
Livet efter gymnasiesärskolan -
en studie om sysselsättning och boende för

tidigare gymnasiesärskoleelever

Leif Nyström

Leif Nyström
Vt 2014
C-uppsats
Studie- och yrkesvägledarutbildningen/Examensarbete för studie- och yrkesvägledarprogrammet, 15 hp



Sammanfattning

"Livet efter gymnasiesärskolan" är en intervjuundersökning med två årgångar elever som tagit 
studenten 2012 och 2013 från något av de fem erbjudna nationella programmen på 
gymnasiesärskolan inom Jämtlands gymnasieförbund (JGY). Syftet med studien var att närmare 
undersöka hur boendesituation, sysselsättning och ekonomiska villkor ser ut efter avslutade 
gymnasiestudier för avsedd målgrupp.                                                                                       
Intervjusvaren visar faktisk fördelning av sysselsättningsform, könstraditionella yrkesval och 
samstämmighet mellan sysselsättning och genomgångna gymnasieprogram. Studien omfattar 
frågor och svar om boende, nuvarande sysselsättning och om eventuell anställningsform samt 
förslag till eventuella förändringar av nuvarande livssituation. Studien tar sin utgångspunkt i semi-
strukturerade intervjuer med fyrtiofem avgångselever från något nationellt 
gymnasiesärskoleprogram inom upptagningsområdet för JGY. Samtliga intervjuer utfördes en och 
en via personliga möten och i vissa fall, då intervjupersonen önskat så, via telefon.                              
Resultatet visar att informanterna förutom de sju som vid tidpunkten för studien var arbetslösa 
trivdes med sin nuvarande sysselsättning. Noterbart är att det är färre arbetslösa bland 
informanterna i föreliggande studie än för övriga ungdomar i Jämtland/Härjedalen. 
Överensstämmelse mellan sysselsättning och utbildning har 66 procent av populationen. Studien 
indikerar att det finns könsbundna yrkesval inom undersökningsgruppen. Den vanligaste 
boendeformen var LSS-boende vilket tjugo informanter hade vid tidpunkten för studiens 
genomförande. Tolv informanter hade eget boende och ytterligare tolv bodde i föräldrahemmet. 
Tjugoåtta informanter angav att de inte önskar någon förändring av nuvarande livssituation. De 
förslag till förändringar som emellertid framkommer i studien handlade främst om möjligheten till 
arbete och eget boende.

Nyckelord: daglig verksamhet, LSS, lönebidragstjänst, utvecklingsstörning.
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1. INLEDNING
Ur ett medborgar- och medbestämmandeperspektiv är det anmärkningsvärt att så få personer från
gymnasiesärskolan får ett ”riktigt” arbete eller möjlighet till fortsatt utbildning efter avslutade 
studier. Molin (2008) beskriver att människor med intellektuella funktionshinder i mycket högre 
grad än andra grupper av funktionshindrade har arbete med lönebidrag, daglig verksamhet, 
skyddat arbete eller praktikplats. Vidare visar Molins studie att det endast är 1 procent av 
kvinnorna och 1,6 procent av männen med intellektuella funktionshinder som arbetar på den 
öppna arbetsmarknaden. Detta faktum innebär att sett till inkomsten lever majoriteten ett 
begränsat liv i fråga om besparingar, inköp och upplevelser. Många personer med intellektuella 
funktionshinder har ett stort stödbehov och inte kapacitet att klara svårare arbeten och får genom 
daglig verksamhet och LSS-boende hjälp som motsvarar hjälpbehovet. Problemet bottnar i att 
personerna har en särskolebakgrund och därmed inte kan visa upp betyg som har något reellt 
värde med avseende på särskoleutbildningens krav och sett till möjligheter till högre studier. 
Därigenom har de svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. De kvaliteter som eleverna kan ha och
som oftast är av praktisk art kan därmed inte utnyttjas till fullo. Arbetsgivare som tar emot elever i 
en lönebidragsanställning kan få en mycket kvalificerad arbetskraft till en liten kostnad. Larsson 
(2006) hävdar att anställda med lönebidrag och personer i daglig verksamhet inte blir fullt ut 
integrerade på arbetsplatserna vilket resulterar i skilda grader av utanförskap och underordning för
avsedd undersökningsgrupp.
I Sverige har elever som går på gymnasiesärskolan från och med hösten 2013 tillgång till nio 
sökbara nationella program och ett individuellt sökbart program. Programmen har olika 
inriktningar och avsikten är att eleven efter sina fyra studieår ska hitta en sysselsättning som har 
anknytning till det valda programmets yrkesinriktade innehåll. Utbildningarna har kursplaner som 
är enklare och med långsammare studietakt än grundgymnasiet av förståeliga skäl eftersom 
eleverna på särskolan har en utvecklingsstörning som gör att de behöver längre tid på sig och 
enklare kursplaner. Frågan kvarstår emellertid i vilken omfattning samhället kan frambringa 
arbetsplatser inom elevens kompetensområde.
I föreliggande studie är avsikten att närmare granska vart gymnasiesärskoleeleverna tar vägen efter
gymnasiet för att därmed ge en kompletterande bild och om möjligt bättre förståelse för deras 
totala livssituation. Därutöver har studien betydelse för blivande och verksamma studie- och 
yrkesvägledare inom grundsärskolan. Det har därför betydelse att undersöka om elevernas val av 
program leder till en sysselsättning inom programmets område och hur arbetsmöjligheterna är 
inom respektive område. Därutöver är min ambition att få närmare insyn i den ekonomiska 
situationen som blir elevernas verklighet. Jag vill även granska omfattningen av bidragsberoende. 
En intervjufråga ger informanterna chans att berätta om hur de trivs med sin nuvarande situation 
eller om de önskar någon sorts förändring. 
I mitt jämförande arbete i resultat och analys kommer jag att utgå från de fyra studier jag går 
igenom under rubriken "Tidigare forskning". Gemensamt för dessa studier är att samtliga  
problematiserar ungdomar med särskolebakgrund och deras livstillvaro. Det gäller bland annat 
olika typer av sysselsättning, olika stödformer, delaktighet i samhället, ekonomi och 
boendesituation. Därutöver har jag valt att i analys- och diskussionsdelen jämföra mina resultat 
med ett antal artiklar från vetenskapliga tidskrifter.
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1.2 Syfte

Syftet med föreliggande studie är att genom semistrukturerade intervjuer med tonvikt på 
kvantitativa data nå djupare kunskap om vilka möjligheter i fråga om arbete och studier eleverna 
från gymnasiesärskolan har efter avslutad skolgång. Därför är avsikten att öka insynen i hur 
elevernas boende- och ekonomiska situation ser ut samt ge en bild av vilket behov av stöd 
undersökningsgruppen har och har rätt till. Jag avser även närmare granska vad eleverna 
sysselsätter sig med och i hur stor utsträckning elevernas gymnasiebakgrund stämmer överens 
med deras nuvarande sysselsättning. Den aktuella undersökningsgruppen tog examen 2012 och 
2013.

1.3 Frågeställningar

Med hjälp av mina intervjuer och tidigare forskning vill jag få svar på följande frågeställningar:

• Vilken nuvarande sysselsättning har informanterna och hur trivs de med sysselsättningen?
• Har informanternas sysselsättning anknytning till deras utbildning?
• Har informanterna några förändringsönskemål i sin nuvarande situation?
• Hur kan informanternas boende och deras ekonomiska förutsättningar se ut?

1.4 Begreppsdefiniering

För att närmare förstå föreliggande studie kommer jag i följande avsnitt att förklara några centrala 
begrepp.

