte har alla insikter de borde ha. Sen 

finns det nästa grupp som inte vill arbeta. Mellanskiktet som har realistiska förväntningar är 

lätträknade. Graden av realism varierar men att det lutar åt att de befinner sig i ”det blå” vad 

gäller möjligheterna till arbete och vad arbetsuppgifterna skulle innefatta. Att sommarlovet 

kan bli långt är inte ovanligt i de fall det arbetsförlagda lärandet inte lett till någon form av 

lönebidragsanställning eller förlängd praktik. Det får konsekvenser menar en informant. Då 

dessa individer ofta har ett begränsat socialt liv och är de dessutom utan arbete är risken stor 

att de som exempel vänder på dygnen och eller isolerar sig.  

 

”Det som är mest förödande är om de börjar på vår dagliga 

verksamhet och vi inte lyckats placera ut dem under de första 

veckorna upp till 2 månader. Under dessa 2 månader har de tappat 

motivationen och självförtroende och börjar dyka upp när som helst. 

De har aktivitetsersättning. Vi är skyldig att följa upp dem men de är 

inte skyldig att komma hit.” 

 

Vilket är något som även arbetsförmedlaren belyser som ett problem men har ett annat 

tidsperspektiv för delaktighet på arbetsmarknaden.  

 

”Så här direkt efter skolan får man räkna med att det inte händer så 

mycket men inom ett år brukar det ju ha löst sig.” 

 

Att det kan dröja med en placering kan även handla om att individen tackat nej till tre fyra 

arbeten som personalen arbetat fram eller att det är svårt att hitta en placering för individen 

av olika skäl menar fler än en informant. Att individerna tackar nej till arbeten menar 

informanterna är en kombination av dålig självinsikt och orealistiska mål tillsammans med 

att arbetet ifråga inte lever upp till individens förväntningar.  

 

Samtliga informanter belyser viken av att vara medveten och bärare av sitt funktionshinder 

då det bidrar till en realistisk syn på möjligheter och hinder i arbetslivet och bättre 

självkänsla. Det är en mycket svår uppgift. En informant berättar.  

 

”Man måste vara modig och säja. Men du har en lindrig 

utvecklingsstörning! Det tordes inte jag säja för fem år sedan. Att bara 

ta ordet...” 

 

Det är inte ovanligt att eleverna tror de gått i särskola enbart på grund av att de har läs- och 

skrivsvårigheter. När de i mötet med arbetsförmedlingen får frågan varför denne gått på 

särskolan, ställs det till sin spets. En informant talar om att frågan ställs om de läst sin 



 

 

utredning vilket de oftast inte har. Från skolans sida är man lite självkritisk och menar 

medvetandegörande är något de måste bli bättre på och belyser vikten av samarbete med 

individens anhöriga för medvetandegörandet.   

 

”Det är lite tabu att prata om, man vill inte vara elak men det är 

nödvändigt. Oerhört viktigt att eleverna själva blir bärare av sin egen 

diagnos. Man vill inte gärna prata hemma om det och man skyggar 

lite om det i skolmiljön. (…) Men eleverna måste förstå sina 

begränsningar och att det inte är rättvist.” 

 

Så här belyser en annan informant ämnet. 

 

”Rak ärlighet är den bästa förberedelsen att gå ut i arbetslivet och 

även förstå att enkla arbeten är värdiga arbeten. De kan inte bli pilot. 

Insikt och acceptans! Omgivningen har gett fel signaler under en lång 

tid - både hemmiljö och skola. Sen ska vi ändra på detta när de ska ut 

i arbetslivet. En mycket svår uppgift.”  

 

Det går inte att generalisera menar en informant, men det finns de som skäms att tillhöra 

särskolan. Det kan innebära att individen ljuger om var de går i skolan och kan vägra att gå 

ut genom samma dörr som sina klasskamrater när de tar studenten. Detsamma gäller om det 

förr eller senare blir aktuella för den dagliga verksamheten.  

 

”Det är inte ovanligt när de kommer hit att de säjer: Jag tänker inte 

vara med dom där! (Dom där = andra deltagare inom den dagliga 

verksamheten).” 

 

Ett annat problem som kan uppstå om individen inte är medvetna om sitt funktionhinder, 

försöker dölja, eller inte ser det som ett problem med tanke på att handikappet många 

gånger inte syns utanpå. Det kan ske i möten med människor som inte har de kunskaper om 

individen som de berörda aktörerna har. Konsekvensen kan bli som en informant berättar 

om en individ som var nära att säja upp sig då denne istället hittat en praktik som skedde i 

mötet med en arbetsförmedlare som inte hade de kunskaper som den särskilda 

handläggaren. Det kan även handla om, på grund av bristande självinsikt, att söka arbeten 

som det inte finns en möjlighet att de skulle få, som får individen att misslyckas upprepande 

gånger.   

6.2.5 Vikten av arbetsmoral 

Ett problem som belyses är att individerna inte ser vikten av och förstår innebörden av att 

lönearbeta. En informant är hoppfull och tror att det går att åtgärda genom samverkan med 

skolan. Genom att vara på plats i skolan och informera/undervisa om frågor som rör 

arbetsmoral. Trots att skolan informerar om vad som förväntas av dem på deras 

praktikplatser, som att de ska passa tider, kontakta arbetsgivaren vid sjukdom och annan 

frånvaro så har en informant en idé om hur situationen skulle kunna förbättras.  



