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ABSTRAKT 

Syftet med denna uppsats är att studera övergången mellan skola och arbetsliv för elever i 
gymnasiesärskolan. Intervjuer har gjorts med gymnasiesärskoleelever, lärare, studie- och 
yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedling, arbetsanpassare samt arbetsgivare. Resultatet visar 
bland annat att flertalet av eleverna önskar ett ”vanligt” jobb. De flesta nämnda aktörer är 
eniga om att det bör skapas en tydligare och bättre samverkan både under och efter 
gymnasietiden för att kunna vägleda eleverna rätt från gymnasiesärskolan ut i arbetslivet. 
Fördomar, okunskap och låg förväntan inom näringslivet på gymnasiesärskoleleverna är 
faktorer som försvårar möjligheten till arbete. Ekonomiska aspekter ses också som ett hinder. 
Studien visar att det finns möjligheter för denna målgrupp att få ett arbete bland annat genom 
stöd och handledning till arbetsgivare. Den största möjligheten gymnasiesärskoleleverna har 
att komma ut i arbete är dock den arbetsplatsförlagda utbildningen. 

Nyckelord: 
Gymnasiesärskola, arbetsliv, arbetsmarknad, utvecklingsstörning, samverk



FÖRORD

Jag är en lärare som brinner för att gymnasiesärskolans elever ska lyckas och må bra under, 
men också efter studieåren. Jag visste tidigt att jag ville skriva något om dessa elevers 
delaktighet i samhällslivet, vilket bland annat omfattar arbetslivet. Behovet för mig var en 
fördjupad kunskap om funktionshindrades villkor på arbetsmarknaden. Därför ville jag 
sammanställa olika typer av kunskap som är viktiga för att förstå gymnasiesärskolelevers 
villkor på arbetsmarknaden. 

Jag vill tacka elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedlingen, 
kommunens arbetsanpassare samt arbetsgivare som gjort denna studie möjlig att genomföra. 
Tack för att ni ställt upp och delat med er av era erfarenheter, tankar och eran tid. Med tanke 
på anonymiteten kan jag inte namnge er men ni vet vilka ni är. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min far som med sina kommentarer både uppmuntrat och 
frustrerat mig. Min sambo har också varit värdefull som haft förståelse för att jag spenderat 
timmar vid datorn. Till sist vill jag tacka släkt och vänner för att ni har stått ut med att ha mig 
som familjemedlem och kompis som inte varit fullt närvarande under utbildningens gång. Nu 
är det klart!

Rosvik maj 2009

Noomi Sundström
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”Vilka förväntningar har man på människor med funktionsnedsättningar som saknar arbete? 
Vad är det för synsätt som präglar oss? Det här är grundläggande frågor. För att kunna 
diskutera vad som är meningsfullt måste man utgå från förväntningarna hos den arbetslöse 
själv, och andras förväntningar, eller brist på förväntningar på honom eller henne…”

– Birgitta Andersson, ordförande i De Handikappades Riksförbund.1

1. INLEDNING
En stor betydelse för människors delaktighet och självbestämmande är att man kan delta i 
arbetslivet och försörja sig genom ett eget arbete. I Regeringens proposition 1999/2000:79,
Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, står det att 
ett mål handikappolitiken i Sverige har är att människor med utvecklingsstörning i alla åldrar 
ska ha samma möjligheter som andra att vara fullt delaktiga i arbetslivet. Där framhävs vikten 
av att unga personer med utvecklingsstörning får stöd och uppmuntran för att våga ta steget ut 
på arbetsmarknaden. I detta har skolan och Arbetsförmedlingen ett ansvar för att i samverkan 
förbereda och underlätta inträdet på arbetsmarknaden för dessa ungdomar.2

Denna fråga kring övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv är något jag vill 
undersöka närmare. Frågan är av stor vikt för elever på särskolan och svaret är en 
angelägenhet för både eleverna, skolan och representanter från arbetslivet. Valet av ämne 
grundas på min tro att vägen till ett arbete efter avslutade studier vid särskola inte är alltför 
rak, enkel och självklar. Denna tanke grundar jag i första hand på min erfarenhet av att varken
gymnasiesärskoleleverna, föräldrarna till eleverna, lärarna inom gymnasiesärskolan och andra 
personer som involveras i arbetet kring dessa elever, har någon tydlig bild av hur vägen till ett 
yrkesverksamt liv egentligen ser ut. Här finns många frågor att ställa, frågor med stark 
relevans för dem det berör, frågor som jag som mentor och lärare känner en stor frustration 
över att inte veta svaret på när eleverna lämnar mig och gymnasiesärskolan. En förhoppning 
med denna undersökning är att den ska bidra till en öppen och tydlig diskussion kring vad 
som egentligen händer under och efter de fyra åren på gymnasiesärskolan när det gäller 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Därför vill jag belysa frågan om dessa elevers 
möjligheter till ett yrkesverksamt liv och därmed föra upp frågor på agendan som exempelvis 
vilka myndigheter som är inblandade i elevernas fortsatta liv och vem som ansvarar för vad.

1.1 Studiens disposition 
Inledningsvis utreds några begrepp som är väsentliga att känna till innebörden av för vidare 
läsning av denna uppsats. Därefter följer en presentation av undersökningens syfte och de 
forskningsfrågor som vägleder studien. Vidare förankras uppsatsen i relation till litteratur som 
behandlar frågan om arbetets betydelse för människan och därtill specifikt för människor med 
utvecklingsstörning. Det ges även en presentation av vad som kan anses som kommunens 
ansvar och skolans ansvar i arbetet för att ge särskoleelever en chans till ett yrkesverksamt liv. 
Sedan belyses valet av teoretiskt perspektiv där fokus ligger på normaliceringsprincipen via 
Bengt Nirje samt Erving Goffmans teori kring stigmatisering. Vidare ges en beskrivning av 
metod och material där områden som bland annat hermeneutiskt synsätt och kvalitativ 
intervju behandlas. Här framförs även metodologiska överväganden. Sedan följer studiens 

                                               
1 Socialstyrelsens rapport 1997:4, Steget före arbete (Stockholm: Socialstyrelsen, 1997) , s. 17.
2 Regeringens proposition 1999/2000:79, Från patient till medborgare –en nationell handlingsplan för
handikappolitiken, s. 119, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf, 2009-03-02, Kl. 15:43.  

http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf


2

resultatkapitel där resultat från intervjuerna redovisas. Slutligen görs en analys av resultatet 
där de teoretiska perspektiven appliceras. I denna diskussion anges slutsatser, reflektioner och 
fortsatt forskning. 

1.2 Centrala begrepp 
Innan en mer utförlig presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar ges, bör några 
centrala begrepp förtydligas. 

Gymnasiesärskola
För ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning,
finns gymnasiesärskolan.3 Även barn med autism eller begåvningsmässigt funktionshinder på 
grund av hjärnskada, får gå i särskola om de inte når upp till de gällande kunskapsmålen för 
gymnasieskolan. Om inte ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda får inte eleven gå 
särskola, utan får då gå kvar i gymnasieskolan med det stöd som erbjuds där.4 Det kan vara 
lämpligt att här återge en ofta förekommande figur för att illustrera särskolans organisation. 
Underlaget nedan har jag hämtat från Jerry Rosenqvists bok Särskolan i ett 
arbetsmarknadsperspektiv.5

OBLIGATORISK SÄRSKOLA 9 år (+ 1 år)

Grundsärskola Träningsskola

GYMNASIESÄRSKOLA 4 år

Nationella program Individuella program

Till den obligatoriska särskolan räknas grundsärskolan och träningsskolan. Den innebär nio 
års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett 
tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen. I grundsärskolan går elever med 
lindrig utvecklingsstörning. Eleverna undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans 
elever. Eleverna i träningsskolan har en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan 
tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och 
frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan välja efter avslutad 
grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella 
program. De individuella programmen är avsedda för elever med måttlig och grav 
utvecklingsstörning. De nationella programmen förbereder eleverna för arbetsmarknaden, 
vilket innebär att eleverna måste klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. De flesta 
elever som söker nationella program har tidigare gått i grundsärskolan och majoriteten av 
elever som väljer individuellt program har tidigare gått i träningsskolan.6 I fortsättningen 
syftar jag till gymnasiesärskolans nationella program då ordet gymnasiesärskola används om 
inte något annat anges. 
                                               
3 Skollagen, 1 kap. 5 §,
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100,
2009-03-02, Kl. 15:46.
4 Skolverket, Särskolan – en skola för mitt barn?, s. 3, http://www.skolverket.se/publikationer?id=895, 
2009-03-02, Kl. 15:48
5 Jerry Rosenqvist, Särskolan i ett arbetsmarkandsperspektiv (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1988) s. 35.
6 http://www.skolverket.se/sb/d/139;jsessionid=AFD3A5E5627A7DE85BDFD87E35A883C9, 2009-05-16, Kl. 
11:25.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100
http://www.skolverket.se/publikationer?id=895
http://www.skolverket.se/sb/d/139
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Utvecklingsstörning

En intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad 
och miljö utgör ett handikapp. Den sammanhänger med en 
under individens utvecklingsperiod inträffad brist eller skada 
som i många fall är så betydande att personen behöver stöd 
och hjälp i sin livsföring genom olika insatser för att kunna 
delta i samhällslivet.7

Begreppet utvecklingsstörning indelas ofta i lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. 
Detta innebär att man har en större eller mindre begränsning i begåvningen. Utveckling är en 
process och vad en person med utvecklingsstörning klarar av beror därför till stor del på hur 
mycket stimulans, stöd och träning personen fått. En uppdelning i lindrig, måttlig och grav 
utvecklingsstörning innebär därför bara en ungefärlig beteckning av funktionsförmågan.8 Som 
ett generellt riktmärke kan sägas att lindrigt och vissa måttligt utvecklingsstörda brukar 
undervisas i gymnasiesärskolans nationella program, medan övriga så långt det är möjligt får 
sin undervisning i gymnasiesärskolans individuella program. Utvecklingsstörning och 
funktionsnedsättning används i denna uppsats som synonyma begrepp. Denna studie 
undersöker endast de elever som går gymnasiesärskolans nationella program och deras 
möjligheter till ett yrkesverksamt liv. Alltså rör det sig främst om elever med lindrig och 
måttlig utvecklingsstörning.

Daglig sysselsättning
Daglig sysselsättning kan se väldigt olika ut. Alltifrån att en enstaka person deltar i någon 
samhällsverksamhet till att flera arbetar i egna lokaler eller inom ett företag. Det kan 
exempelvis handla om arbete på ett café, i en affär eller arbete som vaktmästare. Dessa 
personer är dock inte anställda utan har aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att det 
ska fungera bra för de som arbetar integrerat på detta sätt krävs att det sociala fungerar bra 
mellan personen med utvecklingsstörning och arbetskamraterna. Detta förutsätter att 
arbetskamrater och arbetsledare har beredskap att stödja, vilket kräver information och 
kunskap om handikappet hos den enskilde personen.9 När det i denna uppsats talas om arbete 
annat än på den öppna arbetsmarknaden är det daglig sysselsättning som åsyftas. 

Lönebidrag
Den mest omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärden för arbetshandikappade. Bidraget ges 
till arbetsgivaren för en tid om högst fyra år och omprövas regelbundet. Det får endast 
förlängas utöver det fjärde anställningsåret, om det är motiverat med hänsyn till den 
arbetshandikappades arbetsförmåga och möjligheter att övergå till en anställning utan 
lönebidrag. Lönebidragets storlek bestäms med hänsyn tagen till den anställdes arbetsförmåga 
och graden av funktionsnedsättning. Som huvudregel beviljas bidrag med ett belopp som 
motsvarar högst 80 procent av lönekostnaden. Lönebidraget är tänkt att kompensera
arbetsgivaren för den förlust i produktionen som förorsakas av arbetstagarens 
funktionsnedsättning.10

                                               
7 Regeringens proposition 1992/93:159, Om stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 167,
http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GG03159, 2009-03-02, 
Kl. 16:06
8 Statens Offentliga Utredningar 2003:35, För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning, s. 89 ff,
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf, 2009-03-02, Kl. 16:15
9 Ann Bakk, Karl Grunewald, Omsorgsboken (Stockholm: Liber, 2004) s 291.
10 Marlena Sjöberg (red), Arbetsliv och funktionshinder (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 90f. 

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GG03159
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/90/3f7d5266.pdf
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2. SYFTE
Syftet med denna uppsats är att studera övergången mellan skola och arbetsliv för elever i 
gymnasiesärskolan. Ambitionen är även att lyfta fram hur elever inom särskolan ser på sin 
framtida arbetssituation samt belysa vilka hinder och möjligheter som finns för särskoleelever 
att få ett arbete. Jag vill även klarlägga vilken vägledning och hjälp till arbete som erbjuds 
gymnasiesärskolans elever under gymnasieåren och efter avslutade studier. Målsättningen 
med undersökningen är att resultatet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att hjälpa 
och vägleda eleverna in på arbetsmarknaden på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Med 
utgångspunkt i syftet använder jag följande forskningsfrågor som ledning för arbetet i studien. 
Dessa delfrågor utgör också fokus i intervjuerna och i presentationen av empirin:

 Vad önskar elever på gymnasiesärskolan gällande ett kommande yrkesliv? 
 Hur kan kontaktnät kring särskoleelever se ut i frågan om vägledning och hjälp till 

arbete?
 Vilken vägledning mot ett yrkesverksamt liv får eleverna under sin gymnasietid? 
 Vilket stöd får eleverna efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan?
 Vilka hinder och möjligheter finns det för att elever som går ut gymnasiesärskolan ska 

få ett arbete?
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3. TOLKNINGSRAM 
Tolkningsramen består i denna uppsats av relevant litteratur, teorier och lagar eller 
organisationsplaner som presenteras nedan. Forskningsfrågorna kommer i studiens 
avslutande diskussionsavsnitt knytas samman med tolkningsramen, vilket innebär att 
uppsatsens resultat kommer att analyseras utifrån litteratur som presenterar arbetets betydelse, 
aktuella teorier och organisationsplaner.

3.1 Bakgrund
Här presenteras arbetets betydelse för människan och vilka positiva effekter ett arbete kan ge 
en person med utvecklingsstörning. Men vilka är aktörerna som skall ordna arbete för dessa i 
den allt hårdare konkurrensen på arbetsmarknaden? Vem bär ansvar för vad, och ska de olika 
aktörerna samverka? Vad säger egentligen regler och vår läroplan om detta?

3.1.1 Arbetets betydelse 

Socialpsykologen Lars-Christer Hydén betonar i sin bok Psykiatri, samhälle, patient - Psykisk 
sjukdom i ett socialt och kulturellt perspektiv att arbete förutom möjligheten till 
egenförsörjning även fyller tre sociala funktioner: struktur i livet, kontakter med andra 
människor och mening och innebörd i livet:

För det första ger arbetet en rumslig och tidsmässig strukturering av 
livet. Det anger rumsliga förflyttningar och en tidsmässig rytm. Dessa 
förflyttningar och denna rytm delas av majoriteten människor och 
synkroniserar därför individen med andra medborgare. 

För det andra upprättas sociala relationer till andra bl.a. genom en delad 
social värld: produktionen. Den karaktäriseras av en samordning av en 
rad individuella handlingar under en gemensam plan eller intention. På 
så sätt kan människor se sig själva genom andras ögon. Det innebär att 
den egna handlingen endast är möjlig i relation till den andre. 

För det tredje ger arbetet och de sociala relationerna oss en ”plats” i 
samhället och därmed en meningsrelation. Det ger möjligheten att se det 
egna handlandet i relation till ett socialt sammanhang som är större än 
det egna självet. Därmed skänker det mening åt den egna personen.11

Att ha ett arbete handlar således inte enbart om materiell välfärd. Arbete svarar också mot 
grundläggande behov av gemenskap och personlig utveckling. En person kan genom ett 
arbete gå från en situation av social isolering till att vara en del av ett socialt sammanhang. 
Delaktigheten kan också ha den effekten att synen på det egna jaget kan kännas mer positiv 
och den egna livssituationen kan länkas ihop med omgivningen och skapa en meningsrelation. 