• APL = ArbetsPlatsförlagt Lärande vilket i år tre och fyra i gymnasiesärskoleprogrammen 
erbjuds eleverna i minst 22 veckor. Eleverna genomför delar av utbildningen på en eller 
flera arbetsplatser utanför skolan (Skolverket, 2014).

• Brukare = Dahlberg och Vedung från 2001 definierar brukare enligt följande: 
”Slutmottagare av offentlig nyttighet (service eller vara) som får en service genom 
tilldelning”. Med denna definition menar de att brukaren kan höja sin röst mot 
serviceleverantören och andra beslutsfattare för att påverka men att de företrädelsevis inte
kan välja att gå till en annan leverantör (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).

• Daglig verksamhet = daglig sysselsättning av varierat slag för personer med LSS-stöd 
(Handikappupplysningen, 2014).

• Gysär -13 = Reform för gymnasiesärskolan som startade hösten 2013 (Skolverket, 2013, s. 
10).

• Induktiv studie = insamlade data och empiri används för att skapa hypoteser och slutsatser 
(Backman, 2008, s. 54).

• JGY = Jämtlands gymnasieförbund som innefattar de fyra kommunerna Östersund, 
Ragunda, Bräcke och Krokom(Jämtlands Gymnasieförbund). 

• Koherens = samstämmighet. I föreliggande studie mellan sysselsättning och utbildning 
(Nationalencyklopedin, 2014).

• Kvalitativ studie = Metod som utmynnar i verbala formuleringar, skrivna eller talade 
(Backman, 2008, s. 33).
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• Kvantitativ studie =  Metod som utmynnar i resultat som kan presenteras i siffror 
(Backman, 2008, s. 33).

• LSS = Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (Riksdagen, 2014).

• Lönebidragsanställning = anställningsform för person med någon funktionsnedsättning där 
staten ersätter arbetsgivaren för viss del av lönen (Arbetsförmedlingen, 2014).

2 Bakgrundsfakta 
I följande stycke ges en beskrivning av villkoren, förhållanden och möjligheter gällande 
sysselsättning, boende och studier. De ger också en beskrivning av gymnasiesärskolans program 
och det förberedande arbete som gymnasiesärskolan genomför för att eleverna ska ges så goda 
förutsättningar som möjligt att klara sig efter avklarade studier.

2.1 Funktionshindret utvecklingsstörning

För att erbjudas rätten att gå i särskola ska en person ha diagnosen utvecklingsstörning. Enligt 
Larsson (2006) kan utvecklingsstörning definieras enligt de tre kriterierna 
psykologiskt/psykometriskt, socialt/adaptivt och administrativt. Under barnaåren kan en försening 
i den intellektuella utvecklingen upptäckas vilken kan ha orsakats av en biologisk defekt eller skada.
Det finns ett flertal internationella tester som används för att bedöma graden av 
utvecklingsstörning. Graderingen av utvecklingsstörning görs i de fyra olika nivåerna: lindrig 
utvecklingsstörning, måttlig utvecklingsstörning, svår utvecklingsstörning och djup 
utvecklingsstörning. Variationerna av de utvecklingsbegränsningar och hjälpbehov som föreligger 
stiger med graden av utvecklingsstörning ( Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Persongruppen som 
karaktäriseras under lindrig utvecklingsstörning utvecklar vanligtvis en social och kommunikativ 
förmåga som leder till att de kan klara ett eget boende eller ett boende med någon sorts stöd. Det 
kan även finnas behov av stöd gällande ekonomiska frågor. Persongruppen kan även behöva 
undervisning i anpassad form som i särskola och har ett behov av längre inlärningstid (Mineur et 
al., 2009). De flesta informanter som deltar i min undersökning kan sägas tillhöra gruppen med 
lindrig utvecklingsstörning.

2.2 Gymnasiesärskolans program 

Från höstterminen 2013 ändrades de nationella programmen på gymnasiesärskolan genom Gysär 
-13. Det finns nu nio sökbara yrkesinriktade fyraåriga nationella program i Sverige men alla               
program erbjuds inte på JGY. Det beror på att antalet elever inte är tillräckligt stort och 
programmen inte kan fyllas med elever. Tidigare erbjöds i Sverige 8 sökbara program. Programmen 
före och efter förändringen är enligt Tabell 2.1 som visas på sidan 4 dessa:
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Tabell 2.1 Program i gymnasiesärskolan före och efter Gysär -13 (Källa: Skolverket, 2014)

Gymnasiesärskoleprogram före h.t. 2013 Gymnasiesärskoleprogram efter h.t. 2013

Estetiska programmet Administration, handel och varuhantering

Fordonsprogrammet Estetiska verksamheter

Handel- och administrationsprogrammet Fastighet, anläggning och byggnation

Hotell- och restaurangprogrammet Fordonsvård och godshantering

Hantverksprogrammet Hantverk och produktion

Industriprogrammet Hotell, restaurang och bageri

Medieprogrammet Hälsa, vård och omsorg

Naturbruksprogrammet Samhälle, natur och språk

Skog, mark och djur

Informanterna i min undersökning hade möjlighet att söka några av de i tabellens vänsterspalt 
ovan nämnda programmen men även ett antal specialutformade program. Enligt Skolverkets 
hemsida ska ett specialutformat program vara fyraårigt och innehålla samtliga kärnämnen precis 
som övriga nationella program. Det som skiljer sig åt är kombinationen av yrkesämnen (Skolverket, 
2014). Dessa fem program erbjöds av JGY och var aktuella för informanterna:                                       

• Handel och administrationsprogrammet

• Hotell, restaurang och omvårdnadsprogrammet

• Naturbruksprogrammet

• Park, miljö och fastighetsprogrammet

• Trä- och designprogrammet

2.3 Hur eleverna i gymnasiesärskolans förbereds för livet efter 
avslutade studier

JGY har en genomarbetad arbetsmodell för att på bästa sätt förbereda för livet efter avslutade 
studier. Här beskriver jag denna arbetsmodell från en intervju jag gjorde med gymnasiesärskolans 
yrkesvalslärare i maj 2013. Arbetet startar i årskurs två med vägledningssamtal med varje elev där 
det bland annat beskrivs hur de fortsatta förberedelserna med ArbetsPlatsförlagt Lärande (APL) 
med mera kommer att se ut framåt. I år tre kallar yrkesvalsläraren till en planeringskonferens där 
förutom yrkesvalsläraren, elev, vårdnadshavare, rektor, mentor, representanter för kommun, 
Arbetsförmedling och kommunens dagliga verksamhet är med. Syftet är att informera om vilka 
vägar som finns att gå efter avslutat gymnasium vad gäller arbete och studier. I år fyra då det är 
mera ett "skarpt" läge kallas samma personer till ny konferens. Då har förhoppningsvis eleven en 
önskan om hur hen vill att framtiden ska se ut. Den APL som eleven gjort kan förhoppningsvis leda 
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till någon form av anställning på den arbetsplatsen och det händer ganska ofta att det blir så. 
Konferensens syfte är att leda till en bild av hur arbete, boende och ekonomi ska se ut och absolut 
största delen av eleverna har ordnad sysselsättning när skolan slutar. 