 

 

 

”Jag tror att vi kan sy ihop det i samverkan med skolan under det 

sista året, frågor som kanske inte skolan tänker på. Och även om de 

skulle säja det så blir de mer sedd som en mamma eller pappa. 

Medan när man kommer utifrån kan man säja: så här är det!” 

 

Ett problem som lyfts av flera informanter i deras arbete att hitta en lämplig arbetsplats för 

individen handlar just om arbetsmoralen. Som enligt samtliga informanter menar ofta kan 

relateras till begåvningshandikappet. Med att vara bärare av ett begåvningshandikapp så 

innebär det en nedsättning av det abstrakta tänkandet. Det konkreta blir mer framträdande, 

där det antingen är si eller så – svart eller vitt, inte något däremellan. Det kan handla om att 

sjukskriva sig för det minsta lilla som ett skrubbsår till problem på ett privat plan som 

ekonomiska eller konflikter med nära och att passa tider. Det kan även röra uppförande på 

arbetsplatsen i frågan om oskrivna och outtalade regler. Som exempel att skvallra på sina 

kollegor till att somna på arbetsplatsen. Här har aktörerna ett stort arbete att utföra som kan 

ses som uppfostrande för att det ska fungerar på arbetsplatserna.  

 

”Det är ganska vanligt att de ställer till det för sig. Vi får styra upp 

mycket på arbetsplatserna. (…) så här kan du inte göra, så här kan du 

inte säga till den här personen.” 

 

De ovanstående resonemangen är något som flera informanter berör under intervjuerna, som 

visar på att det finns försvårade faktorer som påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden. 

Det finns även det omvända situationer där begåvningshandikappet i stället ses som en stor 

tillgång.  

 

”Vi har en kille på en arbetsplats. Han är en enorm tillgång på 

företaget som arbetsgivaren berömmer då han skapar moral som 

smittar av sig till övriga anställda. Är det rast mellan halv-tio och 

kvart-i så är det den tiden som gäller och inget annat.” 

 

Likt ”normalbegåvade” är alla med utvecklingsstörning lika unika som olika och lika. Det 

innebär att det finns lika många individer är väldigt skötsamma, punktliga och noggranna i 

arbetsuppgifterna på sina arbetsplatser. Informanterna har tron att det gäller samtliga under 

rätt omständigheter. Svårigheten menar en informant att det finns kompetens hos 

individerna, men det gäller att hitta rätt miljö för att det ska bli bra.  

6.2.6 Skyddad värld – av omsorg och empati?  

 

”(…) vi vill göra dem bättre än de är.” 

 

Ovanstående citat av en informant ger en bra beskrivning av det som alla informanter berör 

under intervjuerna. Det är inte bara skolan som verkar av omsorg, även uppväxtmiljön och i 



 

 

mötet med det övriga samhället är bidragande faktorer. Här ger en informant en beskrivning 

av problemet. 

 

”Av någon dum hänsyn så anpassar omgivning sig så de alltid vara 

duktig. Gör de fel så sker det hela tiden anpassningar så att de tillslut 

får höra: ”Tänk vad duktig du är!” (…)De får beröm för sådant som 

andra tar för givet.  Det funkar inte så i arbetslivet.”  

 

Den skyddade världen som individen många gånger vuxit upp i bidrar till att gränserna 

tänjs i flera av aktörernas egentliga arbetsuppgifter när de lämnat skolan. Det krävs mycket 

för att klara av att stå till arbetsmarknadens förfogande som skiljer sig från den dagliga 

verksamheten som är mer ”frivillig” men som även den kräver stöd och hjälp utanför 

verksamhetens ramar. Det kan röra stöd och hjälp i kraven på att aktivt söka arbete, komma 

ihåg mötestider och stoppdatum för aktivitetsersättning men även i myndighetskontakter. 

En informant menar att en förutsättning för att de ska befinna sig på arbetsplatsen i de fall de 

har arbete, handlar mycket om att det är ordnat och tryggt runt dem. De är i olika grad 

utlämnade, sårbara och utsatta som är mycket beroende av det stöd de får och har av sina 

nära som är av stor betydelse för resultatet. En annan informant menar att utan det extra 

stöd från aktörerna och övrig omgivning så skulle de inte klara av att stå till 

arbetsmarknadens förfogande eller arbeta. Det betyder att de snabbt skulle hamna utanför 

systemet.  

  

Den skyddade världen ger konsekvenser som att de är i högre grad är beroende av sin 

omgivning än andra. Vikten av en bra handledare och förstående chef är a och o. Arbetslivet 

handlar ofta om krav på effektivitet. Det menar en informant kan vara en bidragande faktor 

till att arbetsgivaren tackar nej fast de i vissa fall kan bli erbjudna 100 % i bidrag. Det handlar 

ofta om att de inte är självständiga i sina arbetsuppgifter menar en informant. En informant 

menar att tillträdet på arbetsmarknaden ökar med en empatisk företagare/chef och eller att 

de har en koppling till utvecklingsstörning.  

 

”Ofta är det om de haft någon bekant eller ett funktionshindrat barn i 

sin närhet så ökar det förutsättningarna för att de ska få en praktik 

eller anställning.” 

 

Flera informanter menar att deras privata och professionella nätverk har stor betydelse för 

att hjälpa individen till arbete. Som ibland utnyttjas till bristningsgränsen enligt en 

informant. Även bidragsmöjligheterna ses ha stor betydelse och motiverar arbetsgivare att 

anställa och är oftast inga problem menar en informant. Medan en annan informant 

uppfattar att det är såhär.   