                                               
11 Lars-Christer Hydén, Psykiatri, samhälle, patient (Stockholm: Natur och Kultur, 1995) s. 150 f.
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3.1.2 Arbete och utvecklingsstörning

Malena Sjöberg som är frilandsjournalist med inriktning på funktionshinder och samhälle, 
skriver i boken Arbetsliv och funktionshinder att ”ett arbete ger tillvaron en puls.”12 Hon 
menar att en människa med utvecklingsstörning mår bra av att kunna dela upp sina dagar i 
arbetstid och fritid. Arbetet styr människors livsrytm genom att det ger en referenspunkt för 
dagliga rutiner. Vidare uttrycker Sjöberg att en viktig del av arbetet är att man kan intjäna en 
egen lön. Arbetsförhållandena kan också påverka hur arbetstagarna ser på och uppfattar sig 
själva eftersom en del av en persons värde ofta relateras till arbetsprestationer, vilket i 
förlängningen har betydelse för den egna självkänslan. Sjöberg menar att det i dagens 
arbetsmarknad och vidare inom den framtida arbetsmarknaden finns ett behov av en djupare 
kunskap gällande villkoren för personer med utvecklingsstörning. Hon hävdar att en del 
funktionshinder kompenseras förhållandevis lätt med fysisk anpassning och arbetshjälpmedel, 
medan andra funktionshinder innebär att det kan behövas personligt, socialt stöd för att 
arbetet och relationerna på arbetsplatsen ska fungera bra.13

Personer med utvecklingsstörning har samma sociala behov av arbete som icke-
funktionshindrade, hävdar Magnus Tideman, socionom och forskare med inriktning på hur 
levnadsförhållanden för utvecklingsstörda förändras. I boken Perspektiv på funktionshinder 
och handikapp beskriver Tideman att personer med utvecklingsstörning har mindre 
möjligheter att försörja sig genom vanligt arbete än befolkningen i övrigt. Många av dessa är 
nämligen undersysselsatta eller står utanför arbetsmarknaden. Detta kan bero på att personer 
med utvecklingsstörning ofta blir betraktade som olönsamma och att de inte kan fylla kraven 
på effektivitet. Enligt Tideman tillhör vuxna personer med utvecklingsstörning 
låginkomsttagarna i samhället. Dessa personer blir ofta förtidspensionerade och eller 
sysselsatta i någon form av skyddad verksamhet som exempelvis på ett dagcenter, vilket inte 
inbringar någon lön. Den skyddade verksamheten innebär också att social integrering mellan 
handikappade och icke handikappade inte är möjlig eftersom de flesta arbetar i grupp med 
andra utvecklingsstörda och träffar förutom arbetsledaren inte några personer utan handikapp 
på arbetet.14

I Omsorgsboken av Ann Bakk och Karl Grunewald har Lena Hedman-Hallin och Gudrun och 
Matti Hiitti, alla tre verksamma inom särskolan, skrivit att elever som går något av 
gymnasiesärskolans nationella program förutsätts att i stor utsträckning kunna få anställning 
på den öppna arbetsmarkanden. Men de påpekar dock att arbetsmarknaden utvecklas till de 
funktionshindrades nackdel: ”Enkla arbeten försvinner i hög takt och därmed blir det svårare 
att ordna en vanlig anställning i öppen verksamhet.”15 I samma bok förklarar Karl 
Grunewald, professor i medicin och tidigare medicinalråd vid Socialstyrelsen, att det finns 
olika former för att garantera personer med utvecklingsstörning arbete eller sysselsättning i 
form av till exempel skyddat arbete och dagcenter. Trots detta anser Grunewald att många 
personer med utvecklingsstörning har en vardag som inte är särskilt stimulerade.16

                                               
12 Sjöberg (2002) s. 15.
13 Sjöberg (2002) s. 17ff.
14 Magnus Tideman (red.), Perspektiv på funktionshinder och handikapp (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 56 ff.
15 Bakk & Grunewald (2004) s. 66f.
16 Bakk & Grunewald (2004) s. 287.
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3.1.3 Aktörer och ansvar

Hans De Geer, professor i företagandets etik och historia, bidrar till boken Arbetsliv och 
funktionshinder med kapitlet ”Företagen och det sociala ansvaret”. I detta kapitel förklarar De 
Geer vad han anser begreppet ”ansvar” innebär. Han menar att ansvar hänger samman med 
handlingsfrihet. När handlingsutrymmet ökar, växer också ansvaret. Ansvar hör även ihop 
med materiella resurser, hävdar De Geer.17 Man kan därmed säga att om handlingsfriheten för 
en aktör är noll så är också ansvaret obefintligt. Men ju större handlingsfrihet och ju mer 
resurser en aktör förfogar över, desto mer ansvar bör aktören ta i en viss situation. De aktörer 
som jag här valt att presentera är skolan, arbetsförmedlingen, kommunen och arbetsgivaren, 
just på grund av att de både har handlingsfrihet och resurser att inverka i frågan om 
övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Dessa fyra aktörer bär dock olika ansvar 
beroende på lagar och regler som styr de olika verksamheterna. Här följer en närmare 
presentation av ansvarsfördelningen dem emellan.

3.1.3.1 Skolans ansvar

Idag lyder gymnasiesärskolan under samma läroplan som gymnasieskolan. Enligt Läroplan 
för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), som bygger på skollagen, ska hänsyn tas till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.18 Man finner dessutom skrivet att läraren ska
utgå från den enskilde elevens erfarenheter och tänkande samt att läraren ska stärka varje 
elevs självförtroende, vilja och förmåga att lära. Det påpekas också att eleverna ska tillåtas 
pröva på olika arbetsformer och att läraren tillsammans med eleverna ska planera och 
utvärdera undervisningen. Rent innehållsmässigt säger Skollagen att utbildningen för 
gymnasiesärskolans elever så långt det är möjligt ska motsvara den utbildning som ges i det 
övriga gymnasiet. Det står tydligt angivet att de frivilliga skolformerna, till vilka 
gymnasiesärskolan hör, ska samverka nära grundskolan, arbetslivet, universiteten, 
högskolorna och samhället i övrigt. Samarbetet med arbetslivet pekas dock ut som särskilt 
viktigt. Här ges studie- och yrkesvägledningen en stor betydelse genom att arbetslivet 
förändras fortlöpande när det gäller kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika 
områden. Även läraren lyfts här fram som en viktig aktör för skolans samverkan med det 
omgivande samhället genom att denne i sin undervisning ska nyttja kontakter med arbets-, 
förenings- och kulturliv.19

Enligt Lpf 94 åligger det med andra ord ett tydligt ansvar för skolan och läraren att ”ta 
kontakt” med det omgivande samhället. Kontakten med arbetsgivarna har ofta yrkesvalslärare 
inom gymnasiesärskolan eftersom de i många fall har till uppgift att hitta praktikplatser för 
eleverna. Enligt Karl Grunewald är den erfarenhet som eleverna får under sin praktikperiod 
det mest avgörande för en eventuell senare anställning.20 Malena Sjöberg menar bestämt att 
”alla brister som finns i skolans stöd till elever med funktionshinder påverkar på sikt deras 
möjligheter på arbetsmarkanden.”21

                                               
17 Sjöberg (2002) s. 156.
18 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s. 4.
    Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/sb/d/468, 2009-04-12, Kl. 15:28.
19 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s. 11ff.
    Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/sb/d/468, 2009-04-12, Kl. 15:21.
20 Bakk & Grunewald (2004) s. 293. 
21 Sjöberg (2002) s. 222.

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.skolverket.se/sb/d/468
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3.1.3.2 Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingens uppdrag kommer från riksdagen och regeringen där det övergripande 
målet är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta görs genom tre 
delmål, nämligen att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare, prioritera de som befinner 
sig långt från arbetsmarknaden och bidra till att öka sysselsättningen på lång sikt.22 I Statens 
Offentliga Utredningar 2003:95 ArbetsKraft står det att det ingår i arbetsförmedlingens 
arbetsgivarkontakter att diskutera möjligheten att anställa personer med utvecklingsstörning. 
Arbetsförmedlingen har dessutom tillgång till särskild kompetens i form av SIUS-konsulenter, 
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, för funktionshindrade i arbetslivet. 
Konsulenterna har bland annat uppgiften att arbeta ute på arbetsmarknaden för att påverka 
arbetsgivarna, och att ge både den arbetssökande och arbetsgivaren stöd vid anställning av en 
person med funktionsnedsättning. Stödet kan innefatta sociala relationer och rutiner både på 
arbetsplatsen och utanför, till exempel resorna till och från arbetet. För arbetsanpassaren 
gäller det att inte bara engagera arbetsgivaren, utan även människorna på arbetsplatsen som 
kanske vet bäst vad en arbetshandikappad person skulle kunna hjälpa till med på deras 
arbetsplats.23 Den handlingsfrihet och de resurser Arbetsförmedlingen har innebär att 
Arbetsförmedlingen är en viktig aktör med en tydlig roll och stort ansvar i frågan om 
övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv.

3.1.3.3 Kommunens ansvar

Kommuner har ett ansvar vad gäller sysselsättning för personer med utvecklingsstörning. 
Detta finns reglerat både i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), vilket är en lagstiftning som bland annat ska försäkra personer med 
utvecklingsstörning rätten till särskilda stödinsatser. Enligt SoL är kommunen ytterst ansvarig 
för människans ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadstandsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet.24 När det gäller sysselsättning för människor med 
utvecklingsstörning finns en särskild paragraf som beskriver socialnämndens ansvar. Enligt 
denna ska kommunen medverka till ”att den enskilde får en meningsfull sysselsättning”.25

Karl Grunewald menar att detta kan förverkligas genom att verka för att personer som vill få 
möjlighet till arbete anmäls till arbetsförmedlingen. Kommunen ska också bidra med att 
inskolningsplatser eller möjlighet till praktik skapas. Ansvaret för kommunen att anordna en 
meningsfull sysselsättning kan även innebära arbete på dagcenterverksamhet eller andra 
ställen såsom exempelvis organisationer och kooperativ, som anordnar olika 
sysselsättningsaktiviteter. Alternativt ska kommunen verka för att den enskilde får tillgång till 
studier.26

Enligt LSS paragraf 9 punkt 10 ska kommunen erbjuda ”daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig”.27 Vidare klargörs det 
genom LSS paragraf 7 att insatserna ska vara anpassade till den enskildes individuella behov 
samt vara lättillgängliga för denne. Den enskilde ska få stimulans, utveckling, meningsfullhet 
                                               
22 Arbetsförmedlingens hemsida: http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=32486, 2009-04-12, Kl. 16:31
23 Statens Offentliga Utredningar 2003:95, ArbetsKraft, s. 258f.
24 Socialtjänstlagen (SoL), 1 kap. 1 §, 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453, 2009-03-02, Kl. 18:50
25 SoL, 5 kap. 7 §, 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453, 2009-03-02, Kl. 18:51
26 Bakk & Grunewald (2004) s. 244ff.
27 LSS, 9 §, 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9456/HTML.htm, 2009-03-02, Kl. 18:52

http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=32486
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9456/HTML.htm
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och gemenskap genom verksamheterna efter sina önskemål.28 Grunewald påpekar att denna 
typ av verksamhet bör ha som mål att utveckla den enskildes möjligheter till förvärvsarbete, 
även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt. Han klargör kommunens ansvar 
och uppgifter att medverka till att människor med utvecklingsstörning får tillgång till arbete 
på den reguljära arbetsmarkanden eller hos Samhall. Därför är det viktigt att verksamheten 
bedrivs i nära samarbete med till exempel arbetsförmedling, försäkringskassa och 
handikapporganisationer, menar han.29 Stig Larsson, professor i social utveckling, har studerat 
den nya teknikens och europaintegrationens konsekvenser för funktionshindrades 
arbetsmarkand. Han berättar i sitt bidragande kapitel, ”De funktionshindrade och 
arbetsmarknaden”, i boken Perspektiv på funktionshinder och handikapp att det ”framhålls att 
kommunerna ofta hör till de största arbetsgivarna och har starkt varierande arbetsuppgifter. 
Därför bör kommunerna ha tämligen goda möjligheter att bereda även handikappade 
arbete”.30

3.1.3.4 Arbetsgivarens ansvar

Genom Helena Knutsson och Kristian Persson genomförde Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, på regeringens uppdrag en bred undersökning 
rörande arbetsgivares attityder till att anställa personer med funktionsnedsättningar. 
Undersökningen med titeln Funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga – ett 
arbetsgivarperspektiv, visade att omkring var tionde arbetsgivare hade övervägt att anställa 
personer med funktionsnedsättningar. Dålig kunskap och låg förväntan på 
arbetshandikappades funktionsförmåga var två viktiga orsaker till att den stora majoriteten av 
arbetsgivare inte ville anställa arbetshandikappade. De som faktiskt anställt funktionshindrade 
menade dock att de hade underskattat arbetsförmågan hos personen i fråga.31

Arbetsgivares ovilja att anställa personer med funktionshinder är inte bara en fråga om 
rationellt ekonomiskt tänkande, framför Anders Karlsson i kapitlet ”Verktyg för delaktighet” i 
boken Arbetsliv och funktionshinder. Karlsson som arbetar som jurist med diskriminerings-
och handikappfrågor menar att det också handlar om negativa attityder och okunskap, som tar 
sig uttryck i låga förväntningar på människors förmåga, dålig kännedom om stödåtgärder och 
rädsla för det okända.32 Men ”arbetsgivarna har stora möjligheter att få kompensation för 
extrakostnader vid anställning av personer med funktionshinder”, poängterar Karlsson. I 
samma bok skriver Kenneth Abrahamsson i sitt kapitel ”Klara, ofärdiga, gå mot arbetets 
framtid” att ”ett stort problem ligger i att begreppet funktionshindrad har en negativ innebörd 
och förknippas med synbara handikapp och nedsatt arbetsförmåga”.33

I SOU) 2003:95, ArbetsKraft, diskuteras bland annat frågan om hur man genom information 
och kunskap ska kunna förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att komma 
ut på arbetsmarknaden. Det påvisas i denna utredning att många arbetsgivare saknar kunskap 
om vilka myndigheter de kan vända sig till för att få råd och information om vilka olika stöd 
som finns och vilka villkor som gäller vid anställning av personer med nedsatt 
arbetsförmåga. Angående arbetsgivarnas inställning till att anställa personer med nedsatt 
                                               
28 LSS, 7 §, 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9456/HTML.htm, 2009-03-02, Kl 19:14
29 Bakk & Grunewald (2004) s. 244.
30 Magnus Tideman (red.), Perspektiv på funktionshinder och handikapp (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 287.
31 Funktionshindrade personer med nedsatt arbetsförmåga – ett arbetsgivarperspektiv,
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2001/fr01-5.pdf, 2009-05-03, Kl. 18:20
32 Sjöberg (2002) s. 98.
33 Sjöberg (2002) s. 44.

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9456/HTML.htm
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2001/fr01-5.pdf
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arbetsförmåga säger Arbetsmarknadsstyrelsen att: ”Det finns en återhållsamhet hos 
arbetsgivarna att anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. Kunskaper hos arbetsgivarna 
om funktionshinder och om vilket stöd som kan lämnas vid anställning av funktionshindrade 
har stor betydelse för att undanröja hinder.”34

Det kan tyckas märkligt att jag presenterar arbetsgivare som om de skulle ha ett ansvar i 
frågan om möjligheten till arbete för gymnasiesärskolelever då det inte verkar finnas några 
regler eller föreskrifter som talar för detta. Jag lutar mig dock på De Geers ord om att ansvar 
hänger samman med handlingsfrihet och resurser, vilket jag tycker att arbetsgivare har. Jag 
anser att arbetsgivarens roll i denna fråga är alltför viktig för att räknas bort, trots avsaknaden 
av ett uttalat ansvar för anställning av ungdomar med utvecklingsstörning. 

3.1.4 Samverkan 

Grunewald förklarar att det hårda klimatet på arbetsmarknaden kräver att aktörerna kring de 
utvecklingsstörda måste samverka för att möjliggöra arbete på den öppna arbetsmarknaden 
för dessa människor. Grunewald talar här om skillnaden mellan att informera, samråda och 
samverka. Enligt honom har dessa tre steg följande innebörd: Informera betyder att man 
upplyser någon eller meddelar erfarenheter och kunskaper. Om man samråder går man ett 
steg vidare, vilket innefattar att två eller flera parter diskuterar på lika bas. Vid samverkan 
går man ännu ett steg längre då man arbetar utifrån en bestämd plan, både vad gäller sak och 
tid.35

I socialstyrelsens rapport 1997:4, Steget före arbete, poängteras att för personer med 
funktionsnedsättningar är övergången från skola till arbete en kritisk period som bör 
uppmärksammas. Denna övergång ger grunden för de möjligheter en individ har att få eller 
behålla ett arbete.36 Samverkan mellan olika aktörer ses som mycket viktigt i detta steg från 
skola till arbete. Samverkan ger en större förståelse för varandras regler, ”kultur” och 
bedömningssystem. Man lär sig att nyttja varandras kompetens och kan undvika situationer 
där den funktionshindrade riskerar att hamna ”mellan stolar”. I rapporten presenteras även 
idén om ”lathundar” till stöd för tjänstemän i skola, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och 
socialtjänst med flera. I dessa kan man hitta rätt bland de stödformer och aktörer som kan 
behövas i övergången från skola till arbete. Telefonnummer och adresser, beskrivning av 
särskilda arbetsmarkandsåtgärder med mera kan återfinnas i dessa lathundar.37 Det framhålls 
även att ökad information till arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden kan ge tillgång till 
fler arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar. 38

Vidare framför socialstyrelsen i rapporten att samverkan på lokal nivå måste kunna etableras 
utifrån lokala förutsättningar och behov. Det viktigaste med samverkan, inom olika enheter 
och mellan aktörer, är att individer som befinner sig i utsatta situationer får sina behov 
tillgodosedda och rätt insatser i rätt tid. För att det målet ska nås krävs en ständig återkoppling 
till individen och att han eller hon ges möjlighet att aktivt delta. Samverkan ger bland annat 
tillgång till bredare kompetens och större rörelsefrihet vad gäller resurser.39

                                               
34 SOU 2003:95, s. 257f. 
35 Bakk & Grunewald, s. 247.
36 Socialstyrelsens rapport (SoS) 1997:4, Steget före arbete, s. 45. 
37 SoS 1997:4, s. 36ff.
38 SoS 1997:4, s. 45. 
39 SoS 1997:4, s. 54.