2.4 Kommunala och statliga stödinsatser

Alla personer som har någon form av utvecklingsstörning har rätt till hjälp och stöd enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Sveriges Riksdag, 1993). Hjälpen och stödet 
är en rättighet och inte en skyldighet och måste ansökas om.                                                               

2.5 Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan även kallas för dagcenterverksamhet eller dagcenter men den 
administrativa beskrivningen är just daglig verksamhet. Daglig verksamhet som - 
administreras av landets kommuner är en verksamhetsform som erbjuder sysselsättning av 
olika slag. Verksamheten ska helst inte ligga i närheten av omsorgstagarens boende (Larsson, 
2006). Är omsorgstagaren mellan 19 – 29 år är inkomstkällan så kallad aktivitetsersättning 
vilken byter namn till sjukersättning när omsorgstagaren fyllt 30 år (Försäkringskassan, 2014).
Östersunds kommun har en egen form av daglig verksamhet som kallas "Mica", människan i 
centrum - arbete. Innehållet är som övrig daglig verksamhet i landet med varierade former 
av arbete och sysselsättning men är uppdelad i tre steg som har en utvecklingstanke med 
stegvis avancerande. Steg 1 har verksamhet i lokaler som hyrs av Mica och där arbetar 
omsorgstagaren som kallas brukare i en anpassad miljö för att på bästa sätt utvecklas. 
Arbetet kan vara att tillverka saker själv eller som del i en grupps arbete. Träning ges för att 
brukaren om möjligt ska kunna avancera till steg 2. I det andra steget tar brukaren steget ut 
på en arbetsplats som kan vara en livsmedelsbutik, restaurang, verkstad eller annat. Här ges 
större möjligheter till anpassning till andra ordinarie anställda och därmed kan självkänslan 
och tron på sig själv höjas. En handledare finns på arbetsplatsen för att ge stöttning efter 
behov. Har brukaren kapacitet att avancera ytterligare följer så steg 3 där brukaren är själv på
en arbetsplats men kan ibland efter behov få besök av en arbetskonsult. Tiden i varje steg är 
individuell. Mica har verksamhet på över 150 företag i kommunen som erbjuder möjlighet till
arbetsträning av varierad sort och är aktuell för min undersökningsgrupp (Östersunds 
kommun, 2013). Den omsorgstagare som har daglig verksamhet har rätt till en 
habilitetsersättning som ska täcka de kostnader som omsorgstagaren har i samband med 
verksamheten. Habiliteringsersättningen som ligger på cirka 40 kronor per dag är en 
omdiskuterad fråga i landet och två personer från Mica i Östersund låg till stor del bakom att 
Riksdagen diskuterade ersättningsfrågan hösten 2013  (Sveriges Radio, 2013). FUB 
(Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och flera anställda i daglig 
verksamhet har på olika sätt protesterat mot ersättningen vilken många gånger inte ens 
täcker kostnaden för att ta sig till arbetsplatsen (TV 4, 2014).  

2.6 Lönebidragsanställning

En lönebidragsanställning har som syfte att personer som beroende på funktionsnedsättning inte 
kan arbeta fullt ut ska ges större chans att komma ut på arbetsmarknaden.  Skillnaden mellan en 
lönebidragsanställning och en "vanlig" anställning är den att lönebidragsanställningen har 
ekonomisk kompensation av staten för den nedsättningsgrad som finns. Därmed behöver 
arbetsgivaren bara betala en del av lönen. Det är meningen att den lönebidragsanställde ska få 
arbeta 100% av sin egen kapacitet vilket kan innebära en normal halvtid eller mer/mindre. Det 
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förekommer både att Arbetsförmedlingen och personen själv hittar en passande arbetsgivare.
Arbetsförmedlingen bistår arbetsgivaren med hjälp och anpassning och aktörerna kommer innan 
anställningen startar överens om det aktuella upplägget. Det görs årlig omprövning för att se 
behovsförändringar och eventuella bidragsförändringar  (Arbetsförmedlingen, 2014).
Arbetsgivaren kan få upp till 16 700 kronor av avtalsenlig lön i ersättning för den anställde som 
förstås kan ha högre lön än så. Arbetsgivaren har oftast möjlighet att få lönebidraget i 4 år.

2.7 Studier

De studieformer som vanligen förekommer för personer med funktionshindret utvecklingsstörning 
är särskild utbildning för vuxna som även kallas SärVux och är en egen skolform. Vanligen läses den
särskilda utbildningen på deltid kombinerat med annan sysselsättning. Utbildningen läggs upp för 
varje enskild person där man utgår från tidigare erfarenheter och kompletterar eller fyller på 
bristande kurser eller gör yrkesutbildning. Skolformen erbjuds för vuxna med utvecklingsstörning 
eller med förvärvade hjärnskador och ges på grundläggande och gymnasial nivå vilket 
Regeringskansliets hemsida informerar om (Regeringen, 2013).                                                                 
Folkhögskoleutbildning är en annan form av utbildning som erbjuds och har ett liknande innehåll 
som det som särskild utbildning för vuxna ger. Några elever som bedöms klara gymnasiekompetens
kan även läsa in denna på den allmänna linjen som ger gymnasiekompetens. För att läsa mer om 
folkhögskoleutbildningar så finns information på hemsidan folkhogskola.nu. De kommunala 
vuxenutbildningarna erbjuder en mängd olika yrkesutbildningar som kan vara aktuella för personer
med utvecklingsstörning i de fall där de bedöms klara av utbildningarna (LärCentrum, 2014).            

2.8 Hjälp till boende

Bostad i Östersunds kommun med särskild service för vuxna kallas också för LSS-bostad och för att 
bli beviljad LSS-boende ska personen ha stödbehov av personal för att klara sitt boende. Stödet kan
innebära allt från att laga mat och städa till hjälp med personlig hygien. Vanligtvis består boendet 
av två rum och kök och kan vara placerat både i hyreshus och i villa. Hjälpande personal har som 
bas ett gemensamhetsutrymme med kontor och sovrum. Personerna i boendet kan också träffas i 
gemensamhetsutrymmet för måltider och annat. Det är också vanligt att en kvarterslokal finns 
tillgänglig för diverse aktiviteter. En målsättning som finns med LSS-boendet är att de boende ska 
leva ett så självständigt liv som möjligt och därmed är den hjälp som ges väldigt varierande 
beroende på personernas behov. Vissa personer behöver stor hjälp medan den för andra kan vara 
minimal. De aktiviteter som erbjuds är frivilliga och påverkansmöjligheter för de boende att själva 
komma med förslag finns och det ingår i personalens uppgifter att hitta meningsfulla 
fritidsaktiviteter för de boende (Östersunds kommun, 2013). 

3 Tidigare forskning
Avsikten med följande avsnitt är att ge en kort orientering i relevanta studier som på olika sätt 
belyser och problematiserar skolgång, sysselsättning och arbete, boendeformer och 
fritidssysselsättningar för avsedd målgrupp. Avsnittet ger också information om identitetskap, 
möjligheter och begränsningar att bli eller närma sig normen för vad som kan betraktas som en 
fullvärdig samhällsmedborgare. Utöver tidigare forskning har jag i analys- och diskussionsdelen 
jämfört mina resultat med ett antal artiklar från vetenskapliga tidskrifter vilket kan leda till 
ytterligare förståelse.
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3.1 Stöd och integrering i arbetslivet