 

”När vi kommer till att diskutera lönebidrag så backar de i regel. Vi 

har inte råd, vi ska inte. Vi har även fått det här: Om jag ska anställa 

någon, så anställer jag naturligtvis någon som har full kapacitet. För 



 

 

idag kan du få lönebidrag på folk som klarar av ett jobb mycket bättre 

än vad många av våra gör.” 

 

Det finns ändå motsatsen där det finns ett stort engagemang och hänsyn till individens 

begränsningar där man har ändrat om arbetstider och rutat in arbetssituationen för att denna 

ska fungera på sin arbetsplats. Som informanter betonar, återigen, att det ofta handlar om 

chefens visioner och empatiska förmåga. Det finns både bra och dåliga exempel är samtliga 

informanter eniga om.  

6.2.7 Anpassning  

En informant ger den här beskrivningen.  

 

”Alla i hela världen kan vara ute på en arbetsplats om omgivningen 

accepterar.” 

 

När de avslutat studierna på gymnasiesärskolan så handlar det oftast om att hitta 

arbetsplatser där arbetsuppgifterna är ”skapade” och skräddarsydd för den enskilde 

individen. Företaget har många gånger inget behov av att anställa och det är viktigt att 

aktörerna kan argumentera för varför de ska ta emot individen många gånger. 

Arbetsuppgifterna som skapats kan ses i någon mån nödvändig att den blir utförd eller som 

en guldkant i tillvaron. Det kan också handla om arbetsuppgifter som är så pass enkla och 

ofta monotona, som individen klarar att sköta självständigt.  

 

”(…) det blir ett problem. Först förhandla och övertala att de ska ta 

emot individen på arbetet, sen ska vi dit igen och förhandla om 

arbetstider och arbetsuppgifter. Det är inte enkelt.” 

 

Flera informanter menar att även om det fungerat på en arbetsplats behöver inte betyda att 

det fungerar på nästa med tanke på att arbetsuppgifterna varit så anpassade i den specifika 

miljön på ett företag. Det kan försvåra möjligheterna att hitta en ny arbetsplats. En stor 

betydelse har det också hur handledaren bemöter och fungerar med individen. Det finns 

möjlighet att kompensera handledaren med en summa pengar, så kallat personligt biträde, 

för att öka chanserna att det ska fungera och bli bra på arbetsplatsen. 

 

”Det har funkat bra på praktiken just på den arbetsplatsen, på det 

stället och med den handledaren.” 

 

Om eleven tvekar på att vara på en arbetsplats gäller det att vara lyhörda på vad som säjs 

mellan raderna. Det kan vara andra faktorer än arbetsuppgifterna som spelar in. Får 

informanterna en hint om att det kan beröra frågor som rör social samvaro är det är viktigt 

att prata med handledaren på företaget. Att få möjligheten att sitta med de andra på rasterna, 

så de slipper sitta ensamma är viktigt och att det informeras om intressen individen har som 

det kan samtalas om på arbetet. Samtliga informanter menar att det kan handla om 

(o)kunskaperna ute på företagen om funktionshinder.  



 

 

 

”Det enda raka är att vara med dem ut på arbetsplatserna då visar 

man även arbetsgivarna att de inte är farliga, ofta så har man en 

förutfattad mening. Har mött flera elevers föräldrar som även de har 

fördomar och har en skygglapp för sitt barns funktionshinder. 

Rädslan finns där…”  

 

En annan informant belyser vikten av att informera om de speciella behoven på 

arbetsplatsen. Som också innebär svårigheter. Arbetsgivarna vet att de har ett 

begåvningshandikapp. Men inte hur det tar sig uttryck och vad det kan betyda för 

arbetsuppgifterna eller den sociala samvaron på arbetsplatsen. Att veta individens 

begränsningar kan bidra till ökad förståelse på arbetsplatsen och underlätta i många 

situationer. Det är inte aktörernas uppgift att lämna sådan information och skulle också 

bryta mot sekretessen. I många fall handlar det också om att den begåvningshandikappade 

känner skam för sina begränsningar, vill ses som vanlig och inte påminnas om sina 

begränsningar och kanske inte heller ser sig som annorlunda. En informant menar att 

”vanliga” människor inte behöver presenterar sina attribut så varför skulle det vara 

nödvändigt här?  

6.2.8 Sammanfattning 

Av resultatet går att se att detta är ett komplext problem, där många faktorer spelar in för att 

dessa individer ska bli delaktiga med det övriga samhället på arbetsmarknaden. Det handlar 

å ena sidan om den enskilde individens personliga egenskaper likt den övriga befolkningen 

men även hur begåvningshandikappet i sig många gånger begränsar och hindrar individen 

att till fullo bli delaktig på arbetsmarknaden. Det kan röra sig om allt från krav om på 

anpassning till individens självkänsla och motivation till arbete.  Att vara medveten om sina 

begränsningar och möjligheter visade sig vara kärnan för ett lyckat resultat. Drömmar får 

många gånger stå åt sidan då det är teoretiskt omöjligt att studera vidare och på så sätt nå sin 

dröm. Resultatet visade även att det fanns en viss kritik mot skolan som skyddad värld och 

omsorgsinriktad institution. Resultatet visade att det även går att belysa inträdet på 

arbetsmarknaden ur ett samhälleligt perspektiv. Som framgick av resultatet spelade 

aktivitetsersättningen en viktig roll både för att (inte) motiveras av att närvara i skolan men 