11

I februari 2008 överlämnade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och 
Socialstyrelsen en gemensam rapport till arbetsmarknadsdepartementet med titeln Strategi för 
fler personer med funktionshinder i arbete. Rapporten tar upp femton förslag som tar fasta på 
att utveckla samverkan mellan myndigheterna, stärka svaga länkar i rehabiliteringen och 
undanröja hinder i regelverken. Förslagen syftar till att på olika sätt underlätta för personer 
med funktionshinder att finna, få och behålla ett arbete. Flera av förslagen rör ungdomar på 
väg in i arbetslivet. I rapporten framgår att en viktig utgångspunkt för att fler personer med 
funktionshinder ska få möjlighet till arbete är att myndigheternas insatser koordineras bättre 
och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt.40

Funktionshindrades verkliga chanser i arbetslivet kan dock inte bli fler bara med hjälp av 
starkare lagstiftning och fler mångfaldsplaner, anser Kenneth Abrahamsson, docent i 
pedagogik och programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. I Arbetsliv 
och funktionshinder betonar han i sitt kapitel ”Klara, ofärdiga, gå mot arbetets framtid”
skapandet av nätverk mellan olika företag och bildandet av en idébank och nya
kunskapsnätverk för att tänka framåt.41

3.2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta avsnitt presenteras huvuddragen i två utvalda teorier som ska fungera som denna 
studies teoretiska referensram. Utifrån de resultat som presenteras förväntar jag mig att 
teorierna kan bringa klarhet och kunskap till de forskningsfrågor som vägleder mitt arbete 
med studien, nämligen: Vad önskar elever på gymnasiesärskolan gällande ett kommande 
yrkesliv? Hur kan kontaktnät kring särskoleelever se ut i frågan om vägledning och hjälp till 
arbete? Vilken vägledning mot ett yrkesverksamt liv får eleverna under sin gymnasietid? 
Vilket stöd får eleverna efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan? Vilka hinder och 
möjligheter finns det för att elever som går ut gymnasiesärskolan ska få ett arbete? Varför jag 
valt just dessa två teorier beror på att jag anser att de problematiserar min studie i två 
riktningar. Normaliseringsprincipen riktar ljuset mot de livsvillkor som personer med 
utvecklingsstörning har rätt till, medan stigmatisering lyfter fram de krav och förväntningar 
samhället ställer på människor med funktionshinder. I uppsatsen används nedanstående teorier 
som verktyg vid analysen av det empiriska materialet.

3.2.1 Normaliseringsprincipen

Målet för de senaste decenniernas socialpolitiska åtgärder har varit att ge människor med 
utvecklingsstörning tillgång till normala levnadsvillkor. Denna strävan sammanfattas av 
Bengt Nirje i den så kallade normaliseringsprincipen, vilken kan beskrivas som en 
riktningsangivelse för hur stöd och service till personer med utvecklingsstörning bör 
utformas. Med följande ord inleder Nirje sin bok med titeln Normaliceringsprincipen: 

Det kan tyckas förmätet att i en diskussion om hur man skall skapa riktiga 
program, serviceåtgärder och livsbetingelser för en grupp människor utgå 
från en enda sammanfattande princip, särskilt när den skall gälla 

                                               
40 Rapport till arbetsmarknadsdepartementet, Strategi för fler personer med funktionshinder i arbete, Februari 
2008, s. 20. 
41 Sjöberg (2002) s. 49.



12

utvecklingsstörda, en grupp som kännetecknas av så stora variationer i 
fråga om ålder, grad av handikapp, fysiska och psykiska komplikationer, 
med så skiftande social bakgrund och så olika inlärnings- och 
personlighetsprofiler. Men i de skandinaviska länderna har man ändå 
funnit värdet i en teori som allmänt uttrycker den målsättning och de 
attityder och normer som bör gälla för fullgott arbete med och för de 
psykiskt utvecklingsstörda.42

Enligt normaliseringsprincipen ska personer med utvecklingsstörning ha rätt till livsvillkor 
och vardagsmönster som är så nära det normala som möjligt. Dessa personer ska exempelvis 
ha rätt till en normal dagsrytm, vilket bland annat innebär att dagen ska innehålla 
meningsfulla aktiviteter såsom arbete, sysselsättning eller utbildning samt fritidsaktiviteter. 
Personer med funktionsnedsättning ska även ha möjlighet att uppleva en normal livscykel, att 
till exempel kunna lämna ungdomstiden och gå in i vuxenlivet. Denna process kan bli längre, 
svårare och mer osäker för personer med utvecklingsstörning än för andra. Nirje menar att det 
i normaliseringsprincipen även ingår en tanke att personer med funktionshinder ska ha en 
normal självbestämmanderätt. Deras egna önskemål, val och krav ska respekteras och beaktas 
så långt som möjligt.43

Vidare påpekar Nirje att isolering och segregation ger näring åt okunnighet och fördomar, 
medan normalisering av de utvecklingsstördas tillvaro ökar förståelsen för dessa människor. 
”Ju närmare människor inom de beslutande samhällsorganen kommer i kontakt med de 
psykiskt utvecklingsstörda, desto lättare kan de forma sina beslut så att de leder till 
ändamålsenligare och effektivare program”.44 Sammanfattningsvis kan sägas om 
normaliseringsprincipen att den ”syftar till att belysa i vilka avseenden deras 
[utvecklingsstördas] livsvillkor kan göras så normala som möjligt, just med hänsyn till graden 
och konsekvenserna av funktionshindret, den … utbildning de fått, och den sociala kompetens 
och mognad som individen skaffat sig”.45 Nirje påpekar dock att normaliseringsprincipen inte 
betyder att människor med utvecklingsstörning förväntas vara ”normala”, eller fungera som 
andra människor. Principen innebär däremot att utvecklingsstörda ska ges möjligheter och 
stöd för att deras levnadsförhållanden ska likna andra samhällsmedlemmars levnadsvillkor, 
med lika möjligheter till individuell variation och valfrihet.46

3.2.2 Stigmatisering

Erving Goffman (1922-82), professor i sociologi och antropologi, beskriver det mänskliga 
livet som en helhet, med individen och samhället som två aspekter av denna odelbara helhet. 
Individens "jag", identitet och medvetande uppstår och formas i kontakten med andra, i 
interaktionen med andra människor. Han utvecklar sin teori kring denna kontakt genom 
fenomenet stigmatisering, vilket han beskriver i sin bok Stigma – den avvikandes roll och 
identitet. Stigma kan förklaras som den undantagsstämpel som de ”normala” sätter på fysiskt, 
psykiskt och socialt avvikande.47

                                               
42 Bengt Nirje, Normaliseringsprincipen (Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 15.
43 Nirje (2003) s. 15 ff.
44 Nirje (2003) s. 20.
45 Nirje (2003) s. 92. 
46 Nirje (2003) s. 152.
47 Erving Goffman, Stigma – den avvikandes roll och identitet (Stockholm: Rabén & Sjögrn, 1972) s. 14.



13

Vad den stigmatiserade personen får brottas med är frågan om han eller hon ska bemöta 
samhällets stereotypa krav och förväntningar genom att göra allt för att dölja stigmat och 
eftersträva anpassning till det ”normala” samhället. Eller ska den stigmatiserade erkänna sitt 
stigma och ta den konflikt som medföljer av att vara avvikande. Goffmans tankar kretsar 
bland annat kring hur den stigmatiserade försöker förhålla sig till sin omgivning så att stigmat 
inte står i vägen för samspelet med andra. ”Förmodligen är det väl så att ju mer en individ 
lierar sig med normala personer, desto mer kommer han att uppleva sig själv som icke-
stigmatiserad…”48 Han talar här om normifikation, vilket innebär en strävan från den 
stigmatiserade individens sida att framträda som en vanlig människa. Han diskuterar också 
om hur en stigmatiserad person reagerar på sin livssituation. Hur det kan kännas för den 
stigmatiserade om denne lyckas hålla hemligt det ”onormala”. Eller hur det känns att vara 
öppet avvikande i ett samhälle som är byggt på ”normen”.49

Dessa känslor hänger, enligt Goffman, samman med den stigmatiserades känsla av 
samhörighet med den stigmatiserade gruppen, eller kategorin av människor, som han eller hon 
kan sägas tillhöra. ”I de övre tonåren (gymnasieåren) kan man hos stigmatiserade ungdomar 
ofta konstatera en klart minskad identifiering med den egna gruppen och en klart ökad 
identifikation med de normala.”50 Vidare påpekar dock Goffman att en individ som kan hålla 
sitt stigma hemligt ofta känner att relationer med andra människor, som bygger på denna 
hemlighet, får honom eller henne att känna sig skamsen över att ”hemligheten”, alltså stigmat,
inte kan påtalas. Detta kan då leda till att den stigmatiserade till slut ”erkänner” sin situation 
och sitt stigma.51

Goffman presenterar inte bara den stigmatiserades utgångspunkt i samvaron med andra, utan 
klargör även sina tankar utifrån de attityder ”normala” intar till en stigmatiserad person. På 
följande sätt vill Goffman förklara dessa attityder: ”Rent definitionsmässigt tror vi förstås att 
den person som är behäftad med ett stigma inte är fullt mänsklig. Utifrån denna förutsättning 
vidtar vi diskriminerande åtgärder av de mest skilda slag, varigenom vi på ett effektivt sätt, 
men ofta oavsiktligt, i hög grad reducerar vederbörandes livsmöjligheter.”52Goffman menar 
att det finns en virtuell, skenbar, social identitet och en faktisk social identitet. Den skenbara 
sociala identiteten visar den karaktär en person tillskrivs via andras intryck och återblickar, 
medan den faktiska sociala identiteten visar den kategori och de egenskaper en person faktiskt 
bevisligen äger.53

Den stigmatiserade individen befinner sig således mitt uppe i ett 
kraftfält av detaljerade argument och diskussioner om hur han 
bör se på sig själv… Utöver alla sina andra bekymmer får han nu 
obehaget att samtidigt fösas i riktningar av yrkesmässiga 
organisationsmänniskor som talar om för honom vad han bör 
göra med och känna för det som han är respektive inte är, och 
allt detta uppges ske i hans eget intresse.54  

                                               
48 Goffman (1972) s. 114.
49 Goffman (1972) s. 12.
50 Goffman (1972) s. 46.
51 Goffman (1972) s. 81.
52 Goffman (1972) s. 14.
53 Goffman (1972) s. 12.
54 Goffman (1972) s. 130.
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Allt de ovan nämnda bygger på att möten och kontakter mellan människor som anses tillhöra 
normen respektive det avvikande verkligen sker, men Goffman påpekar att både normala och 
stigmatiserade försöker arrangera sina liv så att dessa möten och kontakter undviks.55 Från 
den stigmatiserades sida kanske detta beror på att han eller hon känner sig osäker på hur de 
normala kommer att identifiera och acceptera honom eller henne. ”Hos den stigmatiserade 
uppstår alltså en känsla av att inte veta vad de andra närvarande ’i grund och botten’ tänker 
om honom, ’var han har dem’.56 Vidare har de icke stigmatiserade svårigheter att våga visa att 
de ser stigman hos andra: ”Vi brukar i allmänhet inte öppet ge till känna att vi har lagt märke 
till vad det är hos honom som är misskrediterande, och medan vi noggrant inriktar oss på att,
’bortse’, kan situationen bli laddad, osäker och tvetydig för alla medagerande, och i synnerhet 
för den stigmatiserade.”57

                                               
55 Goffman (1972) s. 21.
56 Goffman (1972) s. 23.
57 Goffman (1972) s. 50.
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4. METOD
Uppsatsen bygger på empiriskt material bestående av intervjuer, vilka nedan beskrivs mer 
ingående. Det vetenskapliga synsättet påverkar alltid en studie, därför är det viktigt att 
redogöra för de synsätt, perspektiv och analysmetoder som präglar just denna uppsats. Här ges 
en beskrivning och förklaring till vald metod. Det redogörs även bland annat för urval, 
genomförandet av studien och databearbetning av insamlat material. Därtill förs också en 
diskussion över etiska överväganden. 

4.1 Hermeneutiskt synsätt
Positivism och hermeneutik är två stora forskningsinriktningar inom den vetenskapliga 
tanketraditionen. Positivismen strävar efter att bygga på positiv, det vill säga absolut kunskap. 
Dess mål är att finna allmängiltiga lagar, även för sociala fenomen, helst uttryckt i siffror. 
Positivisterna menar vidare att om en annan forskare skulle genomföra samma undersökning 
och använda sig av samma metoder bör resultatet bli likvärdigt. Denna undersökning kan 
säkerligen göras om, men resultatet skulle kanske inte bli detsamma eftersom det är min 
tolkning, uppfattning och analys som leder fram till resultatet. Hermeneutiken beskrivs ofta i 
ett kontrastförhållande till positivismen i vilket positivismen förordar det verkliga, det säkra 
och det precisa, medan hermeneutiken framhåller totalitet i motsats till allmängiltighet, 
engagemang i motsats till distans och problematisering i motsats till förenkling. Målet för den 
hermeneutiska forskningen är att tyda och förstå. I dessa studier bör forskaren delta med 
engagemang och inlevelse i det som studeras. Ändamålet med den hermeneutiska forskningen 
är att förstå, men kan även gå ut på att framkalla förändringar för att studera vad som då 
sker.58

Min undersökning kan härledas till den hermeneutiska traditionen eftersom jag strävar efter 
delaktighet, förståelse och förändring. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, där jag vill 
undersöka övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv, anser jag att det vetenskapliga 
synsättet som grundar sig i hermeneutiken är lämpligast för uppsatsen. Den erhållna 
informationen kommer att tolkas och förklaras från min sida. Detta stämmer överens med ett 
hermeneutiskt angreppssätt som tillåter inslag av subjektivitet och därmed accepterar att det 
finns flera sätt att förstå en företeelse. 

4.2 Kvalitativ intervjustudie
Utifrån en kvalitativ ansats har intervjuer genomförts. Denna ansats innebär enligt Henny 
Olsson och Stefan Sörensen, som skrivit boken Forskningsprocessen - Kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv, bland annat att förhållningssättet är förutsättningslöst och att man 
strävar efter en helhetsförståelse. Utmärkande drag för den kvalitativa metoden är att den går 
in på djupet och därför återger det säregna, det unika.59

Som datainsamlingsmetod har jag valt att utgå från kvalitativa intervjuer, vilka visar upp 
tankar och åsikter hos enskilda individer, och gör inte anspråk på att vara representativa i 
något kvantitativt avseende. Steinar Kvale säger i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun
att denna typ av intervju framkallar kunskap, ”det rör sig om ett samspel, om ett utbyte av 

                                               

58 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik (Göteborg: Korpen, 1982) s. 104 ff

59 Henny Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv (Stockholm: 
Liber, 2007) s. 63.
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synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse.”60 Detta 
samspel mellan intervjuare och intervjuperson kan vägledas av en intervjuguide, i vilken 
samtalsämnen anges. En halvstrukturerad intervjuguide innehåller en översikt av de ämnen 
som ska täckas och förslag till frågor. Frågorna ska relatera till de teoretiska föreställningarna 
som ligger till grund för undersökningen och till den följande analysen. Kvale påpekar att ”ju 
spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, 
livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida…ju mer strukturerad intervjusituationen 
är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera intervjun.”61 Pål Repstad, 
författare till boken Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, menar att 
”intervjuhandledningen eller frågeschemat ska fungera som en minneslista så att man får med 
de ämnesområden som ska täckas”.62

Det är enligt Kvales och Repstads ovan nämnda synpunkter jag förberedde mina intervjuer. 
Jag har försökt nå en spontan intervjuprocess. Men jag har även hållit fokus på analysstadiet 
och därför sökt en viss strukturering genom koppling mellan mina forskningsfrågor och 
intervjufrågorna. Inför intervjuerna utformades således en intervjuguide (se bilaga 1). 
Eftersom intervjupersonerna representerar olika verksamheter ställs inte alla frågor till 
samtliga informanter. Vissa frågor ställdes likalydande, medan andra ställdes specifikt utifrån 
den aktuella verksamhetens ansvarsområde.

4.2.1 Informanter och urval

På basis av ett genomtänkt urval tillfrågades olika aktörer om vilja och möjlighet till att 
medverka som informant i denna uppsats. De aktuella aktörerna valdes med utgångspunkten
att de har eller bör ha en aktiv roll i gymnasiesärskolelevernas övergång från skola till 
arbetsliv, vilka är gymnasiesärskola, arbetsförmedling, kommun och arbetsgivare. Valet av 
verksamhetsrepresentanter blev naturligt utifrån deras roll i respektive organisation. Denna 
roll var endera som enda verksam eller ansvarig för aktuell verksamhet.