Larsson (2006) har i sin bok "Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening" undersökt 
situationen för personer som arbetar i daglig verksamhet eller har en anställning med lönebidrag. 
Studien handlar om arbete och arbetsplatser för personer med intellektuella funktionshinder. 
Larssons studie omfattar två stora forskningsområden vilka är arbetslivsforskning och 
handikappforskning. Gemensamt för den undersökta persongruppen är att de för att klara ett 
arbete eller sysselsättning behöver samhällets stöd. Larsson beskriver hur persongruppen på olika 
sätt arbetsmässigt kan integreras eller segregeras i samhället. Personer i daglig verksamhet förlagd 
i ett dagcenter blir segregerade eftersom de är sin egen grupp. Annan typ av daglig verksamhet 
kan vara att på ett företag genomföra en verksamhet som ligger utanför den ordinarie 
verksamheten och ej skulle genomföras om inte gruppen vore på plats. Larsson kallar det för fysisk 
integrering där persongruppen integreras fysiskt med de ordinarie anställda men ej har 
gemensamma arbetsuppgifter. Persongruppen arbetar ofta i en avskild lokal och kan till exempel 
sköta återvinning, disk och caféverksamhet. I en så kallad funktionell integrering däremot deltar 
persongruppen på många sätt med samma villkor som ordinarie anställda med gemensamma 
lokaler och utrymme. Det arbete som de utför ingår i arbetskedjan och delas med de ordinarie 
anställda. Social integrering beskrivs som att persongruppen och ordinarie anställda har ett mer 
socialt samspel med samtal kring arbetsuppgifter och arbetsplatsen men utför inte samma 
arbetsuppgifter. Kontakterna kan vara båda av regelbunden eller mer spontan art. Den fjärde typen
av integrering som Larsson beskriver är samhällelig integrering där persongruppen har samma 
förutsättningar sett till resurser och möjligheter som ordinarie anställda men inte är genomförbart 
i en daglig verksamhet.                                                                                                                                        
Socialt stöd är också ett viktigt inslag i Larssons studie eftersom persongruppen med intellektuellt 
funktionshinder som han benämner den har behov av olika former av stöd och hjälp i vardagen. 
Personlighet och kontext är viktiga delar för en persons förmåga att ta emot det sociala stödet. 
Personer har beroende på sin personlighet olika sätt att våga be om eller dra sig undan hjälpen. En 
öppen utåtriktad person med insikt om sitt hjälpbehov kan gärna ta emot hjälp medan en 
inbunden person har svårare att ta emot hjälpen. Bland de kontextuella faktorerna finns 
familjeförhållanden och det stöd som finns där och händelser i det familjära som kan ändra 
stödbehovet. Boendeområde, de sociala roller som omgivningen har och grannars eventuella stöd 
påverkar också en persons sociala stödbehov. Larsson hänvisar i boken till en figur i Hedins bok från
1994 "Socialt stöd på arbetsplatsen vid sjukdom" där Hedin beskriver sex olika typer av socialt stöd
som kan ges både på och utanför en arbetsplats. Larsson ser en likhet i bokens persongrupps 
behov med persongruppen med intellektuella funktionshinder som han själv undersöker. Bägge 
grupperna har ett stödbehov både på och utanför arbetsplatsen. De sociala stödformerna är:

• Konkret och praktisk hjälp

• Instrumentellt stöd

• Kognitivt stöd 

• Feedback

• Emotionellt stöd 

• Nätverksstöd

Larsson ser stödformerna som kompletterande varandra och viktiga i livet för persongruppen i 
hans undersökning. Larsson kan dra en del slutsatser kring gruppen med funktionshindret 
utvecklingsstörning gällande inkludering på arbetsplatser. Han menar att lönebidragstjänster är 
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mer inkluderande än daglig verksamhet. Det är mer kontakter mellan persongruppen och övriga 
arbetstagare på lönebidragstjänster vilket har att göra med att den lönebidragsanställde ofta är 
ensam och enbart har övriga arbetstagare att vända sig till och det därmed skapas ett öppnare 
klimat. Larsson ser också att de funktionshindrade är mer inkluderade på de mindre 
arbetsplatserna varför dessa är att föredra. Ett resultat som Larsson också ser och anser vara det 
viktigaste är att de funktionshindrade personerna "inte är fullt ut inkluderade på sina 
arbetsplatser" (s. 95). Resultatet av hans forskning visar att de funktionshindrade i undersökningen
försöker att vara som "de andra" och försöker att komma ifrån det faktum att de är avvikande eller 
annorlunda. De olika anställningsformerna innebär olika inkomstnivåer vilket kan ställa till problem
beroende på familjesituationen eftersom inkomsterna inte kan anses höga. Larsson kan i 
undersökningen se både personer som klarar sig enligt eget tycke bra och även de som vill ha 
högre ersättning eller lön för att få en bättre ekonomisk situation i familjen. Det varierar hur pass 
god ekonomisk förståelse de funktionshindrade i undersökningen har. Larsson drar ytterligare 
några slutsatser och dessa är oavsett om den funktionshindrade har lönebidragstjänster eller 
daglig verksamhet så får de nödvändigt stöd. Han ser att kvaliteten på det arbete som utförs av de 
funktionshindrade har samband med den hjälp de ges. Stöd behövs och ges både på och utanför 
arbetsplatsen. Avslutningsvis påvisar Larsson att de funktionshindrade personerna själva uppfattar 
att de får mindre hjälp än vad observationerna i undersökningen visar (Larsson, 2006).

3.2 Uppbrott och förändring

3.2.1 Föräldrarollen

Elisabeth Olin (2003) har i sin bok "Uppbrott och förändring" gjort en studie kring en grupp 
ungdomar med utvecklingsstörning som flyttar hemifrån. De ska samtliga flytta till ett nyuppfört 
boende och är alla i behov av visst stöd för att klara boendet. Olin har även med föräldrar och 
boendepersonal i studien och beskriver hur flytten och det nya boendet kan förhålla sig för de tre 
inblandade aktörerna. Olin hänvisar till en mängd tidigare studier som till exempel Jarhag 1993, 
Mallander 1999, May 2000 och Sundet från 1997 när det gäller frigörelseprocessen från 
föräldrarna och hemmet. Föräldrarna kan hamna i en brydsam situation då med ungdomarnas 
bästa i åtanke vill att de ska växa upp och lämna hemmet samtidigt som de har en vetskap om 
deras funktionshinder vilket kan hämma "frisläppandet" eftersom deras förmåga att klara sig själva
på olika sätt kan vara begränsad. En studie visade att ungdomars önskemål om sin framtid visade 
att de vill ha ökad självständighet, eget boende, ett meningsfullt arbete, goda kamrater och ett 
socialt rikt liv. Ett annat önskemål var att bli sedda som personer med ett kunnade och bli 
respekterade som "vanliga" människor. Viss forskning visar att föräldrarna till funktionshindrade 
barn många gånger ses som alltför överbeskyddande medan annan forskning visar att dessa åsikter
inte alls behöver stämma. Många föräldrar klarar det svåra i att hitta en lämplig balansgång mellan 
att stötta ungdomen och ge den eget ansvar och självbestämmande. Detta bedöms som en garanti 
till att en ungdom bäst kan lämna hemmet på ett fungerande sätt. Forskningen visar att det inte 
enbart är föräldrarna som ska vara de socialt stöttande personerna utan det bör även vara andra 
typer av stödinsatser som ska till för att ungdomen ska klara alla situationer. Det kan vara 
boendepersonal, handledare på arbetsplatsen eller ledare för idrotts- eller fritidsaktiviteter. En av 
Olins hänvisningar är till studier av B.F. Cooney som också kan se att i fråga om synen på ungdomen
från föräldrahåll och från personalhåll kan skilja sig. Cooney menar att föräldrarna mer ser till 
ungdomens möjligheter medan personal mer ser till deras begränsningar och att i det fallet måste 
personalen utgå från ungdomens och familjens önskemål. Att hitta jämnåriga kamrater att umgås 
och utvecklas tillsammans med är också en viktig del i frigörelseprocessen. Tillsammans med andra
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är det lättare att lämna boendet och se sig om i samhället på olika sätt och därmed mogna 
psykosocialt. Olin menar vidare att forskning visar att kamratkontakterna är färre för ungdomar 
med utvecklingsstörning än för ungdomar med andra funktionshinder. Föräldrar till ungdomar med
funktionshinder har ofta många kontakter inom sjukvård och socialtjänst vilket kan i viss mån kan 
bli påfrestande eftersom det gäller att komma överens med de som har med ens ungdom att göra. 
En flytt till ett eget gruppboende innebär nya och mycket viktiga kontakter med boendepersonalen
vilket kan vara ett hinder för föräldrarna att behöva gå igenom. Fungerar inte samarbetet mellan 
ungdom, föräldrar och boendepersonal blir situationen problematisk (Olin, 2003).