även i de fall då insatserna styrdes mot den dagliga verksamheten. Kravnivåerna med att stå 

till arbetsmarknadens förfogande sågs vara höga för dessa individer och många gånger 

krävs det att professionella och den övriga omgivningens engagemang och insatser för att 

uppnå dessa krav. Resultatet visar även att det har betydelse och ökar chanserna till 

anställning om chefen eller ansvarig på arbetsplatsen har personliga preferenser och 

erfarenheter av begåvningshandikapp. Möjliggörande till delaktighet visade sig i resultatet 

vara i hög grad även är beroende av aktörernas kontaktnät samt att synliggöra för 

omgivningen om individernas kompetenser. Det går även att förstå av informanternas 

utsagor att negativa attityder och bristande kunskaper om begåvningshandikapp spelar roll 

för att resultatet ska bli lyckat.  



 

 

7. Diskussion 

Studien pedagogiska problemområde innefattar diskursen i övergången från skola till 

arbetsliv för unga lindrigt intellektuellt funktionshindrade samt hur diskursen påverkar 

individens självbild. Genom delaktiga aktörers utsagor i hur de uppfattade individernas 

möjligheter och hinder med att bli delaktiga i arbetslivet sker här en resultatdiskussion och 

en diskursanalys av deras uppfattningar i förhållande till studiens teoretiska ramverk, 

tidigare forskning, skollagar och rapporter. Jag vill också lyfta att handikapp i sig inte är en 

social konstruktion, däremot var vi drar gränsen mellan det normala kontra avvikande som 

jag menar får konsekvenser för individer med lindrigt intellektuellt funktionshinder.  

7.1 Skolformens påverkan 

Resultatet av studien visar att informanterna har uppfattningen att skolans och 

omgivningens omsorgsinriktade och skyddade värld hindrar och utgör en svårighet 

individerna att ta sig in på arbetsmarknaden. Kritiken som Berg et al. (2010) har av att 

särskoleskolformerna är mer omsorgsinriktad än vanliga skolan finner jag belägg på i mina 

intervjuer. En skillnad visade sig att skolans informanter menade att omsorgsinriktningen 

var ett resultat av det övriga samhället och de anhörigas omsorg. Medan aktörerna utanför 

skolans verksamheter menar att det framförallt är skolformens omsorgsinriktning som 

hindrar och försvårar delaktigheten på arbetsmarknaden. Informanterna utanför skolvärlden 

menade att steget är stort från skolans omsorgsinriktade och skyddade värld till de krav som 

ställs på arbetsmarknaden som jag finner stöd av i Molins (2008) studie där han påtalar att 

individerna upplever att vägen till arbete möjliggörs endast efter att de först blir 

kategoriserade som avvikande. Det är ett resultat av den kategoriseringsprocess som bland 

annat Tideman (2011) menar särskoletillhörigheten medför. Individerna blir hänvisade till ett 

vuxenliv utanför den ordinarie arbetsmarknaden och blir således konsekvensen av en socialt 

konstruerade sanning i diskursen av gränsdragningen mellan norm och avvikelse.  

 

Med införandet av den nya gymnasiesärskolereformen 2013 där samverkan stått högt för 

vidtagande åtgärder (SOU 2011:8) för att främja elevernas delaktighet på arbetsmarknaden, 

verkar ha gett goda resultat. Informanterna uppger vikten av samarbete och menar att det är 

en grundläggande förutsättning för ett lyckat resultat samt att de är nöjda med samarbetet 

som också blivit bättre de sista åren. Det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse under 

skoltiden menade informanterna vara avgörande för delaktighet på arbetsmarknaden något 

som även eleverna i Minuers (2013) avhandling menade var det som gav 

kunskapsutveckling och resultat inför arbetslivet. Svårigheten menade informanterna vara 

individernas brister i arbetsmoralfrågor som informanterna menar att de endast kan 

tillgodose sig genom framförallt långa och sammanhängande praktikperioder som sågs vara 

problematisk där elevens motivation kunde utgöra ett hinder samtidigt som arbetsgivares 

vilja och möjlighet att tillgodose långa praktikperioder var avgörande. En informant menade 

att det kunde åtgärdas genom undervisning i arbetsrelaterade frågor som bidrag att minska 

klyftan mellan skyddad värld och arbetsmarknaden.  Det visade sig också vara en svår fråga 

då de relaterade till att det i viss mån berör begåvningshandikappet i sig men även 

individens personlighet och nuvarande livssituation. Samtidigt som bristande motivation 



 

 

och dålig självkänsla hos individerna visade sig vara ett stort hinder för delaktighet på 

arbetsmarknaden.  

7.2 Bristande självmedvetenhet, motivation och självkänsla 

Bristerna i motivation menade informanterna kunde ha en ekonomisk förklaring. 

Aktivitetsersättningen under skoltiden och i den dagliga verksamheten, som inte kräver 

motprestationer verkade negativt på individens motivation att studera och arbeta som lyftes 

av informanterna. Samtidigt som kunskapskraven i den nya läroplanen har ökat, menar en 

informant, som får eleverna att ha svårt att nå godkända betyg. Som resultatet visar leder 

betygen inte till ökade möjligheter på arbetsmarknaden enligt Berg et al (2010). Det verkar 

mer sannolikt att de långa praktikperioder som ökat individernas förståelse för vad det 

innebär att lönearbeta väger tyngre än betygen i mötet med arbetslivet som stöds av Minuer 

(2013).  