Eftersom hela uppsatsen bygger på en kategori av ungdomar, nämligen 
gymnasiesärskolelever, är det självklart att deras röster ska bli hörda. Antalet intervjuade 
elever är totalt fem ungdomar, samtliga pojkar, vilket motsvarar alla mina avgångselever 
vårterminen 2009 på den aktuella gymnasiesärskolan. På samma skola valde jag ut att 
intervjua de tre lärare som undervisar i karaktärsämnen och som även har ansvar för att finna 
APU-platser till eleverna. Två av lärarna är kvinnor och en man. De har arbetat inom 
gymnasiesärskolan allt från två till femton år. Ytterligare två personer har intervjuats för sin 
självklara ledande roll inom gymnasiesärskolan, nämligen rektorn och studie- och 
yrkesvägledaren. 

På arbetsförmedlingen intervjuades en man som har arbetat med denna grupp av ungdomar 
sedan många år tillbaka. Genom honom fick jag vetskapen om vem inom kommunens regi 
som är ansvarig för just kommunens åtaganden i övergången mellan gymnasiesärskolan och 
arbetslivet. Denne kommunens representant är aktiv som arbetsanpassare. De tre arbetsgivare 
som intervjuades valdes ut på grundval av att dessa har valt att ta emot gymnasiesärskolelever 
till sin arbetsplats under elevernas APU-period. Varför detta var orsaken till urvalet beror på 
att jag önskade arbetsgivare som hade lite kännedom kring frågorna som skulle diskuteras. En 

                                               
60 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 9.
61 Kvale (1997) s. 121f.
62 Pål Repstad, Närhet och distans–Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2007) s. 
86. 
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arbetsgivare utan någon förkunskap alls hade kanske inte kunnat bidra med så insiktsfulla svar 
och reflektioner.

De tre intervjuade arbetsgivarna representerar företag inom skiljda yrkesområden. Ett av 
företagen är en restaurang med få anställda. Det serveras frukost och lunch under vardagarna, 
så restaurangen håller öppet mellan 05:00-14:00 måndag till fredag. Restaurangen har även 
catering och möjlighet till avhämtning av mat. Ett annat företag är en affär och verkstad som 
kan sägas tillhöra sport och fritidsbranschen. Försäljning, uthyrning och reparationer är de 
tjänster som detta företag har att erbjuda. Även ett företag, vilket ingår i förvaltningen för 
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, som tillhör daglig sysselsättning representeras här. På 
denna arbetsplats erbjuds en mängd olika arbetsstationer med praktiska uppgifter. Här vill jag 
också ge en liten inblick i den aktuella kommunen, i vilken dessa tre företag finns. Det kan 
kanske bidra med en känsla för kommunens anda och atmosfär. Kommunen har en 
befolkningsutveckling som går stadigt uppåt. Det finns ett aktivt och starkt näringslivsarbete 
och samverkan med andra kommuner, företag och föreningar. Dessutom ordnas många 
arrangemang som stärker kommunens varumärke och det bedrivs framgångsrikt många EU-
projekt.

4.2.2 Genomförande

Före intervjuerna informerades de intervjuade om undersökningens förutsättningar och hur 
intervjun var upplagd. Information gavs om bland annat undersökningens syfte, dess upplägg 
och frågan ställdes om man ville medverka. Alla tillfrågade tackade ja till detta och en 
överenskommelse gjordes om tid och plats för intervjuerna utifrån de olika önskemål som 
fanns. Till hjälp under intervjuerna hade jag intervjufrågorna. Intervjuerna har haft en 
samtalskaraktär där varken språklig utformning eller frågornas ordningsföljd varit desamma i 
de olika intervjuerna. Det viktiga var att skapa förutsättningar för att få fram både bredd och 
djup. Därför var en öppenhet i intervjuerna, som gav möjlighet för initiativ också från de 
intervjuades sida, betydelsefull. Eftersom en strävan fanns av att få viss specifik information 
från samtliga informanter hade intervjuerna dock delvis strukturerad form. Det ställdes ibland 
följdfrågor, vilka skiftade något beroende på informanternas funktion. Intervjuerna spelades 
in på bandspelare efter att informanten godkänt detta. Sammanlagt gjordes elva intervjuer, tio 
intervjuer med en informant och en gruppintervju med fem informanter. Respektive intervju 
tog mellan 30 och 70 minuter att genomföra. När jag hade samlat in all empiri började jag 
med att lyssna av intervjuerna. Bara sådan information som ansetts vara värdefull för 
undersökningens syfte har använts. Jag valde att skriva ner det som jag uppfattade relevant för 
mina frågeställningar, vilket sedan sorterats och kategoriserats. Som grund för denna 
kategorisering har jag mina forskningsfrågor. 

4.2.3 Etiska överväganden 

Enligt Jan Trost, forskare inom sociologi och socialpsykologi, ska man fundera över vem som 
ska ge samtycke till en studie.63 För denna studie är det informanterna i intervjuerna som 
måste få ge sitt godkännande. Samtliga informanter gav sitt muntliga medgivande och valde 
att delta under förutsättning att deras anonymitet kan garanteras genom att namn på kommun, 
skola, elever lärare med mera utelämnas ur uppsatsen. De intervjuade eleverna är 18 år eller 
äldre vilket medförde att jag inte behövde kontakta föräldrarna för ett godkännande. Jag har 

                                               
63 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005) s. 104.
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valt att presentera resultatet så att olika påståenden inte alltid kan härledas till 
intervjupersonerna, detta på grund av de forskningsetiska principer som finns. 

Trost menar att det finns vissa etiska problem med gruppintervjuer då konfidentialiteten kan 
bli sårbar, fastän man kommer överens med deltagarna i gruppen om att allt som sägs under 
intervjun är sagt i förtroende. Därför bör man inte använda gruppintervjuer om området för 
intervjun är ”känsligt”, hävdar Trost.64 Enligt min mening behandlar inte frågorna i den 
gruppintervju som jag genomfört med de fem gymnasiesärskoleleverna något ”känsligt” 
ämne. Ur ett etiskt övervägande ser jag därför inte denna gruppintervju som något problem. 

                                               
64 Trost (2005) s.24 f.
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5. RESULTAT
I denna uppsats är det övergripande syftet att studera övergången mellan gymnasiesärskola 
och arbetsliv. Här presenteras det som har framkommit i mina intervjuer med elever, lärare, 
studie- och yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedling, kommunens arbetsanpassare och 
arbetsgivare. Resultatet redovisas utifrån de fem forskningsfrågorna vilka utgör detta avsnitts 
underrubriker. Valet att presentera resultatet genom forskningsfrågorna är gjort för att läsaren 
lätt ska kunna finna och undersöka valfri frågeställning.

5.1 Vad önskar elever på gymnasiesärskolan gällande ett 
kommande yrkesliv? 
Det som inledningsvis presenteras är elevernas egna önskemål kring ett kommande yrkesliv. 
Jag ser ett intresse i att även fråga de andra aktörerna vilka önskningar de tror elever på 
gymnasiesärskolan har gällande arbete. Detta för att om möjligt se ifall det finns en kunskap 
hos lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedling, kommun och arbetsgivare
om elevernas syn på arbetslivet. Kan det vara så att det saknas inblick i elevernas egna 
önskemål?  

5.1.1 Enligt eleverna

Alla elever anser att arbete har en stor betydelse. Betydelsen ligger i att få klara sig själv, 
bland annat ekonomiskt. Att få en sysselsättning där man träffar andra, umgås med andra och 
kanske till och med får nya kamrater. En elev uttrycker det så här: ”Det vore bra med ett 
arbete för att helt enkelt kunna leva.” Det finns en önskan om att få prova på olika 
arbetsuppgifter eller arbetsplatser i framtiden, men ”man vet ju aldrig vad som händer och 
sker, man får ta det som erbjuds”, säger en av eleverna. Samtliga elever anser att de själva 
måste få vara med och bestämma om vad de ska arbeta med i framtiden. De upplever att de 
blir tillfrågade om vad de önskar, men ”de är som mest de [de olika aktörerna som deltar på 
utslussningssamtalen (utslussningssamtal beskrivs närmare i avsnitt 5.2.1)] som pratar”, 
hävdar några av eleverna. 

Resultatet visar att flertalet av eleverna önskar bo kvar i aktuell kommun efter avslutade 
studier. En av eleverna kan dock tänka sig att jobba på annan ort. När det gäller arbetstider så 
vill samtliga ha ett heltidsjobb. Alla är också överens om att det vore bra att ha en handledare,
till en början i alla fall. Så här säger en av eleverna: ”Det är alltid bra att ha handledare i 
början. Sedan försöka jobba ensam.” En annan elev tänker på följande sätt: ”Handledaren kan 
hjälpa en i början med att komma igång med arbetet. I början behöver man kanske någon som 
stöttar en, som hjälper till, som säger, som kollar vad man sysslar med så att man inte gör fel. 
Men annars klarar jag nog det ganska bra, tror jag.” 

Eget inflytande på arbetsplatsen anser eleverna inte vara speciellt viktigt: ”För mig räcker det 
gott och väl med att göra mitt jobb, behöver inte något direkt inflytande över arbetet. Lite kul 
är det väl att vara med och bestämma någon gång, annars spelar det inte så stor roll.” Om 
arbetskamrater säger man att det är viktigt att man fungerar med dem: ”Man hjälps åt när 
någon annan eller man själv behöver hjälp.” 

I samtalet med eleverna kring deras kommande yrkesliv berörs även frågan om daglig 
sysselsättning genom företagsplacering med aktivitetsersättning. Ingen av eleverna kan säga 
vad det egentligen innebär, men någon av dem känner till att man får pengar från 
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Försäkringskassan om man är beviljad daglig sysselsättning. Samtliga elever förknippar inte 
sig själva med daglig sysselsättning.  

5.1.2 Enligt lärare, Syv, rektor, Arbetsförmedling och Handikappomsorg

Samtliga aktörer tror inte att ungdomar från gymnasiesärskolan skiljer sig så mycket från 
ungdomar i största allmänhet när det gäller synen på arbete. Man tänker att man ska jobba, 
man vill känna sig behövd och få göra en insats. Så här säger en röst: ”Du känner att du är 
behövd. Du har en inkomst. Du har den sociala biten. Att som människa få rutiner för saker 
och ting. Du får glädjen att känna att du är ledig då du är ledig.” Många påtalar dock att 
gymnasiesärskoleeleverna kanske inte bör arbeta lika långa dagar som andra på grund av de 
handikapp de har.

På frågan om eleverna pratar om sina APU platser eller vad de ska bli när de slutar skolan 
säger samtliga aktörer att de inte hör att eleverna talar så mycket om framtiden och om 
yrkeslivet. ”De lever här och nu och vad de gör just nu. Men sen är jag jättedålig på att fråga 
om det. Däremot om de har varit ut på en APU då kan jag fråga ifall det är något den eleven 
kan tänka sig jobba med. Hör inte så mycket om yrken i största allmänhet, men det kan hända 
att jag är för dålig på att fråga. Men de kommer inte med det själva heller.” En av de 
intervjuade säger att ”det är nog inte förrän sista terminen i fyran de börjar känna oron för hur 
det ska gå sen.” 

Trots att eleverna inte pratar så mycket om kommande arbete eller sina APU platser upplever 
både lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedlingen, kommunen och 
arbetsgivare att motivationen att gå ut i arbete är relativt hög hos ungdomarna på 
gymnasiesärskolan. ”Får de ett ställe där de känner att de kan göra något, då är det en väldigt 
hög motivation.” Däremot finns det någon elev som faktiskt säger att hon eller han ska leva på 
bidrag när skolan slutar, säger en av skolans representanter.

Elevernas egna önskemål vid ett slutligt val av arbetsplats respekteras och kommer till tals
påstår de flesta. ”Jag tror att de vid placering på arbetsmarkanden hamnar på ett ställe där de 
vill vara. Det sker ofta utifrån ett önskvärt ställe sprunget från APU. Där de känner var det har 
varit bäst för dem”, hävdar en av aktörerna. I motsats till detta säger en röst att ”bilden 
eleverna har stämmer inte alltid in på skolans och studievägledarens. Det känns som ganska 
långt ifrån. De [eleverna] måste nöja sig med det som finns, lite så. Det är mycket diskussion 
kring annan sysselsättning med aktivitetsstöd.” Denna åsikt delas av en annan aktör som 
hävdar att ”alla andra utom eleven för talan. De säger att eleverna inte orkar mer än arbete på 
50-75 %, men eleverna vill till en arbetsplats som är mellan 7 och 4. Men hur har vi det. Vi 
jobbar 100% och vi vill jobba 100% och vi har väl ett socialt liv efter klockan fyra.”

Det råder lite delade meningar bland skolans representanter, Arbetsförmedlingen och 
kommunens Handikappomsorg om huruvida daglig sysselsättning kan upplevas som 
meningsfull för gymnasiesärskolans ungdomar. En röst säger så här: ”Dessa elever skiljer sig 
inte från andra, de vill ha ett arbete så de kan försörja sig själv. De skulle uppleva det svårt att 
få ett jobb på ett dagcenter. De skulle förmodligen inte vilja ha det.” Denna röst kan jämföras 
med en annan som säger att det inte spelar någon roll vad vi benämner olika arbeten, 
lönearbete eller daglig sysselsättning med aktivitetsstöd: ”Egentligen har namnet ingen 
betydelse, utan det väsentliga är om varje individ tycker att det här är meningsfullt eller inte. 
Däremot om en elev tycker att de bara går omkring och skrotar, då är det fel för dem. Där 
skulle man försöka hitta en annan lösning.”



21

5.2 Hur kan kontaktnät kring särskoleelever se ut i frågan om 
vägledning och hjälp till arbete?
I intervjuerna med de olika aktörerna beskrivs och tydliggörs det kontaktnät som i dagsläget 
finns kring gymnasiesärskolans elever. I samtal om detta ämne framkommer det även idéer 
och önskemål om hur ett kontaktnät kan tänkas se ut i framtiden. 

5.2.1 Kontaktnätet i dagsläget

I dagsläget finns det två tillfällen då elev och föräldrar får träffa mentor, rektor, kurator, 
skolsköterska, Arbetsförmedling, Handikappomsorg, Försäkringskassa och Landstingets Råd 
och Stödteam. Dessa träffar kallas för utslussningssamtal. Alla aktörer behöver inte alltid 
delta under dessa utslussningssamtal, utan de som kallas till mötet beror på behoven hos den 
enskilde eleven. Näringslivet har däremot inga representanter närvarande under dessa träffar. 
Utslussningssamtalen äger rum det sista året på gymnasiesärskolan, en träff under 
höstterminen och en under vårterminen. Utöver detta finns det ingen tydlig och strukturerad 
samverkan mellan de olika aktörerna. Följande förklaring ger en bra beskrivning av många av 
de intervjuades åsikter kring det nuvarande kontaktnätet:

Vi har ett jättebra samarbete… Vi kan sitta ner och prata, 
samarbeta gör vi bra, men hur samverkar vi? För ordet 
samarbeta och samverka är inte samma sak. Här ser jag en 
gigantisk skillnad. Samverka då har man ett krav på sig att, här 
är vi nu och dit ska vi i vår samverkan. Eleven kan gå framåt 
genom vår samverkan, men med enbart samarbete händer det 
ju ingenting… Samarbete kan vi ha i goda avsikter hur mycket 
som helst, men dom gör sitt, jag gör mitt, du gör ditt. Hur ska 
vi kunna få ihop det lite mer? Tänker ibland på hur elever och 
föräldrar ska få någon ordning på all information, den är 
ruggig, det är hur mycket information som helst. Vill se mer 
samverkan och medverkan…

Trots att det hålls två utslussningssamtal under det sista studieåret anser de flesta att 
samverkan mellan olika myndigheter måste bli bättre och att det bör finnas något mer än 
dessa utslussningssamtal. Det måste ske en tydligare samverkan mellan de olika aktörerna. 
Starten för det måste ske redan innan sista året på gymnasiet. 

Ingen av företagen har någon kontinuerlig samverkan med varken skola eller 
Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen menar dock att de har haft väldig täta 
arbetsgivarkontakter: ”Vi har nästan tjatat sönder arbetsgivarna.” Enligt arbetsgivarna finns i 
dagsläget bara ett enklare samarbete med någon lärare från gymnasiesärskolan som då ringer 
för att fråga om tillgång till praktikplats. En av arbetsgivarna menar att kontaktnätet i 
dagsläget inte riktigt fungerar. Denne ger ett exempel på då viktig information rörande vad 
som gäller för det aktuella arbetet inte gått fram mellan de olika berörda parterna: ”En av 
personerna förstår jag inte varför de skickade hit om jag ska vara helt ärlig. Det tyckte jag var 
lite dåligt, att ens skicka hit honom för han var ju inte intresserad… Sedan kom han vi har nu 
och det var rätt man. Från första dagen kändes det som att det här är rätt.” 