3.2.2 Boendepersonal

Svårigheter uppträder i skapandet av relationen mellan personal och boende. Det finns olika 
motsättningar som kan förekomma och personalen har inte bara ungdomarna utan även 
föräldrar, regelverk och överordnad personal att ta hänsyn till i sitt arbete. Ungdomarna ska 
på en lämplig nivå få styra sitt liv men samtidigt måste personalen sätta gränser och ha visst 
bestämmande över vad som är rimligt att göra i fråga om val av matsedel, tider, användande 
av pengar och tystnadshänsyn mot övriga boende och annat. Känslor kan också ställa till 
svårigheter. Ungdomar kan i olika hög grad fästa sig vid personal och personalen måste då på 
en professionell nivå ge stöd men klara att på ett korrekt sätt göra klart var gränser går. 
Problem på personalnivå kan uppstå om någon boende enbart vill ta emot hjälp av någon 
speciell personal. Professionalitet är viktig i förhållandet mellan personalen och de boende 
eftersom personalen samtidigt ska klara av att agera på ett sätt för att bli omtyckt men inte 
bli någon som de boende blir beroende av för att klara vardagen. Olin tar med olika 
idealtyper för gruppboenden när hon hänvisar till en studie av Stenström-Jönsson där tre 
modeller beskrivs. De tre modellerna kallas familjemodellen, nätverksmodellen och  
trapphus-modellen. Familjemodellen har en ansats av att skapa en hemmiljö med känslan av 
att bli behandlad som ett barn i hemmet. Modellen präglas av känslomässig närhet men 
också av stor kontroll och därmed liten frihet. Nätverksmodellen däremot har som mål att få 
de boende att utvecklas och bli självständiga så mycket som möjligt och steg i den riktningen 
uppmuntras medan svårigheter att ta utvecklingssteg blir föremål för aktioner i de boendes 
individuella habiliteringsplaner. Ytterligare utveckling av nätverksmodellen är då 
trapphusmodellen som ännu mer förordar den individuella utvecklingen och även den har 
habiliterings- och utvecklingsplaner. Få familjära kontakter uppstår utan kontakterna är mera 
för att uppnå de mål som planerna visar. Personalgruppen utbildas för att få de boende att 
klara sig själva men är för den skull inte medvetna om de boendes behov av stöd och 
omsorg. Detta kräver en skicklighet i att kunna känna att man som personal gör en god 
arbetsinsats som är utvecklande för den boende fast personalen egentligen inte agerar så 
mycket (Olin, 2003).

3.2.3 Olins studie

Olins studie som pågick mellan 1998 - 2001 innefattade tolv ungdomars flytt hemifrån och till ett 
nyuppfört gruppboende. Det är mestadels mödrarnas åsikter som citeras och tas upp i boken vilket
kan tolkas som att dessa tar ett större ansvar i uppfostran och omhändertagande av ungdomarna. 
Hon kunde i likhet med de studier hon tar upp i bakgrundsdelen se att det i föräldrarollen till ett 
utvecklingsstört barn finns en svår balansgång mellan att vårda, se till och ha kontroll över sitt barn
och samtidigt våga släppa det fritt för att det ska få prova sina vingar och klara sig själv. Föräldrarna
ser både de brister och de kvaliteter som ungdomen har. Därför är det inte lätt för föräldrarna i 
studien som trots att det är de själva som initierat ungdomarnas flytt och haft flera år på sig att 
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förbereda sig har svårigheter när flytten väl är aktuell.  

När mödrarna berättar om sina förhoppningar och farhågor inför barnets förestående flyttning
framträder två motsatta bilder av barnet. De unga beskrivs både som kompetenta och 
hjälplösa (Olin, 2003, s. 91).

Olin menar att mödrarna har en vetskap om sina barn, deras brister och förtjänster som talar emot
den vetskap de har om att innan en ungdom flyttar hemifrån ska det ha uppnått en viss mognad. 
Deras ungdom har ett behov av stöd som de klart vet om och som därmed finns kvar i mödrarnas 
medvetenhet och ligger till grund för en återkommande oro. Medföljande ungdomarnas 
gruppboende kan det hos föräldrarna också finnas en oro över att barnet är i en stigmatiserande 
miljö och även en oro över risken att ungdomen blir utnyttjad och att deras hjälpbehov kan bli 
åsidosatt. Olin kan i studien se att ungdomarna har olika behov i fråga om gemenskap. Hon 
kategoriserar umgängesformerna i två typer: de stadigvarande besökarna och de rörliga besökarna.
Den förstnämnda gruppen har en önskan om ett umgänge med samtliga boende medan de rörliga 
besökarna är mer reserverade och vill ha begränsat umgänge. Här kan personalen få vissa 
svårigheter i hur mycket de ska få ungdomarna att umgås med varandra och i hur stor utsträckning 
någon ungdom bara håller sig för sig själv. Olin kan också se ungdomarnas vilja att bli oberoende av
föräldrarna kan innebära ett större beroende av personalen i olika hjälpsituationer medan 
ungdomarna samtidigt vill behålla de känslor de har för sina föräldrar. Boendepersonalen är också 
en ny konstellation eftersom boendet är nyuppfört och de har ett arbete att göra i att komma 
överens om ett lämpligt sätt att ta hand om de boende och vilka riktlinjer de ska gå efter. Olin kan 
se främst två skilda förhållningssätt som skapar vissa svårigheter. Förhållningssätten som skapar två
läger är att antingen låta rådande situationen bestämma hur man agerar alternativt att låta i förväg
bestämda handligsdirektiv vara ledande för arbetet (Olin, 2003).

3.3 Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning

Therése Mineur (2009) har tillsammans med Susanne Bergh och Magnus Tideman skrivit en 
kunskapsöversikt som är baserad på skandinavisk forskning från 1998 – 2009 kring personerna i 
ovanstående rubrik. Anledningen till översikten är att livssituationen för unga vuxna med lindrig 
utvecklingsstörning på senare tid har uppmärksammats mer än tidigare både nationellt och 
internationellt. Författarna har i översikten klassificerat materialet i sju olika huvudkategorier: 

• Terminologi, definition och klassifikation, förekomst

• Medborgarskap, delaktighet och upplevd tillhörighet

• Bemötande och attityder 

• Självbestämmande och inflytande 

• Identitet 

• Sociala relationer

• Beteendemässig och social problematik                                                                                       

Jag väljer här att under några rubriker plocka ut delar av undersökningsresultatet som jag tycker är 
relevant att ha med sig i tankarna sett till persongruppen i min undersökning.
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3.3.1 Medborgarskap, delaktighet och upplevd tillhörighet 