 

Resultatet visar att informanterna uppfattar att det brister i individerna medvetenhet om 

funktionshindrets begränsningar tillika insikt vad det innebär för situationen på 

arbetsmarknaden. Informanterna menar att individerna till stor del har en orealistisk syn och 

saknar självinsikt om hur funktionshindrets begränsar möjligheten ta sig in på 

arbetsmarknaden och framförallt i fråga om vilka arbeten som kan ses som ”lämpliga”.  

 

Enligt Mineurs avhandling (2013) finns det en medvetenhet hos dessa individer angående 

sina begränsningar, som informanterna menade att de i många fall inte har. Informanterna 

menade att det var svårt att prata om funktionshindrets begränsningar samtidigt som de 

belyste vikten av att medvetandegöra funktionshindret för individen för dennes 

medvetenhet om de möjligheter och begränsningar funktionshindret innebär. Det 

resonemanget kan förklara elevernas bristande motivation. Individerna är medvetna om 

betygets ringa betydelse för vidare studier, som en informant menar, som stöds av Mineur 

(2013) som i sin avhandling visar att eleverna är medvetna om utbildningens (o)betydelse för 

inflytande i sina framtidsmöjligheter och framförallt i yrkeslivet. Å andra sidan så begränsar 

funktionhindret individen i många avseenden som inlärningsproblem och låg kunskapsnivå 

som rimmar illa med vårt kunskaps- och elitiska samhälle som ses som en förutsättning för 

vår fortsatta välfärd. Det har bidragit till avancerade arbeten, som kräver en medvetenhet 

hos dessa individer om sina begränsningar och att de som många andra aldrig kan nå vissa 

samhällspositioner. Det utgör en svårighet för dessa individer som vill uppfattas som vem 

som helst och inte heller ser sig som avvikande då de växt upp inkluderade i samhället till 

skillnad mot tidigare generationer enligt Molin (2008). Det bidrar till individernas 

uppfattning av de möjligheter samhället erbjuder men där de samtidigt hindras av 

samhällets snabba utveckling och normföreställning.  

 

Dessa individer har som övriga drömmar om hur man vill att framtiden ska te sig men 

informanterna menar att individerna i allmänhet har orealistiska mål. Pedagogiskt relevant 

bör det vara att utifrån individens intressen och fallenhet finna arbetsförlagt lärande som 

relaterar till individens drömmar och mål. Många gånger kan det räcka att individen 

befinner sig i en kontext att vara nära sin dröm, med enklare arbetsuppgifter men kopplade 



 

 

till drömmen. Skolans pedagogiska uppgift är att tillvarata individens styrkor och fallenhet 

och inte det som begränsar och utgör individuella svårigheter. Det krävs istället en tydlighet 

om vilka krav som skolan och samhället har och förväntar sig av eleven att det tydliggörs 

och uppmärksammas som Minuer (2013) menar. Det kan ses som bidragande för realistiska 

förväntningar. Samtidigt påverkas realism av socialt konstruerade sanningarna om vad ett 

funktionshinder och vad de inte förväntas bidra med i arbetslivet som formar individens 

identitet och självkänsla. Det är bidragande till att de egna förväntningarna sjunker i frågor 

om rätten till delaktighet på arbetsmarknaden och inom andra livsområden som Sandvin 

(2008) menar.  

 

Den bristande självkänslan kan relateras till förväntningar, av skolan och även det 

omgivande samhällets. Av Goffmans (2014) stigmateori kan vi förstå att om omgivningen 

har låga förväntningarna så bidrar det till reducering av individens livsmöjligheter och 

utveckling. Där kan det ses av vikt att skolan tydliggör vad som förväntas, utifrån 

läroplanen, då andras förväntningar går hand i hand med den egna tron på sina förmågor 

enligt Minuer (2013). Det kan kopplas samman med medvetandegörandet av 

funktionshindret i möjligheter och begränsningar. Informanterna inom skolans verksamheter 

var självkritiska där de menade att de bör bli bättre på medvetandegörandet. Det lyftes även 

under en intervju med svårigheten att motivera eleven att göra sitt bästa i skolan trots 

medvetenheten om att studierna inte är avgörande för framtida sysselsättning. Det är inte 

kring individens svårigheter skolans ansvar att medvetandegöra, menar Minuer (2013), vad 

som istället krävs är stöd i sina särskilda styrkor, positiva sidor och sitt värde som människa 

oavsett förmågor och skolkunskaper. Bristen på medvetenhet som saknas individerna bidrar 

till stora besvikelser och stigmatisering. Det är ett resultat av samhällets normföreställning 

och det Foucault menade (Johansson, 2012) vara rådande strukturer som är så grundligt 

rotade att de är svåra att förändra och invända mot. Det är också ett resultat av socialt 

konstruerad kunskap i samhället som genom språket bärs upp och skapar ojämlika 

livsvillkor där normens makt många gånger står över de lagliga.  

7.3 Samhällets attityder  

Att anpassa arbetsuppgifter såg informanterna som en nödvändighet för att dessa individer 

skulle ges möjlighet till delaktighet på arbetsmarknaden som ligger i linje med samhällets 

fokus på inkludering för att förhindra utanförskap menar Cederlund och Berglund (2014).  