Eleverna själva har svårt att finna ett svar på frågan: Vet du hur du kan gå tillväga för att få ett 
arbete? Till slut nämns Arbetsförmedlingen, att man går till Arbetsförmedlingen för att söka 
jobb. ”Eller så kan man fara till jobb och höra: kan jag få ett jobb här”, som en elev uttrycker 
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sig. En annan elev fyller i ”Man kan inte bara sitta hemma och tro att jobben ska flyga in på 
något sätt”.

5.2.2 Kontaktnätet i framtiden

Samtliga intervjuade hävdar att det bör bildas någon form av nätverk. Flera av aktörerna 
uttrycker att nätverket bör innefatta även näringslivet och möjligtvis politiker. ”Vi samarbetar
inte med någon från företag eller någonting. Det finns inga representanter, det finns ingen 
branschorganisation…” Ett förslag som kom upp var att det behövs en ”nyckelperson” som 
håller i det hela, som är själva ”spindeln” i nätet för att kunna vägleda ungdomarna rätt genom 
livet. Alla tycker att det är en självklarhet att det ska finnas en given plan för vad som händer
efter skolans slut för varje elev.

Samtliga inom skolan hävdar att samarbetet med arbetsmarknaden inte är stort. 
De poängterar dock att det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att eleverna får ett arbete. 
Men trots tanken om Arbetsförmedlingen som huvudansvarig för förmedlingen av arbeten 
anser de tre intervjuade lärarna att de på gymnasiesärskolan kan hjälpa till och ingå i en 
samverkan med Arbetsförmedlingen. De menar att de känner till elevernas styrkor och 
svagheter, vilket kan vara till hjälp i sökandet efter lämpliga arbetsplatser. 
”Arbetsförmedlingen har det största ansvaret. Däremot kan vi vara en länk mellan 
arbetsförmedling och skola. Det tycker jag, att ett samarbete borde ske på något vis, men det 
är klart det kostar ju tid och engagemang. Hur mycket ska vi jobba åt dem och vise versa”, 
säger en av lärarna. Arbetsförmedlingen å andra sidan menar att de vill ha ett utvecklat 
samarbete med gymnasiesärskolan, men samtidigt är det precis beslutat att deras resurser för 
bland annat det ändamålet har minskat från 100 till 40 %.

Från skolans håll kommer det även förslag om att hålla handledarträffar. Där man kan samtala 
om vilka problem skolan ställs för när det gäller att få ut eleverna på praktik, men också att 
företagen får presentera sin uppfattning. Genom handledarträffar kan man ta upp frågor som 
exempelvis vikten av företagarnas första kontakt med en elev, att det då är oerhört viktigt att 
de ägnar dem tid. Helt enkelt att de som är handledare ute på företagen faktiskt vet vad som 
förväntas av dem. ”Man borde gå ut med en bred inbjudan till arbetsgivare med information”, 
säger en skolrepresentant. Samtliga arbetsgivare som intervjuats efterlyser också någon typ av 
informationsmöte eller kanske något utskick, någon sorts informationsfolder, till näringslivet. 

En av arbetsgivarna nämner också en önskan om en liten utbildning kring utvecklingsstörning 
för alla arbetsgivare som tar emot elever från gymnasiesärskolan under APU perioder. ”Blir 
det lite prat om det [gymnasiesärskolan] så tror jag att det skulle underlätta att få 
praktikplatser”, säger en arbetsgivare. Samma arbetsgivare resonerar även kring vikten av att 
Arbetsförmedlingen presenterar sig för gymnasiesärskolans elever ganska tidigt i 
utbildningen, eftersom det i slutändan är där de ska hamna. Arbetsförmedlingen menar också 
att det är deras jobb, genom SIUS konsulenterna, att informera om bilden av 
gymnasiesärskoleleven som arbetssökande. ”Ju tidigare vi får komma in i matchen, desto 
lättare är det att hitta ett jobb för dessa ungdomar”, säger Arbetsförmedlingens representant. 
Denne menar att ett sätt att göra gymnasiesärskolelevernas behov av arbete synligt kan vara 
att visa sig i media, i bland annat tidningsreportage. På så sätt kan de statuera positiva 
exempel som möjligtvis slår hål på fördomar och attityder som finns ute på arbetsmarknaden.
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5.3 Vilken vägledning mot ett yrkesverksamt liv får eleverna under 
sin gymnasietid? 
Något som alla berörde och var överens om var att praktikperioderna är det bästa sättet att 
förbereda eleverna för den kommande arbetsmarknaden. Att vänja sig vid arbetsklimatet, där 
det ingår mycket av det sociala samspelet som många av eleverna kan ha svårt med är oerhört 
lärorikt. Arbetsförmedlingen framhåller att de två sista åren på gymnasiesärskolan är så 
oerhört viktiga när de är ute på sin APU: ”Att man koncentrerar sig på det man vill göra och 
hitta den arbetsgivaren där man ser att det skulle fungera. Därför betonar vi 
[Arbetsförmedlingen], försök hitta praktikplatser där man fungerar och där man trivs.”

Utöver APU-perioderna får eleverna på gymnasiesärskolan ingen direkt vägledning mot 
arbetsmarknaden. Det finns således ingen särskild handlingsplan för eleverna med ett 
yrkesverksamt liv som mål. Däremot finns den individuella utvecklingsplanen som varje elev 
har. Den ska ge en bild av hur det har gått för eleven, men även syfta framåt. Den individuella 
utvecklingsplanen kan vara kopplad till de praktikplatser eleven haft och därmed bidra till att 
ha ett yrkesverksamt liv som delmål. En lärare säger att målet och önskan är att 
gymnasiesärskoleleverna ska få ett jobb, men poängterar samtidigt att lärarens uppdrag inte 
innefattar någon arbetsförmedlande uppgift. Samtliga lärare menar dock att de hela tiden 
strävar efter att eleverna ska kunna klara sig efter skolan med de kunskaper de rustas med. 
Här lyfter de vikten av att eleverna lär känna sig själva, att de måste bli medvetna om sitt
funktionshinder, och att de är i behov av hjälp och stöttning beroende på olika situationer. Det 
kan vara att hitta sina starka sidor och att bygga vidare på dessa. Att eleverna blir medvetna 
och hittar sin realistiska självbild. Följande citat tydliggör resonemanget:

Jag ser mycket av det här om kunskapen om sig själv, 
kunskapen om sitt funktionshinder, vad jag är bra på, vad jag 
inte är bra på. Att de inte är så duktiga i matte, i svenska och i 
vad det nu är för något… det kanske i de här sammanhangen 
inte är det mest viktiga. Utan jag tror ännu mer på det här med 
att lära sig sina egna styrkor och svagheter, att acceptera sig 
själv. 

Det finns förslag på förändringar som kan göras inom gymnasiesärskolan för att främja 
elevernas möjlighet till att få ett arbete. Här presterar de intervjuade tankar om mer praktik 
där man får komma ut och känna av verkligheten, men även att praktiken kan tidigareläggas. 
Samverka med samhället, arbetslivet och företagen ses också som något som bör finnas inom 
gymnasiesärskolan. Det finns även en idé om att arbeta mer intensivt för att 
gymnasiesärskoleleverna ska kunna fungera mer och mer självständigt: ”Att vi finns där som 
stöd, men att vi i möjligaste mån låter dem jobba själv. Så att man inte hela tiden går in och 
säger gör så, gör så, gör så, utan låta dem jobba mycket själv och bli självständiga.” Studie-
och yrkesvägledaren som har det huvudsakliga uppdraget att informera och vägleda 
gymnasiesärskoleleverna hävdar att kontakten med eleverna är alldeles för liten: 

Men de [gymnasiesärskoleleverna] söker kontakt. Det kan röra 
allt från att vilja hoppa av, så det handlar inte alltid om yrke 
eller jobb. Det kan också handla om studier, vilka möjligheter 
har jag till vidare studier. Samtalen kan handla om oro kring 
att gå särskola. Vad händer sen? Hur mycket är mina betyg 
värda? Tänk om en arbetsgivare ser mina betyg, hur blir det? 
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Jag vill ha mer kontakt med elever, men det är många saker 
som inte ryms i tjänsten.” 

Majoriteten av eleverna anser att utbildningen tar till vara på deras intressen och förbereder 
dem för ett arbete efter skolan, dock efterfrågas en större inriktning mot arbetslivet. Här ger 
många av eleverna förslag på kurser de hade önskat fanns för dem, vilka de anser skulle 
kunna förbättra deras framtida möjligheter till ett arbete. Någon av eleverna menar att det bör 
ställas högre krav på gymnasiesärskoleleverna så att man lär sig ännu mera. Arbetsgivarna 
som intervjuats i denna undersökning menar att gymnasiesärskoleleverna verkar vara 
tillräckligt rustade med kunskap för de arbetsuppgifter de tilldelats under sina APU-perioder. 

5.4 Vilket stöd får eleverna efter avslutade studier vid 
gymnasiesärskolan?
Efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan är det samhället som tar vid, men det är delade 
meningar om hur stödet egentligen ges: Så här säger en röst: ”Långt ifrån alla elever vet hur 
de ska gå vidare… Elever kan till och med gå hemma utan att någon vet av det, de faller helt 
enkelt mellan stolarna.” En annan röst säger att ungdomarna som går ut gymnasiesärskolan 
har ett jättestort skyddsnät. 

Hur ser det egentligen ut? Enligt Arbetsförmedlingens representant är gången följande: Som 
tidigare har beskrivits hålls två utslussningssamtal när eleverna går det sista året på 
gymnasiesärskolan. Vid dessa samtal görs en arbetsmarknadspolitisk bedömning om det är 
arbete eller daglig sysselsättning genom företagsplaceringar som gäller utifrån signaler från 
skola, APU-platser samt egna intressen med mera. Här efterlyser Arbetsförmedlingen en 
större öppenhet under utslussningssamtalen. Det gäller att kunna behandla sådan information 
kring eleven som från elevens egen sida och föräldrarnas ibland är svårt att prata om. Att 
tydliggöra de målbilder som finns hos alla deltagande aktörer under utslussningssamtalen är 
viktigt för att rätt man ska komma på rätt plats, hävdar Arbetsförmedlingens representant.

Arbetsförmedlingen, genom ungdomshandläggaren för unga funktionshindrade, tar vid om det 
visar sig att det är aktuellt med ett arbete. Grundtanken är att ungdomshandläggaren ska 
kunna mer än andra om gruppens behov. Arbetsförmedlingen menar att de försöker ”skapa” 
en arbetsmarknad för gymnasiesärskolelever, eftersom dessa elever till 100 % inte är 
matchningsbara mot lediga arbeten. Ibland kan det gälla en APU-plats som är villig att 
anställa efter skolan. Målet är att alla så långt det är möjligt ska ha en egen försörjning. För att 
nå detta mål med att finna, få och behålla ett arbete använder sig Arbetsförmedlingen många 
gånger av programmet SIUS, Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Det är ett 
individuellt stöd till en arbetssökande med funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Det särskilda stödet ges inte bara till den arbetssökande utan även till 
arbetsplatsen. Stödet trappas ned successivt under stödperioden för att helt upphöra när den 
arbetssökande kan utföra planerade uppgifter självständigt. Under introduktionstiden får den 
arbetssökande ofta aktivitetsersättning från Försäkringskassan. I dagsläget finns det tre SIUS-
konsulenter i aktuell kommun.

Om det inte är aktuellt med arbete genom Arbetsförmedlingen är det daglig sysselsättning
genom företagsplaceringar som gäller för dessa ungdomar. Kommunens arbetsanpassare 
beskriver arbetsgången på följande sätt: Först krävs ett beslut från kommunens 
handikappkonsulent som beviljar daglig sysselsättning för en individ. Vidare beslutar 
områdeschefen om placering av individen i samråd med verksamhetschefer och 
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arbetsanpassare. Då individen bedöms klara en företagsplacering tar arbetsanpassaren vid. 
Denne läser in sig på olika utlåtanden från exempelvis handikappkonsulent, psykologer och 
läkare. Sedan träffas arbetsanpassaren och individen för att kartlägga vad som kan tänkas vara 
ett lämpligt arbete. När arbetsanpassaren funnit ett arbete följer denne med individen på en 
intervju där individens funktionshinder samt styrkor och svagheter tas upp. Även praktiska 
saker som schema, arbetsuppgifter med mera diskuteras. Om det känns positivt från alla 
berörda parter börjar individen att arbeta under en provperiod på två veckor. Fungerar 
provperioden tillfredsställande förlängs placeringen två månader eller mer. Arbetsanpassaren 
gör besök på arbetsplatsen med jämna mellanrum. Arbetsanpassaren svarar även för att under 
denna tid ge handledning till individen och till personal på arbetsplatsen samt att ha 
anhörigkontakt. Slutligen tas ett permanent beslut av placering om individen trivs och vill 
eller kan fortsätta. Annars sker ett byte av arbetsplats.

Om man har rätt till daglig sysselsättning kommer inkomsten oftast från Försäkringskassan i 
form av aktivitetsersättning. Utöver den summan utbetalas en flitpeng för det jobb man gör, 
som i dagsläget ligger på mellan 18-36 kronor per dag. Som det ser ut idag kan man inte 
förlora sin aktivitetsersättning trots att man väljer att inte jobba. Därför ser arbetsanpassaren 
att som motivation kan detta belopp på 18-36 kronor upplevas för litet. Strävan är att de ska få 
ett arbete med lönebidrag. Därför skickar arbetsanpassarna ut signaler till Arbetsförmedlingen 
om det finns någon det fungerar bra för, och som då kanske kan börja arbeta med lönebidrag. 
I sådana fall tar Arbetsförmedlingen över kommunikationen med arbetsmarknaden. ”Det 
gäller att ragga platser. Det är som att vara en dammsugarförsäljare, att slåss på samma villkor 
som alla andra om placeringar”, säger kommunens arbetsanpassare. 

Detta är de två vägar som gymnasiesärskoleleverna oftast har möjlighet att ta, alltså antingen 
ett ”skapat” arbete genom Arbetsförmedlingen med lönebidrag eller daglig sysselsättning 
genom kommunens arbetsanpassare med aktivitetsersättning. Självklart kan, som alla andra 
arbetssökanden, även dessa elever vända sig till den öppna arbetsmarkanden och söka jobb 
där. Arbetsförmedlingens representant menar dock att det inte alltid är så lätt att veta vilken 
väg en gymnasiesärskolelev bör ta: 

Det kan finnas fall då man är osäker på om personen skulle 
passa bäst i daglig sysselsättning genom företagsplacering eller 
på arbetsmarknaden. Ibland kan det finnas de som mår bäst av 
att ha daglig sysselsättning till att börja med, för då kan man 
ganska fort se om det är arbetsmarkanden som är aktuell 
sedan, eller inte. Istället för att börja i andra änden, med arbete 
och sedan blir det fel. Där det är tveksamt är det bättre att man 
börjar med daglig sysselsättning för att kunna ta ett nästa kliv 
in på arbetsmarknaden. Om personen inte passar på 
arbetsplatsen kanske arbetsgivaren blir tveksam att ta emot nya 
personer med lönestöd. 

Eleverna själva svarar att de efter sina studier vid gymnasiesärskolan kan vända sig till 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, vägledningscenter, LSS, ABF och
Komvux för att få hjälp. Men ingen av eleverna vet riktigt hur de ska gå tillväga för att nå 
dessa olika aktörer. ”Man kan kolla i telefonkatalogen om man vet var man ska vända sig”, 
säger en elev. 
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5.5 Vilka hinder och möjligheter finns det för att elever som går ut 
gymnasiesärskolan ska få ett arbete på arbetsmarknaden?
De huvudsakliga hinder som framkommer är att samhällsutvecklingen går mot ett elitistiskt 
tänkande och att kraven ute på arbetsmarknaden på grund av detta ökar. Arbetsplatserna blir 
inte fler och fler, utan det är snarare så att man rationaliserar och effektiviserar så att det ställs 
ännu högre krav på de som faktiskt redan finns i företagen. Om det i dagsläget inte hade varit 
så stor konkurrens på många plan och främst på det ekonomiska planet, då kanske situationen 
hade sett annorlunda ut för dessa ungdomar. Detta är den bild de allra flesta som intervjuats 
lyfter i samtalet om hinder och möjligheter till ett yrkesverksamt liv på arbetsmarknaden för 
gymnasiesärskolungdomar. Följande citat ger en målande bild av de tankar som framkommit 
under intervjuerna med de olika aktörerna:

Det finns många hinder, men jag tycker också att det borde 
finnas möjligheter för de här ungdomarna att få ett jobb som är 
anpassat för dem. De [ungdomarna som går ut från 
gymnasiesärskolan varje år] är inte så många. Men det är ju så 
att alla konkurrerar, alltså alla arbetshandikappade, kanske 
någon med hjärtinfarkt eller någon som har varit med om 
någon olycka… Men sedan är det ju jättetight på 
arbetsmarknaden. Jag tror inte en arbetsgivare, med det tempo 
som är idag på arbetsplatser och det här med ekonomi, tror jag 
inte en arbetsgivare anställer en särskolelev. Inte kontra någon 
annan… Så jag tror aldrig en arbetsgivare skulle betala, alltså 
utan bidrag. Men det finns underbara, fantastiska människor 
som tar sig an de här ungdomarna och är då arbetsgivaren 
villig och det finns en handledare så tror jag att man anställer. 