Under 1960-talet kom normaliseringsprincipen fram efter att stor kritik växt fram mot hur 
funktionshindrade behandlades i samhället och de skulle nu accepteras på samma sätt som andra 
med rättigheter och skyldigheter. De gamla institutionerna som var den boendeform som var 
vanlig för persongruppen stängdes och integreringen tog fart men det visade sig tyvärr att det i 
stort bara blev en fysisk integrering. Känslan att inte bli godtagen som person kan leda till en känsla
av utanförskap. En i översikten relaterad studie gällande delaktighet för unga vuxna med 
utvecklingsstörning av Arvidsson, Granlund och Thyberg från 2008 visar att de hittade fyra aspekter
av delaktighet. De fyra var engagemang, självinsikt, självbestämmande och psykologiskt 
välbefinnande. Stor betydelse i delaktighetsbegreppet har också en mängd omgivningsfaktorer 
som kan utgöra grunden till de fyra aspekterna. Det kan vara boende, arbete, socialt stöd, skola, 
fritid och de individuella faktorerna som också påverkar delaktighetsbegreppet var adaptiva och 
sociala färdigheter. En viktig del för att kunna känna de fyra ovan nämnda aspekterna kan vara att 
ha ett meningsfullt arbete. I översikten beskrivs de två EU-projekt som bedrivits i Norrköpings 
kommun åren 2005 – 2006 och som slagit väl ut. Syftet vara att genom dels en utbildningsinsats för
funktionshindrade på två år gällande vård i äldreomsorg och dels genom ett projekt på 
arbetsplatser inom äldreomsorg arbeta för att ändra attityder till funktionshindrade. 
Kompletterande varandra skulle sedan projekten leda till att de nu utbildade funktionshindrade 
personerna skulle få arbete hos en kunnig och mottagande personalgrupp inom Norrköpings 
äldreomsorg.  Sex av tio fick arbete och de kände ett ökat självförtroende genom ett ansvarsfyllt 
arbete och tyckte sig ha utvecklats som människor. Enligt ett antal studier som författarna relaterar
till som Haugenes från 2007 och Renblad från 2003 visas att personal som arbetar som handledare 
på arbetsplatser, på fritidsaktiviteter och på boende kan genomgående sägas lyckas bäst där de 
bemöter de funktionshindrade med respekt, ett tillräckligt stöd, rimliga krav, vänskap och 
ansvarsgivande. Sammantaget leder detta till en tillhörighetskänsla (Mineur et al. 2009).

3.3.2 Självbestämmande och inflytande

Två lagar och dokument som beskriver och fastslår rätten till att oavsett funktionshinder ha 
inflytande över det egna livet är dels LSS, Lag om Stöd och Service för vissa funktionshindrade som 
kan ses i SFS 1993:387 (Sveriges riksdag, 1993) och den nationella handlingsplanen som kan ses i 
Prop. 1999/2000:79 (Regeringen, 1999). 

Personer som av olika anledningar är i behov av stöd ska också tillskrivas en självklar rätt till 
respekt, integritet och självbestämmande, vilket är viktiga etiska principer inom allt socialt 
arbete (Mineur et al. 2009, s. 30).

Två studier av Tideman från 2000 och Tössebro och Lundeby från 2002 som nämns i 
översikten visar att personer med utvecklingsstörning har liten makt att själv bestämma över 
centrala delar av sitt liv som boendeform, personal som ska arbeta på boendet och vem som 
ska bo på boendet. Det ska dock sägas att det har blivit bättre på senare år. Maktförhållandet
mellan den funktionshindrade och personal på boendet kan påverkas i fråga om vem som ska
få komma in i lägenheten på gruppboendet och när den boende ska gå till gemensamma 
utrymmen men det är maktutövande på liten nivå men ändå makt som kan utövas.  
Översiktsförfattarna hänvisar till studier av Kjellberg från 2002 och Hjelle från 2006 som 
bägge visar att de största påverkansmöjligheterna har personerna när det gäller val av 
fritidsaktiviteter. Gällande den personliga ekonomin, samlevnadsregler och annat är 
bestämmandenivån låg men studierna visar också att det i många fall är en behövlig hjälp 
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som därmed inte alltid anses ovälkommen (Mineur et al. 2009).

3.3.3 Identitet

Forskningen som tas upp i översikten kan visa på att de funktionshindrade både identifierar sig 
med andra funktionshindrade och icke-funktionshindrade människor likväl som de kan distansera 
sig från andra funktionshindrade och inte alls vill tillhöra den kategorin. Svårigheten med 
identitetskapandet är att den funktionshindrade både kan känna behov av stöd och hjälp som hör 
den funktionshindrade till samtidigt som de vill känna att de klarar sig själva och därmed 
distanserar sig från den gruppen. Mineur et al. beskriver vidare att de funktionshindrade ses på 
som en könsneutral grupp med liten skillnad i levnadsvillkor mellan könen förutom när det gäller 
sysselsättningsfrågan. I det fallet är det väldigt traditionellt med tydlig fördelning på typiska mans- 
och kvinnoyrken. Samhället kan också med ganska enkla medel få bort stämpeln av mindervärde 
genom att som elever från särskolan i Halmstad har en önskan om att ta bort ordet "sär" från 
särskola. De bedömer ordet som stämplande och har uppvaktat statsministern och kungen i frågan 
och fått träffa skolminister Jan Björklunds politiske sakkunnige och tagit upp frågan. Det finns också
ord som till exempel "utvecklingsstörd" som kategoriserar en grupp människor på ett sätt som 
många ser som olämpligt (Mineur et al. 2009).

3.4 Delaktighet i olika världar

Martin Molin (2008) har i sin bok ”Delaktighet i olika världar” studerat övergången mellan 
gymnasiesärskola och arbetsliv. Molin har tidigare studerat särskoleelever i en studie från 2004 vid 
namn "Att vara i särklass" där han följde en grupp elever i gymnasiesärskolan i en iakttagande roll 
med intervjuer och observationer under en längre period.                                                                         
I boken om övergången från gymnasiesärskola till arbetsliv har han i fyra olika delstudier på olika 
sätt studerat övergångsprocessen. I uppföljningsstudien har han följt upp de elever som 
medverkade i boken Att vara i särklass då de slutfört sina studier och ska in i arbetslivet.           
Molin har i två andra delstudier med äldre personer som gått gymnasiesärskolan undersökt 
övergången och de förhållanden som råder för dem i deras dagliga sysselsättning och livsstil. Dessa
två studier speglar dels en grupp som arbetar i daglig verksamhet och som i hög grad är nöjda med
sin situation i "dagcenterstudien". Som motpol till detta är den tredje delstudien "sökandestudien" 
där han intervjuat personer som absolut vill bort från den i deras tycke stigmatiserade 
omsorgstillhörigheten och som söker arbete genom Arbetsförmedlingen.                                              
Slutligen i den fjärde delstudien "tjänstemannastudien" har personer i olika styrande och 
vägledande befattningar inom daglig verksamhet, Arbetsförmedling och yrkesvägledning 
intervjuats för att få deras syn på hinder och möjligheter till arbete för bokens personkrets.               
Molin har i kapitlen om tidigare forskning och teoretiska referensramar bland annat tittat på 
identitet, ojämlikhet, sociala kategoriseringar, självbilder och socialt erkännade för bokens 
undersökningsgrupp. Bland annat kan han i en hänvisad studie av Blomberg från 2006 se att en 
beständig ojämlikhet kan uppstå genom samhällets uppdelning av hjälpare och brukare som ger en
hierarkisk uppdelning. Uppdelningen leder till att de underordnade parterna med ett hjälpbehov 
blir kvar i behovet av hjälp som i och för sig är deras rättighet men de blir också kategoriserade och
förblir kategoriserade. När det gäller identiteten hänger det också ihop med den här 
kategoriseringen eftersom personer oftast förlikar sig med den tillhörighet man har och de sociala 
interaktioner som det ges tillfälle till. Sociala grupper kan individen på en del sätt själv välja och 
tillhöra medan samhället kan göra sociala kategoriseringar av individers grupptillhörighet oavsett 
vad individerna själva anser. Självbilder och handikappmedvetenhet kan vara motsägelsefullt 
eftersom individer kan ha svårt att ta till sig de begränsningar som en handikapptillhörighet kan ha 
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gentemot de framtidsdrömmar och självbilder individen själv vill upprätthålla.                                      
Molin hänvisar också till andra studier som relaterar till ovanstående bland annat Renblad från 
2006 som kunde se en markant skillnad gällande inflytandemöjligheter för personer med lindrig 
utvecklingsstörning beroende på deras arbets- och boendesituation. Personer som levde utan 
samhälleligt stöd upplevde en större lycka, bättre hälsa och hade flera vänner och fritidsintressen 
än personer i en miljö där andra hjälppersoner var styrande. Den senare persongruppen visade sig 
ha en sämre kondition, var mindre självständiga och inte på samma sätt normaliserade i klädval, 
språkbruk, att ta eget ansvar och annat i jämförelse med de som mera styrde sina liv själva (Molin, 
2008).   