En svårighet är att arbetsuppgifterna kan vara så skräddarsytt anpassade att arbetsförmågan 

inte kan generaliseras till andra arbetsplatser om och när det blir aktuellt. Ett dilemma 

uppstår då dessa individer oftast är i behov av mer hjälp och stödinsatser än övriga som 

förutsätter anpassade arbetsplatser som blir ett problem för arbetsgivare som har krav på 

effektivitet och produktivitet för att vara konkurrenskraftiga. Något som Lillestø och 

Sandvin (2014) menar inte attraherar arbetsgivare och inte heller prioriteras av dem då 

rådande diskurser gör gällande att funktionshindrade är befriande från krav att arbeta för 

försörjning. Den rådande diskursen av funktionshinder signalerar istället behov av omsorg 

och vård som (Fuentes, 2011) menar och på så sätt är det en av få grupper i samhället som vi 

accepterar att försörja genom skattemedel.  

 



 

 

Det blir en konflikt för unga lindrigt intellektuellt funktionshindrade som vill se sig som 

vilken annan men blir bemötta som individer med behov av vård och omsorg. Av Goffmans 

(2014) stigmateori kan vi förstå att i mötet med andra så bygger vi vår uppfattning om 

människan av det vi ser eller redan tror oss veta som leder till att den individen egentligen är 

kommer i skymundan. Är förväntningarna låga kan det innebära att individen inte ges 

möjlighet att visa sina kunskaper och eller utesluts ur gemenskaper. Det kan vara en 

bidragande orsak till att de inte får möjligheten att utföra arbetsuppgifter som de faktiskt 

skulle kunna klara av och har fallenhet för som även Socialstyrelsen (2010a) menar, att 

individer inom dagliga verksamheten, skulle, om de fick chansen klara av att vara på 

arbetsmarknaden.  

 

Informanterna menar att det finns kompetens men det krävs att de synliggörs och att 

individerna ges möjlighet att visa sina styrkor. När städ, fastighetsskötsel och liknade 

arbetsuppgifter verkar vara de möjligheter att välja på trots de kanske har en fallenhet och 

intresse för annat som exempel datadesign, foto eller mode. En informant menade att det är 

just de här arbetena som finns, trots andra drömmar och önskemål om yrkesbefattning. En 

annan informant menade att de bör lära sig att enkla arbeten också är värdiga. Ur ett 

maktperspektiv så reproduceras normföreställningar i samhällets strukturer av våra 

kulturella och samhälleliga föreställningar om hur något ska uppfattas som ett resultat av 

kategoriseringen där normföreställningen är att dessa arbeten är vad funktionshindrade kan 

utföra. Trots att lindrigt intellektuellt funktionshindrade är en heterogen grupp så bidrar 

kategoriseringen till en homogen förställning. Hjörne och Säljö (2004) menar att där vi av 

godhet sorterar och kategoriserar med tanken att det ska bidra till behjälpliga stödinsatser 

och som möjliggörare för att individen, att befinna sig på samhällets arenor på lika villkor 

som övriga. Så utgör det samtidigt en fara då baksidan av kategoriseringen resulterar och 

bidrar till vår normföreställning om hur världen ska uppfattas och hur det bör vara.  Som 

enligt Foucault (Gustavsson, 2010 & Johansson, 2012) innebär att dessa konstruerade 

sanningar reproduceras i samhällets strukturer och ger institutioner dess legitimitet att 

upprätta rådande normer vi kommit överens om i samhället som gör dem svåra att förändra.  

 

De begränsade möjligheterna kan på så sätt kopplas samman med identiteten och vad 

individen säjer till sig själv som påverkas av de begränsningar som omgivningen gör 

gällande som även påverkar individens motivation. Det kan resultera i att de egna 

förväntningarna sjunker och även möjligheten att utvecklas med ett liv i arbete, på lika 

villkor, en uppfattning som delas av bland annat Tideman (2012) och Sandvin (2008) som 

även den kan relateras till Goffmans stigmasteori.  

7.4 Slutsats - Möjligheter och hinder  

Av studiens resultat går att se att informanterna hade både positiva och negativa till 

möjligheten till delaktighet på arbetsmarknaden. Positiva i den bemärkelsen att det finns 

möjligheter i form av bidrag, anpassade arbetsplatser och ett mycket gott samarbete mellan 

varandra och med arbetsgivare. Enligt min tolkning av informanternas utsagor så har 

arbetsförmedling och skola har en positivare inställning till möjligheter till anställning än 

vad representanter från den dagliga verksamheten, trots att även de kan erbjuda lönebidrag i 



 

 

samarbete med arbetsförmedling. Det talar lite mot vad rapporter och utredningar visar – 

denna grupp står längst från arbetsmarknaden och har större svårigheter än jämnåriga att ta 

sig in i arbetslivet som bland annat går att läsa hos Socialstyrelsen (2010a) och 

Arbetsförmedlingen (2015). Den dagliga verksamheten utgör den institution som individen 

har att tillgå i de fall de inte lyckats på den ofta anpassade arbetsmarknaden eller när 

lönebidragsanställningen går mot ända. Som talar för att det är där de hamnar – förr eller 

senare - då en rapport från Socialstyrelsen (2015) visar att antal sysselsatt inom daglig 

verksamhet ökar kraftfullt.  