Det framkommer att det finns ett behov ute på arbetsplatserna att genom information få mer 
kunskap om funktionshinder. Fördomar och attityder behöver bearbetas, detta nämns som ett 
hinder gällande att dessa ungdomar ska få ett arbete. Stöd och handledning på arbetsplatserna 
anses viktigt, samt anpassning och hjälpmedel.

Arbetsgivarrepresentanterna säger att de allra flesta elever från gymnasiesärskolan har visat 
sig vara mycket plikttrogna och positiva. De upplevs även ha ett gott tålamod med att hålla på 
en längre stund med samma jobb. Men vissa gymnasiesärskolelever kanske inte orkar arbete 
en hel dag på åtta timmar, menar företagen. Då kan det vara idé att anpassa i form av kortare 
arbetsdagar. Det kan också vara aktuellt att anpassa arbetsdagarna så att man avvärjer 
situationer som kan upplevas alltför stressande för eleverna. Därför menar en av arbetsgivarna 
att en liten arbetsplats passar bättre för gymnasiesärskolans elever än en stor arbetsplats. 

Inte någon av arbetsgivarna tror att företag i allmänhet känner till de lönebidrag man kan få 
vid anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga. En av de tre intervjuade företagen har 
själv kunskap om detta. Samma företag har även en person anställd med lönebidrag. En annan 
arbetsgivare säger så här: ”Just nu finns det ju inte jobb ens för de duktigaste. Då anställer du 
inte en som kommer från gymnasieskolan och ännu mindre någon som kommer från 
gymnasiesärskolan. Tyvärr är det ju så att de kanske kommer sist. Kan inte tänka mig att 
anställa och betala full lön, men med lönebidrag några timmar tror jag säkert.” Men det gäller 
att den som anställs också kan verkställa de arbetsuppgifter som förväntas utföras. Så här 
säger arbetsgivaren som har en person anställd med lönebidrag: 
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Jag kände ska jag ha någon då får de faktiskt göra någonting, 
inte bra sitta och dricka kaffe hela dagen. Då kan jag lika gärna 
vara utan. Nu fungerar det otroligt bra. Visst får man lägga ner 
mer tid men jag ska inte behöva göra, alltså ber jag honom 
göra något ska inte jag behöva göra det åt den personen, utan 
han ska ändå kunna göra det. Sen om det tar en hel dag det 
spelar ingen roll, men jag ska inte hela tiden behöva vakta och 
vaka över honom. Så det gäller att ha rätt person på rätt plats.

På frågan om de som arbetsgivare såg några hinder eller kände tvekan inför mottagande av 
gymnasiesärskolelever på arbetsplatsen svarar alla tre att de i förväg kände till en del om 
dessa elever och därför valde att ta emot dem utan större tvekan. ”Men jag kan tänka mig att 
många är ganska tveksamma faktiskt… alltså många ser det som ett merjobb. Tror inte riktigt 
att de vet vad en särskoleelev är. Får man rätt person på rätt plats så funkar det ju. Sedan ska 
man vara lite öppensinnig också.”, säger en av arbetsgivarna. Detta är en åsikt som de två 
andra arbetsgivarna delar.  Samtliga menar att för att det ska fungera måste man sätta upp 
regler: ”De kan om de vill, men bara de får de reglerna och direktiven som är.” Vidare 
poängteras att ”man behöver finnas till hands och kunna ge tydliga instruktioner och att kunna 
vara med och rätta eller hjälpa till när det håller på at bli tokigt. Det är klart att det kräver lite 
tid, det gör det.” 

I fråga om behov hos gymnasiesärskolelever menar lärarna att de behöver något utöver och att 
de möter förståelse för sina handikapp. De behöver hjälp eftersom de har svårt att slå sig fram, 
dels på betygen de har och dels på grund av de handikapp de har. ”De skulle klara mycket om 
de bara fick vissa resurser, redskap”, säger en av lärarna. Trots att lärarna menar att eleverna 
behöver något utöver så anser de att arbetsgivare ofta underskattar gymnasiesärskolans elever 
i fråga om deras arbetsinsatser. Därför är det viktigt att dessa ungdomar visar upp sig under 
APU-perioden för att få möjlighet till anställning, menar samtliga lärare. Men bara för att 
eleverna visar upp sin bästa sida ser lärarna ändå att arbetsgivarna inte vågar satsa på att 
anställa en elev från gymnasiesärskolan, om det inte finns några förmåner att få. Samtliga 
lärare kan instämma i detta uttalande: ”Det handlar i många fall om en osäkerhet hos 
arbetsgivaren om vad det innebär att ha en person med funktionshinder som anställd.” Men 
om man ska tänka framåt, menar alla skolans representanter som intervjuats att den största 
möjligheten…

att hjälpa dem [gymnasiesärskoleleverna] att komma in på 
arbetsmarknaden, det är att utöka tiden de är ute på APU. Att 
de kanske får prova på fler ställen eller att de är längre 
tidsperioder på varje ställe. Det tror jag är ett jättebra 
inskolningssätt. Förordningen säger att eleven kan vara ute 
15% av studietiden, det är vi inte riktigt idag. Idag ligger det 
kring 10 %. Men samtidigt kan vi inte utöka i större skala än 
vad vi har APU-platser. Det är ofta det som är begränsningen 
för oss att få ut dem på bra platser där de faktiskt känner att här 
utvecklas jag, här trivs jag, här fungerar jag. 

Eleverna själva säger att de behov som gymnasiesärskolelever har är så enormt olika. Men de 
menar att det finns några saker som är gemensamt för alla. Det gäller framförallt att elever 
från gymnasiesärskolan behöver mer stöd än andra i många situationer. De nämner även att de 
kan behöva mer tid att utföra en arbetsuppgift och att de oftast fungerar bättre i en mindre 
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arbetsgrupp. De tror inte att behoven de har i skolans värld kommer vara annorlunda ute på en 
arbetsplats, så stöd, mer tid och mindre grupper är något de ser sig behöva även i arbetslivet. 
På frågan om de ser några hinder på vägen när det gäller att få ett arbete ges inget klart svar. 
De har svårt att se vilka hinder det finns för dem, men de känner till att det är svårt att få jobb 
i dagsläget, att det är stor konkurrens på arbetsmarknaden. Men eleverna ser ändå att de har 
kvaliteter som är en tillgång på en arbetsplats. De lyfter egenskaper såsom att komma i tid, 
viljan att jobba, ha ett bra uppförande, vara uthållig och göra monotona arbeten. Samtliga 
elever hävdar således att vissa krav som arbetsgivare ställer på sina anställda, såsom att man 
arbetar ambitiöst och noggrant och att man passar tider, kan uppfyllas av dem utan problem. 
Men, fyller en elev i ”Man måste lyssna på vad de säger. Man kan inte vara för noggrann. 
Man kan inte vara hur petnoga som helst.” Arbetsförmedlingen menar att: ”det ser kärvt ut för 
unga funktionshindrade, men inte hopplöst, inte mörkt. Trots statistiken lyckas vi få ut folk på 
anställning.
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6. ANALYS OCH DISKUSSION
I detta avsnitt analyserar jag resultatet utifrån den tolkningsram som innefattar en presentation 
av litteratur kring arbete, utvecklingsstörning och ansvar. Tolkningsramen omfattar även de 
teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, vilka är Bengt Nirjes formulering kring 
normaliceringsprincipen och Erving Goffmans teori om stigmatisering. Vidare diskuteras 
uppsatsens reliabilitet och validitet. Sedan fastställs några övergripande slutsatser och till sist 
ges förslag på fortsatt forskning.

6.1 Gymnasiesärskolelevers önskan om arbete
Alla gymnasiesärskolelever uttrycker att arbetet kommer att ha en stor betydelse för dem. De 
flesta menar att på jobbet kan man få en social gemenskap och kanske till och med nya 
kamrater. Vidare berättas att arbetet är viktigt för självkänslan, att känna att man kan klara sig 
själv, bland annat ekonomiskt. Både Lars-Christer Hydén och Malena Sjöberg tar upp just 
dessa aspekter som eleverna framhåller gällande ett kommande yrkesliv. Hydén och Sjöberg 
betonar att arbete förutom möjligheten till egenförsörjning även fyller andra funktioner i form 
av struktur i livet, social kontakt och personlig utveckling. En av elevernas uttalande ”det vore 
bra med ett arbete för att helt enkelt kunna leva” kan tydligt sammanföras med Sjöbergs 
påstående om att ”ett arbete ger tillvaron en puls.” Samtliga elever är överens om att det 
behövs observant personal och handledare med kunskap och acceptans. Detta kan enligt 
Sjöberg ses som ett funktionshinder som kan kompenseras förhållandevis lätt med personligt 
och socialt stöd för att arbetet och relationerna på arbetsplatsen ska fungera bra. Om jag drar 
en parallell mellan arbetet i skolan och på en arbetsplats kan jag hålla med 
gymnasiesärskoleleverna om att de förmodligen behöver en handledare på sin arbetsplats. 
Detta hävdar jag utifrån min egen erfarenhet av att arbeta med dessa ungdomar. De behöver 
nämligen ofta någon som ger dem instruktioner och stöd. När detta ges brukar det dock 
fungera mycket bra då viljan finns hos dem. 

Lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor, Arbetsförmedling, kommun och arbetsgivare 
verkar ha relativt bra inblick i gymnasiesärskolelevernas önskemål kring ett kommande 
yrkesliv. Samtliga aktörer tror inte att ungdomar från gymnasiesärskolan skiljer sig så mycket 
från ungdomar i största allmänhet när det gäller synen på arbete. Magnus Tideman hävdar 
också att personer med utvecklingsstörning har samma sociala behov av arbete som icke-
funktionshindrade. Synen på hur långa arbetsdagar gymnasiesärskoleeleverna bör ha skiljer 
sig dock mellan vad eleverna själva anser och vad de övriga intervjuade bedömer lämpligt. 
Majoriteten av eleverna tror sig kunna arbeta åtta timmar per dag och ibland mer medan de 
allra flesta inom skola, Arbetsförmedling, kommun och arbetsliv hävdar att de kanske inte bör 
arbeta lika långa dagar som andra på grund av de handikapp de har. Jag anser att arbetsdagens 
längd måste fastställas utifrån varje enskild individ. Min erfarenhet med att arbeta 
tillsammans med dessa ungdomar säger dock att inte många gymnasiesärskolelever skulle 
orka med heltidsarbete, trots att denne kanske önskar det. Jag tror nämligen att få elever skulle 
ha energi till detta under en längre tid utifrån orken i skolan att döma, men kanske är 
parallellen mellan skola och arbete inte lika självklar i detta fall eftersom arbetslivet erbjuder 
en annan verksamhet än skolan. Viktigt är också att inse det som Goffman säger, att den 
stigmatiserade individen [i detta fall gymnasiesärskoleleven] befinner sig mitt uppe i ett 
kraftfält av argument och diskussioner som framförs av ”yrkesmässiga 
organisationsmänniskor”, som i detta fall bland andra är lärare, studie- och yrkesvägledare 
och Arbetsförmedlingen. Genom min roll som lärare kan jag sägas tillhöra dessa 
yrkesmässiga organisationsmänniskor och min röst är bara en bland många andra i kraftfältet, 
i vilket den viktigaste rösten ska vara elevens. 
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För de ungdomar jag intervjuat är tankarna kring ett framtida yrkesliv hoppfulla. Ungdomarna 
verkar ha en stark tro på att de ska få arbete och kunna leva som alla andra ute i samhället. De 
övriga intervjuade förstärker denna bild då de framhåller att motivationen att gå ut i arbete är 
relativt hög hos ungdomarna på gymnasiesärskolan, trots att det finns enstaka elever som 
menar att de ska leva på bidrag då det går ut skolan. Eleverna har däremot ingen större inblick 
i vad daglig sysselsättning innebär och kan därför inte se sig själva inom den verksamheten. 
Det råder delade meningar bland skolans representanter, Arbetsförmedlingen och kommunens 
Handikappomsorg om huruvida daglig sysselsättning kan upplevas som meningsfull för dessa 
ungdomar. Jag tror det är skillnad på att jobba med lön och att vara på en arbetsplats inom 
daglig sysselsättning. Egen lön bidrar mer till självkänslan och förverkligar mer av drömmen 
att ”få vara som alla andra”. Samtidigt ställs hårdare krav då arbetsuppgifter ska klaras och 
man ska fungera socialt på jobbet. Inom daglig sysselsättning kan en person finnas på en 
arbetsplats, men han eller hon är inte i samma grad delaktig.

Denna okunskap bland eleverna om vad daglig sysselsättning innebär och bristen på 
kännedom bland övriga aktörer om en sådan sysselsättning upplevs meningsfull av 
gymnasiesärskolans ungdomar, kan vara orsakad av att detta ämne inte diskuteras. Alla 
verksamheter säger att de inte hör eleverna tala så mycket om framtiden eller om yrkeslivet, 
men det ges heller inte någon inbjudan till samtal kring detta. Det tycks rent allmänt vara en 
ganska dålig kommunikation mellan eleverna och övriga aktörer rörande bland annat daglig 
sysselsättning. Kanske kan denna dåliga kommunikation delvis förklaras av Goffmans tankar 
om att både normala och stigmatiserade försöker organisera sina liv så att möten och 
kontakter undviks dem emellan. Självklart möter skolan eleverna, men det görs alltid val av 
ämnen att behandla och diskutera och här prioriteras inte samtal om exempelvis daglig 
sysselsättning. Jag tror detta beror på att det är ett känsligt ämne både för elev och skola då de 
allra flesta elever endast har kunskap om och målet inriktat på lönearbete. 

Eleverna uppger att de tycker det är viktigt att bli tillfrågade, så att de kan vara med och 
bestämma om vad de önskar arbeta med i framtiden. En elev säger att ”de är som mest de [de 
olika aktörerna som deltar på utslussningssamtalen] som pratar”. Medan näst intill alla andra 
påstår att eleverna kommer till tals. Bengt Nirje menar att det i normaliseringsprincipen ingår 
en tanke att personer med funktionshinder ska ha en normal självbestämmanderätt. Deras 
egna önskemål och val ska respekteras och uppmärksammas. Jag tror att inflytande över sitt 
eget liv och sin vardag är centralt för självkänslan och upplevelsen av personlig frihet. Men 
om man är beroende av andra i sitt dagliga liv, är risken stor att vardagen blir styrd av andras 
vilja, behov eller antaganden eller av rutiner som utformas av dem som ska ge stöd. 

6.2 Kontaktnätet i dagsläget 
Ett visst samarbete finns idag mellan de representerade verksamheterna. Detta sker genom de 
två planerade utslussningssamtalen som hålls under sista studieåret. I övrigt finns det inget 
utarbetat och tydligt samarbete aktörerna emellan. Det uppges dock att sporadiska kontakter 
tas mellan olika verksamheter. Detta gäller exempelvis när gymnasiesärskolan är i kontakt 
med någon arbetsgivare då det finns behov av APU-plats. Eller i fall då kommunens 
arbetsanpassare sänder signaler till Arbetsförmedlingen när de bedömer att en individ hos 
dem kan övergå till lönearbete. Arbetsförmedlingen vänder sig också ibland till kommunens 
arbetsanpassare eftersom det finns ungdomar som inte klarar sig på arbetsmarknaden idag och 
behöver annat alternativ. Arbetsgivarna känner att det inte finns något direkt samarbete med 
någon av de övriga aktörerna i den bemärkelsen de önskat. Att eleverna själva har svårt att 
finna ett svar på frågan hur de kan gå tillväga för att få ett jobb är kanske inte så konstigt 
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eftersom kontaktnätet kring dessa elever i frågan om vägledning till arbete bevisligen inte 
fungerar optimalt. Jag upplever att det här området är eftersatt. Vissa av ungdomarna verkar 
inte veta vem som ansvarar för vad gällande detta ämne och vet då inte vart de ska vända sig.
Min mening är att kontaktvägarna mellan de olika verksamheterna tycks vara oklara för 
gymnasiesärskoleleverna. ”Man kan kolla i telefonkatalogen om man vet var man ska vända 
sig”, säger en elev.  