3.4.1 Molins studie  

"Uppföljningsstudien" med de elever som lämnat gymnasiesärskolan och varit med i Molins 
tidigare studie speglar i en tillbakablick från särskoleelevernas sida en ganska sorglig bild av skolans
uppdelning av särskolan och övriga skolan sett till avslutningstraditioner, skolbal, medverkan och 
delaktighet. Gymnasiesärskolans avslutning skedde för sig med färre åskådare, utan närvaro av 
rektor och med trassel att ordna traktoråkande. Skrivandet av banderollen som skulle utsmycka 
traktorsläpet gjordes efter många förslag men "GYSÄR" skulle inte vara med eftersom det enligt 
eleverna inte är något att stoltsera med. Molin tar med elevernas tyckande att gymnasiesärskolan 
också innehållit mycket roligt, positivt och eleverna är nöjda med skolgången med god gemenskap 
och sammanhållning men särskoletillhörigheten innebär något negativt i elevernas tyckande.           
En av intervjueleverna som har arbetspraktik på en förskola uttrycker att  det för henne har varit 
positivt att ha gått i särskolan eftersom hon kan se likheter i omhändertagande av hjälpbehövande 
på särskolan och det hjälpbehov som barnen på förskolan har.  Hon kan se inträdandet i arbetslivet 
som att lämna "den lilla" världen och komma in i "den stora", att lämna det trygga och kliva in i 
något mera ovisst. I tillbakablicken på skoltiden kan hon samtidigt uppleva att det varit ganska 
kravlöst och enkelt men att det varit lämpligt för många men samtidigt blir det ett väldigt stort steg
att ta sedan när man ska ut i arbetslivet. En annan manlig elevs minnen från banderollsskrivandet 
var att han hade skrivit "Vi behöver ingen utbildning - vi  får jobb ändå!!" (Molin, 2008, s. 109). Det
var lite Pink Floyd-tänkande – We don´t need no education som den manlige eleven ansåg vara 
"dagcentertänket" medan han själv mera kategoriserade sig själv på ett annat banderollcitat "och 
sen ska jag ut på arbetsmarknaden – det ser inte mörkt ut precis" (Molin, 2008, s. 109). Molin ser i 
elevernas tänkande två typer av ideal eller världar. Antingen följer man särskolevärldens 
förberedande arbete inför ett arbete i daglig verksamhet med fortsatt stöd eller så har man ett mål
att ta sig ur gruppen och bryta mönstret med ett vanligt arbete och boende utan stöd.                       
Molin fann i "dagcenterstudien" att de flesta arbetstagarna trivdes gott på sina arbetsplatser med 
en stark vi-känsla och med stor tilltro till sina handledare/personal. Personalen formade en trevlig 
stämning bland arbetstagarna med en blandning av humor och allvar i sitt sätt att hjälpa 
arbetstagarna. De överlämnade också ansvar och skapade trygghet i gruppen. Molin beskriver 
också ett exempel på en person (Valle) som anser sig överkvalificerad för den dagliga 
verksamheten men ändå finner i trygghet i sin arbetsgrupp. Valle har själv även under sin 
särskoletid sett sig ha för enkla skoluppgifter precis som nu i sitt dagcenterarbete. Han har ändå på 
något sätt accepterat sin position som han upplever trygg och ges av personalen en ganska stor 
frihet i arbetet för att fungera som bäst. Molin beskriver att förhållandet gällande Valle på något 
sätt kan personifiera det förhållande som kan sägas finnas mellan att se den dagliga verksamheten 
som en riskfaktor och en skyddande faktor. Risken är att inte kunna lämna verksamheten för mer 
avancerade uppgifter på arbetsmarknaden samtidigt som det är en trygghet att ha en arbetsplats 
med en lugn och stödjande verksamhet.                                                                                                         
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I "sökandestudien" intervjuade Molin tre pojkar med särskolebakgrund som ville söka sig bort från 
personkretsen och få ett enligt dem ”riktigt” arbete och därför vänt sig till Arbetsförmedlingen för 
att söka arbete. Pojkarna har haft en bra uppväxt utan mobbingupplevelser och upplever sig själva 
inte ha någon utvecklingsstörning. Den vägledare som har hand om gruppen personer med 
särskolebakgrund som söker sig till Arbetsförmedlingen beskriver gruppen så här: 

...gruppen särskoleelever inte är samma idag som för tio år sedan...det är inte samma slags 
personer [...] det är framförallt diagnoserna de har, och att de är betydligt bättre rustade [...] 
Samtidigt är det lätt att de tas för självgående – men det är de inte .... (Molin, 2008, s. 137).

De tre pojkarna vill som sagt ha ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden men märker att deras 
utbildning på särskolan ligger dem i fatet då den inte räknas som en vanlig gymnasial utbildning 
och därmed har brister och ofta inte räcker till i konkurrensen. De har också fått lära sig att de inte 
kan söka in på högskoleutbildningar och drömjobben blir därmed oåtkomliga. Samtidigt vill de inte 
hamna i ett bidragsberoende utan de vill göra "rätt för sig" och ha ett jobb med lön och kunna 
sköta sig själva och Molin (2008) märker i deras resonemang att de inte alls har gett upp utan de 
ändå ser med tillförsikt på framtiden. 
Slutligen i "tjänstemannastudien" påvisar de intervjuade tjänstemännen att det är viktigt för 
personerna med särskolebakgrund att kunna inse och gärna berätta om sina problem med 
inlärning eller annat inför en anställning. Tjänstemännen kan hamna i dilemman då de själva ska 
förklara för arbetsgivaren de problem som kan föreligga med att förklara på en för arbetsgivaren 
begriplig nivå så att han/hon inte backar av rädsla för de svårbegripliga problemförklaringarna. 
Tjänstemännen kan se att de tidigare särskoleeleverna som kommer från en ganska skyddad 
verksamhet utan större utmaningar i särskolan därför ofta ställs inför en väldigt stor omställning 
när de kommer ut i arbetslivet i olika former. De kan också se att arbetsmarknaden har förändrats 
genom att det finns färre arbeten och kraven har höjts vilket inte gynnar personkretsen. 
Utbildningskraven har höjts i många brancher och de arbeten som inte kräver utbildning i ett 
samhälle med arbetslöshet finns knappast tillgängliga längre. Svårigheter med att ta sig från daglig 
verksamhet till ett lönearbete beskrivs också som en "instängningseffekt" där det blir en svår 
omställning att våga lämna det trygghetssystem som byggts upp via den dagliga sysselsättningen 
och andra stödåtgärder. Molin menar vidare att tre teman kan sägas beskriva de hinder som finns 
för personkretsen att inträda på arbetsmarknaden och dessa är en fatalistisk inställning där de 
arbetssökande sägs råka ut för väldigt mycket. Hinder nummer två är svårigheten att tala om sin 
funktionsnedsättning både för individen själv men även för den handläggande personen som kan 
ha svårt att på ett lämpligt sätt för mottagande arbetsgivare förklara ett funktionshinder. Det kan 
också finnas en mängd fördomar och okunnighet kring funktionshinder hos arbetsgivarna. Hinder 
nummer tre är de disparata kravnivåer som finns i särskolan och arbetslivet. Kraven blir så mycket 
högre och steget till arbetslivet kan upplevas som för stort för att klaras av framförallt på senare tid
då de flesta yrken har fått höjda kravnivåer (Molin, 2008).                                                                   