 

Medan attityder, begåvningshandikappets begränsningar, personlighet, kunskapsbrister och 

motivation berör de negativa aspekterna och hindren, som jag tolkat mina informanters 

utsagor. Det kan relateras och tolkas som de individuella förutsättningarna för att få ett 

arbete – samhällets fokus på individuellt ansvar som Peterson et al (2012) menar och är enligt 

min tolkning något som gäller och berör denna grupp där jag stöder mig på Molin (2008) 

samt Lövgren och Hamreby (2011) menar att fokus hamnar på individuella svårigheter och 

inte samhällets strukturer och kulturella föreställningar om handikapp. Dessa individer ser 

sig som vem som helst, ser ut som vem som helst och försöker anpassa sig till i samhällets 

normstrukturer men misslyckas av samma orsak – normen ser dem som avvikande som går 

att förstå av den socialkonstruktionistiska teorin. Skolan är även de en del av samhället som 

kan förklara den mer omsorgs- än kunskapsinriktade verksamheten som forskning visar. 

Skolan har i sitt pedagogiska arbete ett ansvar att stärka elevernas självkänsla i sin 

fostransroll och bidra till realistiska förväntningar. Realistiska förväntningar är å andra sidan 

ett svar på kulturella föreställningar. 

 

Resultatet visar bristerna på motivation som kan utgörs av rädsla att lämna tryggheten i 

skolan som kan relateras till den stigmatisering som gör sig gällande av rådande 

samhällsnormer. Flera informanter la stor vikt att belysa svårigheter i det individuella 

ansvaret för att bli delaktiga på arbetsmarknaden trots att de samtidigt menade att de 

ensamt hade svårt att hantera kraven som ställs på dem i arbetssökandet men även i 

arbetslivet. Det går även det i linje med samhällets förskjutning mot individualisering när 

fokus hamnar på de individuella förutsättningarna och inte miljön. Det blir motsägelsefullt 

för dessa individer med tanke på att begränsningarna handlar om och påverkas av, att 

komma från en relativt skyddad värld av omsorgstagande och låga kunskapskrav som i 

någon mån även berör begåvningshandikappets begränsningar. Det blir en konflikt för dessa 

individer med delaktighet på arbetsmarknaden där kravnivåerna skiljer sig markant från 

tidigare erfarenheter. Det ger konsekvenser för identiteten och den personliga utvecklingen 

då de har minskade möjligheter att på liknande villkor bli delaktig på arbetsmarknaden.  

 

Studien visar att det finns en vilja att förändra situationen för intellektuellt 

funktionshindrade samtidigt som kulturella föreställningar, samhälleliga strukturer och 

normföreställningar hamnar i konflikt med varandra. Jag anser att denna 

inkluderingsprocess är i sin begynnelse och genom att denna generation får kämpa för sin 

delaktighet på arbetsmarknaden med stöd av politiska åtgärder och forskning så medför det 

i sinom tid en självklarhet för framtida generationer med intellektuella funktionshinder att 



 

 

vara delaktig på arbetsmarknaden på liknande villkor som övriga befolkningen då rådande 

normer och värderingar är föränderliga över tid. Med tanke på samhällets snabba 

kunskapsutveckling så blir jag ändå frågande till vara platsen för dessa individer som har 

svårt att ta till sig teoretisk kunskap? Individer som är snudd på normala men ändå 

avvikande enligt vår normföreställning, men så långt från varaktig delaktighet på 

arbetsmarknaden. Det får mig undrande om de i dagsläget går en ljusnande framtid till 

mötes. 

7.6 Framtida studier 

En framtida intressant studie skulle vara lyfta politikernas uppfattningar i vad som krävs för 

gruppens delaktighet på arbetsmarknaden. Hur arbetar man politiskt för att främja 

delaktighet och hur kringgås samhällets normer och värderingar för inkludering? Hur 

uppfattar man från politiskt håll vad som är problemets kärna? Vem bär ansvaret för 

anställningsbarhet för lindrigt intellektuellt funktionshindrade – är det individen eller 

samhällets normföreställningar som ska vara styrande? Hur ser man från politiskt håll den 

förändring som måste till som Lillestø och Sandvin (2014) menar att det från politiskt håll 

måste visas viljekraft och riktlinjer om vad ska vara gällande. Hur ska man arbeta för att lösa 

situationen så gruppen ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden? Är bidragsreformerna 

bästa vägen att gå eller ska vi gå så långt som att lagstifta för att dessa individer ska undgå 

utanförskap och exkludering? Dessa individer har en svag ställning i samhället och har 

många gånger själva svårt att påverka sin situation som kräver stort engagemang från 

samhällets sida för att lösa problemet. Frågorna är många och hittills obesvarade eller är det 

kanske det är, så att frågorna ännu inte ställts och uppmärksammats? Kan det vara så att 

funktionshindrades anhöriga och nära omgivning själva blivit stigmatiserade och inte har de 

kunskaper och kraft som krävs för att synliggöra problemet samt våga stå upp för och 

invända mot det övriga samhällets normföreställningar och värderingar? Frågeställningarna 

är många och till stor del obesvarade av tidigare forskning, men intressanta framtida 

forskningsfrågor.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Hur uppfattar du att eleverna ser på sin framtid och möjligheter till arbete?  

 

Hur förbereder skolan sina elever för arbetslivet? 

Vem gör bedömningen om eleven står till arbetsmarknadens förfogande eller inte?  

 

Hur stor betydelse anser du det arbetsplatsförlagda lärandet har för möjligheten att komma 

in på arbetsmarknaden? 