Karl Grunewald hävdar att det hårda klimatet på arbetsmarknaden kräver att aktörerna kring 
gymnasiesärskolelever måste samverka för att möjliggöra arbete för dessa ungdomar. Han 
poängterar dock att det finns en skillnad mellan att informera, samråda och samverka. Detta är 
något som även en av de intervjuade påtalar när denne säger att ordet samarbeta och samverka 
inte är samma sak: ”Samverka då har man ett krav på sig att, här är vi nu och dit ska vi i vår 
samverkan. Eleven kan gå framåt genom vår samverkan, men med enbart samarbete händer 
det ju ingenting…” Grunewald menar att det krav man har på sig när man samverkar är att 
man arbetar utifrån en bestämd plan, både vad gäller sak och tid. Förbättrad samverkan 
mellan alla verksamheter efterlyses av samtliga aktörer. I samtal kring detta hävdar alla 
intervjuade att det bör bildas någon form av nätverk, vilket ska innefatta även arbetsgivare 
och eventuellt politiker. Således finns viljan att utveckla det befintliga samarbetet som råder i 
dagsläget till att i framtiden börja samverka. Om samverkan ska fungera utifrån den 
beskrivning som ges av Grunewald och en av informanterna, förutsätts det att det byggs upp 
rutiner vad gäller planering kring yrkeslivet rörande denna målgrupp. 

Samverkan mellan olika aktörer ses, utifrån socialstyrelsens rapport 1997:4, Steget före 
arbete, som mycket viktigt i övergången från skola till arbete. Denna övergång ger grunden 
för de möjligheter en individ har att finna, få och behålla ett jobb. Rapporten visar på att 
samverkan bidrar till insikt i varandras verksamhetsområden och därmed lär sig de olika 
aktörerna att nyttja rätt kompetens vid rätt tillfälle. Insikten i de olika verksamhetsområdena 
var något jag själv saknade vilket bidrog till att jag valde studera dessa. De förslag till 
samverkan som framkommit under denna studie är många och i min mening mycket bra. 
Idéerna tyder på att det finns ett intresse för ”de andras” verksamhetsområden och 
kompetenser. 

6.3 Förslag till samverkan 
Ramen kring alla olika förslag till samverkan tycks vara att många eftersöker någon form av 
nätverk. Kenneth Abrahamsson betonar just skapandet av nätverk mellan olika verksamheter 
som ett viktigt avstamp mot arbetslivet för gymnasiesärskolelever. I detta nätverk skulle det 
utifrån förslag från gymnasiesärskolan hållas handledarträffar där skola och arbetsgivare möts 
för att lyfta olika frågor kring exempelvis APU-perioder, förhållningssätt och egna 
upplevelser. Sådana träffar skulle nog uppskattas av arbetsgivarna eftersom samtliga uppger 
att de önskar någon form av informationsmöte, möjligtvis kring utvecklingsstörning. Sjöberg 
är inne på detta och menar att det finns ett behov av en djupare kunskap gällande villkoren för 
personer med utvecklingsstörning.

En av arbetsgivarna ger förslag på att skolan bör gå ut med någon slags informationsfolder till 
hela näringslivet i kommunen för att bli mer synlig: ”Blir det lite prat om det 
[gymnasiesärskolan] så tror jag att det skulle underlätta att få praktikplatser”, säger denne.
Liknande tankegångar presenteras i socialstyrelsens rapport i vilken det framhålls att ökad 
information till arbetsgivare kan ge tillgång till fler arbetsplatser för personer med 
funktionsnedsättningar. En åtgärd för att hjälpa arbetsgivare att anställa personer med 
funktionshinder skulle således bland annat kunna vara att tillhandahålla lättillgänglig 
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information om vilka olika stöd som finns och om vad det innebär att ha en anställd med 
funktionshinder. 

Inte ens elever och föräldrar vet hur de ska nå all information, ”den är ruggig, det är hur 
mycket information som helst”, som en av informanterna säger. I rapporten Steget före arbete
ges det förslag på hur man praktiskt kan lösa problemet med presentation av all den 
information som finns inom de olika verksamheterna. Det är nämligen så att varje aktör ofta 
har någon informationsfolder, men det hjälper inte om man inte vet vem man ska ta kontakt 
med. Enligt rapporten är lösningen ”lathundar” som orienterar kring bland annat aktörer mellan 
skola och arbete, särskilda arbetsmarkandsåtgärder och olika stödformer. Upplysning ska även 
ges om telefonnummer och adresser. Dessa ”lathundar” kan vara till stöd för alla verksamheter 
och framförallt för elev och föräldrar. 

I dagens samhälle med den utveckling som sker på arbetsmarknaden menar jag att samverkan 
mellan olika verksamheter blir alltmer viktigt. Det krävs dock en ständig återkoppling till 
individen och att han eller hon ges möjlighet att aktivt delta i planeringen av sin egen framtid. 
Samverkan skulle säkert bidra till att färre elever ”faller mellan stolarna” och inte vet var de 
ska vända sig med sina frågor när det gäller arbetslivet. 

6.4 Vem bär ansvar för vad?
Samtliga inom gymnasiesärskolan hävdar att samarbetet med arbetsmarknaden inte är stort, 
trots att det bland annat genom Lpf 94 åligger skolan att samverka med arbetslivet. Enligt 
Sjöberg kan detta ses som en brist, vilken kan inverka på elevernas möjligheter på 
arbetsmarkanden. På frågan om vem som har det yttersta ansvaret för att ungdomar från 
särskolan får ett arbete, nämner alla aktörer Arbetsförmedlingen. Men de intervjuade lärarna 
ser gärna att samverkan mellan dem och Arbetsförmedlingen blir aktuell. Lärarna hävdar att 
de har god kännedom om eleverna, vilket är värdefullt så att rätt elev hamnar på rätt plats. Lpf 
94 lyfter just lärarens viktiga roll i samverkan med arbetslivet. Man kan tycka att frågor om 
elevernas framtida arbete ständigt borde finnas i varje lärares undervisningsavsikter, men så är 
det inte alltid, trots att lärare hela tiden strävar efter att eleverna ska kunna klara sig efter 
skolan med de kunskaper de rustas med. Lärares undervisningsavsikter kan nog ibland vara 
ganska kortsiktiga, då det i skolarbetet ofta rör sig om att lösa akuta eller näraliggande 
problem och att perspektivet kan begränsas till livet inom skolans fyra väggar. 

Visst är det så att Arbetsförmedlingen är en viktig aktör med en tydlig roll och stort ansvar i 
frågan om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv, men resurserna för arbetet med 
denna målgrupp har nyligen minskat drastiskt. Trots indragningar kvarstår 
Arbetsförmedlingens uppdrag att hjälpa alla gymnasiesärskolelever att finna, få och behålla 
ett arbete. I SOU 2003:95 ArbetsKraft står det att Arbetsförmedlingen ska informera 
arbetsgivare kring anställning av personer med utvecklingsstörning. Detta menar 
representanten från Arbetsförmedlingen att den aktuella kommunen sköter genom SIUS 
konsulenterna. 

Både Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) talar sitt klara språk om kommunens ansvarsområde. Ansvaret gäller bland annat att 
skapa daglig sysselsättning för personer med utvecklingsstörning. Denna kommuns 
arbetsanpassare uppger dock att ”det är som att vara en dammsugarförsäljare, att slåss på 
samma villkor som alla andra om placeringar”. Av detta uttalande att döma verkar det inte 
alltför enkelt att skapa sysselsättning för denna grupp av ungdomar. Det gäller ju inte att bara 
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finna en sysselsättning, vilken som helst, utan den ska som SoL, LSS och Grunewald betonar, 
vara meningsfull och stimulerande för den skilde personen. 

Jag hävdar fortfarande, trots avsaknaden av föreskrifter, att arbetsgivare bär ett visst ansvar 
för gymnasiesärskolelevernas möjlighet till arbete. Detta ansvar knyter jag samman med den 
handlingsfrihet som arbetsgivarna besitter samt de förmåner en arbetsgivare kan få i form av 
exempelvis lönebidrag. Även Hans De Geer menar att då handlingsutrymmet ökar, växer 
också ansvaret. Den handlingsfrihet och de resurser som skolan, arbetsförmedlingen, 
kommunen och arbetsgivaren har, talar för att alla nämnda verksamheter bär ansvar, om än 
varierat, för att gymnasiesärskolans studenter kommer ut i arbete. 

6.5 Vägledning
Inom gymnasiesärskolan finns det ingen specifik handlingsplan för eleverna med ett 
yrkesverksamt liv som mål. Däremot skulle den individuella utvecklingsplanen som varje elev 
har kunna användas i detta syfte. Det som uppges vara viktigast av allt i frågan om vägledning 
mot arbetsmarknaden är dock APU-perioderna, vilka enligt samtliga skolans representanter 
skulle kunna vara flera eller längre och möjligtvis tidigareläggas. Grunewald menar också att 
APU-perioderna är de mest avgörande för en eventuell senare anställning. 

Från skolans håll understryks vikten av att eleverna själva måste bli medvetna om sitt 
funktionshinder och vad det består i. Även att eleverna ska hitta sina starka sidor och att 
bygga vidare på dem samt att känna till sina svagare sidor för att kunna få stöttning. Att inte 
försöka dölja sitt funktionshinder så att det blir en ytterligare belastning för eleverna som då 
visar upp en annan fasad än vad som stämmer med verkligheten. Detta medvetandegörande av 
sitt eget funktionshinder ser man från skolans håll som en vägledning till förståelsen av sig 
själv och i förlängningen till ett fungerade liv ute i samhället och på arbetsplatsen. Lpf 94 tar 
specifikt upp lärarens uppdrag att stärka varje elevs självförtroende, vilja och förmåga att lära. 
Trots den välvilja skolan har att stärka eleverna genom handikappmedvetandegörande kan 
detta vara ett känsligt ämne att beröra. Handikappmedvetenhet verkar vara av betydelse även 
enligt Arbetsförmedlingen som efterlyser en större öppenhet under utslussningssamtalen kring 
detta ämne. Men att ”erkänna” sitt stigma är enligt Goffman känsligt för den stigmatiserade 
personen, vilken i stället oftast strävar efter normifikation, att framträda som en ”vanlig” 
människa. Goffman beskriver i detta sammanhang just gymnasieåren som en period då 
stigmatiserade ungdomar ofta tar avstånd från den egna gruppen för att öka identifieringen 
med de normala. Detta kan vara en förklaring till elevernas känslighet kring arbetet med 
handikappmedvetande. Det är dock av stor vikt att denna form av vägledning hålls levande.

Studie- och yrkesvägledaren som under gymnasieåren har uppdraget att informera och 
vägleda gymnasiesärskoleleverna har väldigt lite kontakt med dessa. När eleverna själva 
uttalar sig kring den vägledning de upplever att skolan ger dem, upplever jag att de känner sig 
nöjda med vad de erbjudits, men de önskar däremot ännu mera profilering mot arbetslivet i 
sin undervisning. En av eleverna tycker också att det bör ställas högre krav på dem trots att de 
går gymnasiesärskolan, så att de lär sig mera. Denna önskan kan knytas till det som står i 
Skollagen om att gymnasiesärskolans utbildning, innehållsmässigt ska motsvara det övriga 
gymnasiet så långt det är möjligt. Men å andra sidan ska läraren enligt Lpf 94 utgå från varje 
enskild elevs tänkande och erfarenheter. Att ställa högre krav kan vi som lärare göra i de fall 
det bedöms motiverat, men att generellt höja kravnivån är inte någon god ledning på vägen 
framåt i livet för dessa ungdomar. Om man ska se arbetsgivarnas utlåtande om eleverna som 
något slags facit på vad skolan planterat i gymnasiesärskoleleverna, verkar skolan ha lyckats 
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med sitt uppdrag, eftersom arbetsgivarna menar att dessa elever är rustade för de 
arbetsuppgifter de tilldelats under sina APU-perioder. 

Det första riktiga steget mot arbetsmarkanden, förutom APU-perioderna, är 
utslussningssamtalet som hålls under höstterminen sista studieåret på gymnasiesärskolan. Det 
andra utslussningssamtalet följer nästkommande vårtermin. Under detta samtal görs 
bedömningen huruvida det är arbete eller daglig sysselsättning som är aktuellt för den 
enskilde eleven. Det framkommer dock att beslutet om vilken väg en gymnasiesärskolelev bör 
ta, inte alltid är så lätt att fastställa. Arbetsförmedlingen tar emot eleven om det beslutas att 
arbete är det rätta. I arbetet att finna, få och behålla ett arbete har den aktuella kommunen tre 
SIUS-konsulenter inom Arbetsförmedlingen att nyttja. Beslutas det däremot att eleven inte är 
redo för arbete kan denne ansöka om plats inom daglig sysselsättning som ombesörjs av 
kommunens Handikappomsorg. Inom denna organisation finns arbetsanpassare som vägleder 
eleven, eller rättare sagt den arbetssökande. Vägledningen från skola till arbetsliv kan inte 
sägas fungera fullt ut då en elev uttrycker att ”man kan kolla i telefonkatalogen om man vet 
var man ska vända sig”. 

Den teori som de skandinaviska länderna funnit vara en värdefull vägledning är 
normaliseringsprincipen. Som namnet på teorin vittnar om, ska funktionshindrade få ledas av 
normala levnadsvillkor, vilket bland annat innefattar en normal dagsrytm med arbete eller 
annan daglig sysselsättning. Den aktuella kommunen bör vägleda ungdomarna med 
funktionshinder efter denna princip. Normaliseringsprincipen innebär inte att människor med 
utvecklingsstörning förväntas vara ”normala”, utan dessa ska ges möjligheter och stöd för att 
deras levnadsförhållanden ska likna andra samhällsmedlemmars levnadsvillkor.

6.6 Hinder
Hinder på vägen mot ett arbete uppges vara många olika faktorer. Ett hinder som de flesta 
nämner är arbetsmarknaden som i rask takt automatiseras och effektiviseras, vilket medför 
ökade krav och en hårdare konkurrens. I konkurrens med andra blir personer med 
utvecklingsstörning ofta betraktade som olönsamma och att de inte kan fylla kraven på 
effektivitet. Magnus Tideman visar på att det för personer med utvecklingsstörning blivit allt 
svårare att få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. 

Jag vet att arbetsmarknaden är en marknad för arbete och att arbetsgivare rekryterar personal 
utifrån uppskattad kompetens och förväntat produktivt bidrag. Enligt marknadsekonomins 
lagar väljs således den bäste till jobbet. Därmed utestängs människor med utvecklingsstörning 
ofta från arbetsmarknaden. Man kan inte tvinga arbetsgivare att anställa personer som har 
sämre kompetens än andra sökande. Samtidigt menar jag att det är till fördel både för individ 
och för samhälle om var och en som vill arbeta får möjlighet till det, även om arbetsförmågan 
är nedsatt. Länken mellan samhälle och förhållningssätt mot avvikande människor utgörs i 
Goffmans stigmatiseringsteori av samhälleliga normer och föreställningar. Kort går teorin ut 
på att människors sociala liv influeras av rådande normer för hur en normal människa 
definieras i ett visst samhälle. Personer som inte kan leva upp till rådande normer stämplas 
som avvikare. När det gäller gymnasiesärskolans elever vill nog samhället i stort, inkluderat 
denna aktuella kommun, hävda att de inte stämplar dessa ungdomar som avvikare, utan 
kanske som ”annorlunda”. Detta trots att resultatet i denna och många andra studier visar att 
personer med utvecklingsstörning, inom arbetsmarknaden, anses vara en risk inte en resurs, 
vilket då betyder en kostnad inte en intäkt. Man bör rikta uppmärksamheten mot den enskildes 
kompetensprofil och utvecklingsmöjligheter, inte till dennes begränsningar eller svårigheter. 



35

Det handlar om att skapa positiva förväntningar istället för de förutfattade meningar som 
människor ofta har ifråga om människor med utvecklingsstörning. 

Flera av representanterna nämner också attityder och fördomar som en faktor som försvårar 
möjligheten till arbete för denna målgrupp. Arbetsgivarrepresentanterna menar att det kan 
finnas en okunskap inom näringslivet kring detta med utvecklingsstörning. Dålig kunskap och 
låg förväntan på den utvecklingsstördes funktionsförmåga är två viktiga orsaker till att den 
stora majoriteten av arbetsgivare inte vill anställa handikappade. Det är därför viktigt att man 
bearbetar fördomar om funktionshinder och inte minst om utvecklingsstörning. Jag hävdar att 
genom att informera om utvecklingsstörning och funktionshinder ute i samhället och på 
arbetsplatserna påverkas attityden för att denna grupp ska komma ut i arbetslivet. I SoS-
rapport 1997:4 och SOU 2003:95 framkommer att med ökad information till arbetsgivare kan 
antalet arbetsplatser för personer med funktionshinder öka. Goffman menar att dessa attityder 
och fördomar som de ”normala” intar till en stigmatiserad person resulterar i diskriminering 
som ofta kan vara oavsiktlig, men som reducerar, i detta fall, gymnasiesärskolelevernas 
livsmöjligheter. 