 

Är det något du anser skulle kunna göras bättre eller annorlunda för att förbereda eleverna 

för arbetslivet? 

 

Hur ser du på samarbetet mellan skola, kommun och arbetsförmedling. Vad fungerar? Vad 

fungerar mindre bra? Vad skulle kunna göras bättre? (Med tanke på inträdet på 

arbetsmarknaden) 

 

Vilka hinder och möjligheter finns för att ta sig in på arbetsmarknaden? 

Vad anser du vara främsta orsaken till att eleverna har (som forskning visar) svårigheter att 

ta sig in på arbetsmarknaden?  

 

Har du någon uppfattning om vad som skulle kunna göra annorlunda för att stärka 

elevernas möjligheter på arbetsmarknaden? Hur skulle det kunna se ut?  

 

Hur behjälpligt anser du det vara med de olika bidrag för arbetsgivare som finns för inträdet 

på arbetsmarknaden? 

 

Finns det något som du vill tillägga som du ser som relevant till studien? 



Bilaga 2 

 

xxxxxxx 

Missiv 

 

Hej!  

 

Jag vänder mig till Dig som på olika sätt arbetar med unga vuxna med lindrig intellektuellt 

funktionshinder på deras väg mot vuxen- och arbetslivet. Min förhoppning är att Du vill 

delta i min studie som behandlar övergången från gymnasiesärskolas nationella program till 

arbetsliv. Syftet med studien är att undersöka hur olika aktörer som är delaktiga i 

utslussningsprocessen av gymnasiesärskolans elever uppfattar övergången från skola till 

vuxen- och arbetsliv i fråga om möjligheter och hinder.  

 

Jag som utför studien heter Ulrika Svedlund och läser beteendevetenskapliga programmet 

med kandidatexamen i pedagogik vid Mittuniversitetet i Härnösand. Det har nu blivit dags 

att genomföra mitt självständiga arbete (C-uppsats) och jag behöver Din hjälp för att kunna 

genomföra den.  

 

Jag kommer att utföra intervjuer som beräknas pågå i cirka 45 minuter där jag ställer frågor 

utifrån studiens syfte. Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Att 

vara med i studien och bli intervjuad är helt frivilligt. Allt insamlat material kommer endast 

att användas för studiens syfte och behandlas konfidentiellt. Uppgifter som namn, 

organisation och stad kommer att avidentifieras i uppsatsen. Slutresultatet kommer däremot 

att kunna läsas av andra. 

 

Jag hoppas Du vill vara med och bidra i denna forskningsstudie. Ditt deltagande och dina 

upplevelser är viktiga!   

 

Om du har några frågor gällande intervjuerna eller något annat så får du gärna kontakta 

mig. 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Ulrika Svedlund 

Meljadress: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxx  

 

Handledare vid Mittuniversitet: 

Jan Perselli 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

Mejladress: xxxxxx 



 

 

Telefon: xxxxxx 



Bilaga 3 

Här nedan kommer att en beskrivning av några möjliga vägar med hjälp och stöd att ta sig in 

på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen som går att läsa på 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-

stod/Har-du-en-funktionsnedsattning.html 

 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program har i regel rätt att få ersättning från 

Försäkringskassan. Det innebär i de fall där individen har en gymnasieexamen så utgår en 

ersättning på 142 kronor om dagen vid deltagande i ett program på heltid. Det betyder dock 

att individen först varit inskriven hos arbetsförmedlingen i 90 dagar. Unga 

funktionshindrade har möjligheten att efter 12 månaders deltagande i ett program på heltid 

beviljas en aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag. Ett program kan innebära en praktik 

eller andra aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden. 

 

Sius-konsulent 

Sius (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) syftar till att erbjuda stöd och hjälp för 

funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga. Det kan innebära att Sius-konsulenten 

arbetar sida vid sida med den funktionshindrade på en arbetsplats med syftet att lära sig 

sina arbetsuppgifter för att kunna leda till en anställning. Stödet trappas sen ner och upphör 

när arbetsuppgifterna kan utföras självständigt. Under introduktionstiden som kan vara i 

upp till ett år utgår ersättning som en arbetssökande. Introduktionsstödet innebär inga 

kostnader för arbetsgivaren.  

 

Utvecklingsanställning 

Utvecklingsanställning kan ges till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och ses 

som en form av vanlig anställning med vissa förbehåll. Som innebär att anställningen i 

denna form längst kan vara i ett år och inte ger möjligheter till lagen om anställningsskydd 

(LAS). Arbetsgivaren ges ekonomisk ersättning vid anställning som påverkas av individens 

arbetsförmåga och lönen ska följa kollektivavtal. Anställningen kan innebära att 

arbetsuppgifterna är anpassade efter de särskilda behov som finns hos individen, där även 

arbetstider kan regleras utifrån funktionshinder. Syftet med anställningen är att utveckla 

kompetens och arbetsförmåga som ska underlätta tillträde på arbetsmarknaden eller studier.  

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Har-du-en-funktionsnedsattning.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-stod/Har-du-en-funktionsnedsattning.html


 

 

Bilaga 4 

 

I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beskrivs vilka personer som 

omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med 

olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt 

LSS. Insatserna inom LSS syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet, och gäller för de personer som omfattas av lagen. Personkretsarna är följande: 

 

Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

 

Personkrets 2: personer med betydande eller bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning eller hjärnskada som uppstått i vuxen ålder föranledd av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom. 

 

Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande som om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller 

service. 

 

 