Ekonomiska aspekter ses också som ett hinder. Arbetsgivarrepresentanterna säger att 
ekonomin kan påverka denna målgrupps möjligheter att komma in i arbetslivet. Arbetsgivarna 
har ofta inte tillräckliga kunskaper om möjlighet att få lönebidrag, arbetsanpassningar med 
mera. Det kan skapa en tveksamhet inför att ta på sig arbetsgivaransvar. De ekonomiska 
aspekterna som kan upplevas som hinder innefattar inte bara arbetsgivarnas affärsmässiga syn 
på vinst, utan även att det hos en del personer med funktionshinder saknas drivkraft till att 
arbeta då många av dessa ändå har pengar till sin försörjning via det sociala 
försäkringssystemet, exempelvis i form av aktivitetsersättning eller förtidspension. Vad gäller 
daglig sysselsättning utgår ett mindre ersättningsbelopp när man vistas där. Detta belopp på 
18-36 kronor per dag anses dock för litet för att fungera som morot. Ytterligare ett hinder som 
kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv är att Arbetsförmedlingen har mindre resurser än tidigare 
för denna grupp. Med bättre resurser kanske Arbetsförmedlingen och kommunens 
arbetsanpassare skulle ha tid och möjlighet att bearbeta företag och arbetsgivare.

Informanterna nämner vidare bland annat att bristande samverkan och information samt att 
funktionshindret i sig kan orsaka svårigheter. Saknas kunskap och kompetens hos den 
anställde kan farliga situationer uppstå i vissa branscher. Ett problem inom den svenska 
arbetsmarknadspolitiken är, enligt min mening, att fokus ofta riktas på problemen snarare än 
på möjligheterna. Att handikapp till stora delar är resultatet av samhällets brister, och inte av 
funktionshindret i sig, är ett grundläggande förhållningssätt i samhället idag. Men inom 
arbetsmarknadspolitiken utgår man i praktiken ofta ifrån att ett funktionshinder i sig leder till 
nedsatt arbetsförmåga. Att utgå från begreppet arbetshandikapp leder till att man fokuserar på 
individen och funktionshindret istället för miljön. Enligt min mening är detta helt förlegat, och 
strider mot tankegångarna i den moderna handikappolitiken.

6.7 Möjligheter 
Det finns inte bara hinder, utan även möjligheter till att elever som går ut gymnasiesärskolan 
ska få ett arbete. Eleverna själva uppger att deras personliga egenskaper skulle kunna 
uppskattas av arbetsgivare. De anger sig vara plikttrogna, positiva och uthålliga. Andra 
egenskaper som nämns är att de är arbetsvilliga och noggranna. Intressant är att de 
arbetsgivare som faktiskt anställt personer med utvecklingsstörning menar att de hade 
underskattat arbetsförmågan hos personen ifråga. Här kan man tala om det som Goffman 
kallar för faktisk social identitet och skenbar social identitet. Gymnasiesärskoleleverna 
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bevisar sin faktiska sociala identitet när de visar upp sina förmågor för arbetsgivarna. Då slås 
den skenbara sociala identiteten bort, som arbetsgivarna själva har tillskrivit eleverna i form 
av underskattning av arbetsförmåga hos dessa ungdomar. 

Visst är det så att gymnasiesärskolans elever har handikapp som kan innebära att det tar lite 
längre tid att lära en arbetsuppgift. Det kan vara svårt att vara flexibel och ställa om mellan 
olika uppgifter, men det innebär inte att energi och arbetslust saknas. Jag anser att en 
arbetsgivare vinner mycket på att öppna dörren till sin arbetsplats så att unga killar och tjejer 
med utvecklingsstörning kan prova på arbetsuppgifter som passar deras förmåga. Det kan vara 
att dela en arbetsuppgift med en stressad anställd som gör att det blir ”fler händer och fötter”. 
Det blir lite lugnare på jobbet. Eftersom en person med ett intellektuellt funktionshinder i de 
flesta fall har sin försörjning tryggad i form av aktivitetsersättning eller lönebidrag behöver 
det inte innebära en kostnad för arbetsgivaren. Eftersom många arbetsgivare upplever en 
pressad situation kan man också kräva att en arbetsanpassare kommer till arbetsplatsen och 
ger den hjälp och det stöd som behövs, med introduktion och kontinuerlig uppföljning. 

Jag uppfattar att några av de möjligheter som informanterna talar om är en bättre samverkan, 
bättre stöd samt handledning och ökad kunskap om funktionshindret. Ökad information om 
arbetsprövning, lönebidrag och arbetsanpassarens tjänster kan sannolikt öppna dörrar till fler 
arbetsplatser. Anders Karlsson poängterar att arbetsgivarna har stora möjligheter att få 
kompensation för extrakostnader vid anställning av personer med funktionshinder. I den 
aktuella kommunen finns det stöd och handledning till arbetsgivare och arbetstagare genom 
Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter och Hanikappomsorgens arbetsanpassare. Det finns 
också stor kunskap hos skolans representanter, inte minst bland lärarna, kring 
utvecklingsstörning och funktionshinder. Möjligheterna till att få stöd, handledning och 
kunskap finns således redan, men informationen om detta tycks inte nå fram till alla berörda 
aktörer. Det är därför förståeligt att samtliga inom skolan, Arbetsförmedlingen, kommunens 
Handikappomsorg samt arbetsgivarna ser samverkan som en möjlighet att nyttja olika 
kompetenser mer effektivt. 

Som så många av informanterna framfört är APU-perioderna en viktig faktor och troligtvis 
den största möjligheten gymnasiesärskoleleverna har att komma ut i arbete. Till det hör även 
att man hittar ett urval av praktikplatser som passar den enskilda elevens förutsättningar och 
behov. Här skulle jag och även många av de intervjuade vilja se ett närmare samarbete mellan 
de olika aktörerna som ska samverka för elevens fortsatta liv efter skolans slut, redan under 
skoltiden. Då de flesta elever verkar vara motiverade att gå ut på APU, anser jag att just 
motivationen hos gymnasiesärskolungdomarna kan ses som en möjlighet, dels för att 
individen ska få ett arbete och dels för att behålla det. 

Att arbeta med att gymnasiesärskoleleverna ska hitta sin självbild och att bli medvetna om sitt 
handikapp är en vinst för ungdomarna och en möjlighet för vidare arbete mot 
arbetsmarknaden. Vi inom skolans värld kan bli ännu bättre på att medvetandegöra eleverna 
om deras styrkor och svagheter för att sedan bygga vidare på elevernas starka sidor. Genom 
att arbeta med detta som en ”röd tråd” från år ett på gymnasiesärskolan, men givetvis gärna 
tidigare under grundskolan, tror jag att eleverna får många vinster med sig. 

6.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, det vill säga uppsatsens tillförlitlighet, kan ses som relativt säker. Detta med 
hänsyn till det flertalet intervjupersoner som deltog i undersökningen. Validiteten, det vill 
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säga mätinstrumentets förmåga att mäta just det som man avser att det ska mäta, anser jag 
vara säker. Risken med intervjuundersökningar är dock att de svarande har möjlighet att 
förvränga uppgifter, om detta av någon anledning ligger i deras intresse. Jag anser dock att 
informanterna har gett ett ärligt svar på frågorna. Några av de intervjuade arbetar på samma 
arbetsplats som jag själv vilket kan vara både positivt och negativt för studien. Det finns för-
och nackdelar med att känna personerna sedan tidigare. En fördel kan enligt Repstad vara att 
intervjupersonerna lättare kan öppna sig för den som ställer frågorna. En nackdel kan dock 
vara att intervjupersonerna i högre grad vill säga det som förväntas av dem.65

Socialpedagog Bibbi Ringsby Jansson har i sin bok Vardagslivets arenor – Om människor 
med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv, sammanställt några forskares 
erfarenheter från intervjuer med personer med utvecklingsstörning och synliggjort ett antal 
problemområden som kan framträda. Det kan handla om att frågorna vid intervjun blir alltför 
abstrakta, vilket då kan medföra att svaren blir korta och fåordiga. Om forskaren har för 
otillräcklig kunskap om individen med utvecklingsstörning kan det vara svårt att förstå dennes 
svar på frågorna när det gäller hänvisning till konkreta händelser, personer och platser. Ett 
annat problemområde kan vara att den intervjuade tenderar att svara jakande, utan hänsyn till 
frågornas innehåll. Ytterligare en svårighet är att den intervjuade ofta kan ge en bild av 
situationen som han eller hon hade önskat att den var, en idyllisering. Flera forskare har även 
funnit att det bland människor med utvecklingsstörning finns en föreställning om att det 
existerar ett korrekt svar och att man gärna vill vara till lags.66

Det är med eleverna med utvecklingsstörning som jag har gjort en gruppintervju. Trost menar 
att det både finns nackdelar och fördelar med gruppintervjuer. Fördelarna med dessa 
intervjuer är att de ger utrymme för interaktion i gruppen som kan ge större insikt hos den 
enskilde om dennes åsikter och tankar. Till nackdelarna hör att de pratsamma dominerar så att 
de mer blygsamma inte kommer till tals.67 I denna studie anser jag att fördelarna överväger 
nackdelarna. De elever som deltar i gruppintervjun bygger nämligen vidare på varandras 
idéer. Just elever med utvecklingsstörning behöver ofta någon form av avstamp i något 
betraktelsesätt för att bättre kunna gå vidare med sina tankar. Genom min roll som ledare av 
gruppintervjun kan jag styra gruppen så att alla får komma till tals, därmed blir nackdelen 
rörande dominerande informanter mindre betydande. 

Jag vill mena att problemen som ovan är beskrivna inte på något sätt ska ses som svårigheter 
som gjort att jag ifrågasatt informanternas förmåga att delta i studien. Svårigheterna är i stort 
sett desamma som vid alla andra intervjuer, men de kan vara lite mer framträdande i 
intervjuer med människor med utvecklingsstörning. Elevernas medverkan har dock varit av 
stort värde för studien. 

Litteraturen i denna uppsats baseras främst på primärkällor eftersom jag anser att dessa har 
hög tillförlitlighet. I dessa källor får författaren själv komma till tals och texten är inte tolkad 
eller förvrängd av någon annan. Viss litteratur som jag refererar till kan dock anses relativt 
gammal eftersom jag inte funnit någon nyare litteratur i just de områdena. Jag är medveten 
om att detta kan påverka tillförlitligheten i litteraturgenomgången. Om det är så att 
avsaknaden av nyare litteratur inom dessa områden inte beror på min förmåga att finna denna 
litteratur, kan det vara så att det inte har gjorts någon vidare forskning sedan tio till tjugo år 

                                               
65 Repstad (2007) s. 90 f.
66 Bibbi Ringsby Jansson, Vardagslivets arenor – Om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och 
sociala liv (Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2002)  s. 103f. 
67 Trost (2005) s. 25 f.
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tillbaka, inom de aktuella områdena. Om det vore så kan man säga att de är försummade 
ämnen.  

6.9 Metoddiskussion
Det subjektiva meningsskapandet är oundvikligt, därför måste man se denna framställning 
som en av flera möjliga. Min roll som forskare bör tydligt synliggöras då forskaren är det 
främsta ”instrumentet” både för insamling och analys av materialet. Mina egna erfarenheter, i 
form av att jag arbetar som lärare på en gymnasiesärskola, kan både underlätta och försvåra. 
Mina kunskaper och erfarenheter inom denna skolform kan exempelvis minska risken för 
missuppfattningar av de beskrivningar som ges av informanterna. En nackdel kan dock vara 
att det kan prägla min förståelse av det som sägs. Jag tror att jag i mitt förhållningssätt till 
intervjumaterialet kunnat nå en rimlig och realistisk tolkning. Min strävan har i 
tolkningsarbetet varit att vara observant på egna fördomar. Trots detta är sanningen den att en 
tolkning aldrig kan bli värdeneutral. Jag har dock försökt bearbeta stoffet så förutsättningslöst 
som möjligt.

Med tanke på informanterna med utvecklingsstörning, kan en kvalitativ metod vara att föredra 
eftersom det finns en risk att frågor kan misstolkas och då finns en möjlighet till förklaring. 
Detta var av betydelse då jag under intervjuerna fick förtydliga några av frågorna eftersom det 
uppstod missuppfattningar. Jag anser att en styrka med denna metod är att den ger en 
personlig kontakt och närhet till informanten. Därtill medförde inspelningarna av intervjuerna 
att det blev lättare att analysera materialet samt att urskilja citat. 

6.10 Slutsatser 
Under denna undersökning har jag fått ta del av många tankar, funderingar och idéer gällande 
kommande arbete för elever inom särskolan. Min slutsats av denna undersökning är att 
eleverna har en föreställning om hur kommande arbetssituation ska se ut. Det finns även en 
medvetenhet hos informanterna om de svårigheter som finns för dessa ungdomar att få ett 
önskat arbete och samtidigt finns en vilja från många håll att förbättra möjligheterna gällande 
detta område. I denna undersökning är samverkan mellan olika verksamheter ett 
återkommande inslag. Jag anser att övergången mellan skola och arbete är en kritisk period, 
speciellt för eleverna som går ut från gymnasiesärskolan. Genom samverkan kan olika 
aktörers insatser bli effektivare och individerna slipper hamna mellan stolar.

Litteraturen visar att det fortfarande finns mycket att uträtta beträffande 
gymnasiesärskolelevernas delaktighet i arbetslivet. Det är min förhoppning att de resultat 
denna studie gett ska leda till eftertanke hos alla berörda på flera nivåer. De politiska 
instanserna garanterar ett någorlunda normaliserat och integrerat liv för ungdomarna med 
utvecklingsstörning under uppväxtåren, studentdagen får inte innebära början på ett liv präglat 
av segregation för den före detta särskoleleven. 

En droppe droppad i livets älv
Har inte kraft att flyta själv
Det krävs en styrka hos varje droppe
Hjälp att hålla de andra oppe

- Tage Danielsson
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6.11 Fortsatt forskning
Nya eventuella forskningsområden skulle kunna behandla jämförelser mellan olika kommuner 
för att undersöka om det finns några skillnader och likheter i övergången mellan 
gymnasiesärskola och arbetsliv dem emellan. Varje kommun utformar sina egna ramar och 
möjliga handlingsrum utifrån en rad olika aspekter därför skulle det vara intressant att titta 
närmare in i en kommun som tycker sig ha ett fungerande sätt att arbeta med dessa frågor 
kring gymnasiesärskolelever och undersöka denna arbetsmodell närmare. I uppsatsen saknar 
jag bland annat hur man från politikerhåll på kommunnivå ser på kommande arbetssituation 
för elever inom särskolan. Det hade varit intressant att ta del av en politikers tankar och 
funderingar kring detta ämne. Det vore även intressant att om fem år se om de brister som 
upptäckts under denna studie åtgärdats och i sådana fall på vilket sätt. 
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Intervjuguide    Bilaga 1
                      

Vad önskar elever på gymnasiesärskolan gällande ett kommande yrkesliv? 
 Vad tror du att ha ett arbete betyder för en människa i allmänhet?
 Hur upplever du att motivationen att gå ut i arbete är bland eleverna inom 

gymnasiesärskolan? 
 Vilken betydelse har ett arbete för dig?
 Tror du att du kommer ha möjlighet att prova olika arbetsplatser i framtiden? 
 Hur mycket betyder dina egna önskemål vid val av arbetsplats?
 Hur vill du att ditt kommande arbete ska se ut? 

Hur kan kontaktnät kring särskoleelever se ut i frågan om vägledning till arbete?
 Hur sker första kontakten med gymnasiesärskoleeleven?
 Hur ser samarbetet ut med skolan?
 Deltar du i utslussningssamtalen rörande arbete för den enskilde eleven på skolan?
 Hur ser samarbetet ut med arbetsförmedlingen? 
 Finns någon form av samverkan med andra aktörer gällande arbete för dessa 

ungdomar? 
 Vem/vilka anser ni har ansvar för att ungdomar från särskolan får ett arbete? 

Vilken vägledning mot ett yrkesverksamt liv får eleverna under sin gymnasietid? 
 Finns det någon handlingsplan för eleven med ett yrkesverksamt liv som mål?
 Vad kan man från särskolans sida göra för att främja elevernas framtida möjligheter at 

få ett meningsfullt arbete? 

Vilket stöd får eleverna efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan?
 Vad får elever som har gått gymnasieutbildning inom särskolan för hjälp och 

vägledning efter avslutande studier?

Vilka hinder och möjligheter finns det för att elever som går ut gymnasiesärskolan ska 
få ett arbete?

 Vad har gymnasiesärskoleelever för behov?
 Arbetsgivare ställer i regel vissa krav på anställda, såsom plikttrohet, att man arbetar 

ambitiöst och noggrant och att man passar tider. Vilken är din uppfattning om i vilken 
grad gymnasiesärskoleelever i allmänhet uppfyller sådana krav?

 Skulle du kunna tänka dig anställa någon av de elever du hittills haft från särskolan?
 Har du funderat på hur undervisningen i särskolan skulle kunna bli mera anpassad till 

kraven på en arbetsplats?
 Tror du att man genom olika anpassningar på en arbetsplats skulle kunna bereda fler 

särskoleelever ett arbete på den öppna arbetsmarknaden? 
 Finns det hinder för eleverna att få arbete efter avslutade gymnasiestudier i särskolan? 
 Vilka möjligheter upplever ni att dessa ungdomar har gällande att få ett arbete inom 

denna kommun? 
 Vad anser ni skulle underlätta övergången från skola till arbetsliv för dessa ungdomar?
 Har du några visioner gällande att slussa ut ungdomar från särskolan till arbete? 