4 Metod

4.1 Etiska överväganden

Jag har inför mina intervjuer sett till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
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kravet och nyttjandekravet och haft dessa med mig i samtliga intervjuer med informanterna 
(Vetenskapsrådet, 2004). Jag har i mina intervjuer som samtliga skett när jag besökt informanterna 
på arbetsplatser, boenden, skola eller via telefonsamtal gjort klart för och frågat informanten om 
följande gällande informationskravet. Jag har beskrivit informanternas uppgift i undersökningen, 
vilka frågor jag kommer att ställa, vilka personer som ingår i undersökningen och vad jag vill ha 
reda på. Jag har informerat att deras deltagande är helt frivilligt och de kan avbryta intervjun när 
de vill. Gällande samtyckeskravet har informanterna efter min beskrivning av intervjuns innehåll 
och frågor själva fått bestämma om de känner att de vill delta på intervjun. Jag har också förklarat 
att jag under inga omständigheter kommer att återkomma med frågor om de vill avbryta intervjun.
”Att erhålla samtycke från någon som utgör en undersökningsdeltagare är ett forskningsetiskt krav 
som det råder konsensus om” (Sauer, 2004, s. 34-35).  Gällande konfidentialitetskravet har jag 
delgett informanterna att jag inte på något sätt kommer att avslöja personnamn, boendeeort eller 
arbetsplats på någon informant. De frågor jag ställer bedömer jag inte vara etiskt känsliga och om 
jag i något svar har fått ett innehåll som jag bedömer kan vara känsligt eller utpekande har jag 
utelämnat det i resultatskrivningen. Informanternas svarsuppgifter förvaras oåtkomligt för 
utomstående tills att jag efter utbildningens slut strimlar alternativt raderar inspelningsmaterialet 
vilket jag berättat för informanterna. Slutligen i fråga om nyttjandekravet kommer 
intervjumaterialet enbart att användas i rapportskrivningen och enbart av mig och ingen annan 
person vilket också alla informanter fått beskrivit för sig.

4.2 Metodval

Undersökningen har varit induktiv där mina samlade forskningsresultat är grunden för 
resultatbeskrivning och analys. Intervjuerna var semistrukturerade och alla informanter har fått 
samma frågor (May, 2013). 
Jag strävade mot att göra enkla och tydliga frågor för att minimera risken att informanten skulle 
missförstå något. Jag bedömer att det faktum att jag har arbetat på grundsärskolan i fjorton år gör 
att jag har en kunskap om hur jag på ett lämpligt sätt ska intervjua undersökningsgruppen. De 
samtalsfärdigheter vi tränat på och utvecklat under utbildningstiden har också att vara nyttiga. 
Främst förmågan att ”lyssna in” och uppfatta underliggande känslor och säkerheten i svaren har 
varit viktig. Ett flertal av eleverna har jag dessutom undervisat under deras tid i grundsärskolan och
den personliga kännedomen har underlättat möjligheten att intervjua. Dessa elever har i sin tur 
underlättat för mig att intervjua övriga informanter genom att de via telefonsamtal, facebook och 
annat spridit att intervjuer sker av en tidigare lärare, det vill säga mig. Detta har gjort att det blivit 
en så kallad snöbollseffekt som underlättat svarsinsamlingen (Askegaard & Eckhardt, 2012). Detta 
har skapat en trygghet för informanterna att våga svara på frågorna och haft betydelse för det 
stora totala svarsantalet.

Forskning med personer med utvecklingsstörning innebär att man bör vara förtrogen med 
funktionsnedsättningen, hantera de metodologiska svårigheter som kan finns samt etablera ett
förtroende till undersökningspersonen (Sauer, 2004, s. 33).

Sauer (2004) beskriver i citatet ovan hämtat från sin studie om Ållateatern hur erfarenheten av 
tidigare kontakter med och kunskaper om personer med utvecklingsstörning har betydelse. Sauer 
beskriver hur han under lång tid träffade sina informanter för att etablera kontakter och skapa ett 
ömsesidigt förtroende som sedan underlättade arbetet med intervjuer och empiriinsamling. Sauer 
menar vidare att enkätundersökningar med persongruppen inte alls är att rekommendera utan 
kvalitativa metoder som intervjuer eller observationsstudier är att föredra. Sauer beskriver 
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metoder han använt i studien som ”gråskala” och ”forskningscirklarna” och dessa har på olika sätt 
skapat en förståelse för studiens undersökningsgrupp. Sauer menar att de metodutmaningar han 
ställts inför kan man förhålla sig till på två sätt. ”Det första sättet är att underkänna personer med 
utvecklingsstörning som undersökningspersoner, det andra handlar om att hitta en väg runt 
problemet” (Sauer, 2004, s. 55). Sauer har varit flexibel i sitt undersökningssätt genom att skjuta 
upp intervjuer om situationen ej varit bra eller omständigheter på olika sätt försvårat. Förklaringar  
av frågorna har gjorts på andra sätt som med hjälp av teckningar eller hans tidigare 
observationserfarenheter för att skapa en förståelse och därigenom få korrekta svar.  För att 
ytterligare förstärka att svaren uppfattats korrekt har han också låtit deltagarna ta del av utskrifter 
av intervjuer alternativt högläst svaren (Sauer, 2004).  Det sistnämnda sättet har jag själv använt 
mig av genom att repetera informanternas svar för att ge dem möjlighet att ändra något jag 
missförstått eller bekräfta att uppgifterna stämmer.                                                                                     
Min undersökning är kvalitativ med kvantitativa inslag eftersom frågetyperna både har möjlighet 
till utvecklande svar och några har fasta svarsalternativ. Intervjuernas resultat presenteras både i 
text och med siffror. För att till exempel kunna se den fördelning av arbetstyper, stöd och boende 
som undersökningsgruppen har siffror och figurer använts.  Jag har utgått från de sju stadier som 
Kvale (1997) beskriver gällande en intervjuundersökning och ger nedan en kort beskrivning av mitt 
tillvägagångssätt:

• I första stadiet har jag först tematiserat och hittat syftet med undersökningen och varför 
och vad den ska göra och sedan hur den ska göras. Val av tema och syfte var enkelt att hitta
eftersom jag arbetar med målgruppen och vill ha en större förståelse för deras situation.

• Planering följde med tankar på helheten, etiska överväganden, metodval och lämplig 
arbetsmängd. 

• Intervjuernas populationsgrupp valdes ut, frågor framställdes och intervjuerna 
genomfördes enskilt med eleverna.

• Utskrifter av intervjuerna gjordes och bearbetning av intervjuresultatet följde.
• Därefter tog analys av materialet vid med analysmetoder som bäst passar innehållet i 

svaren. Planering av hur utformande av tabeller och diagram för att förstärka 
resultatbilden skulle utföras genomfördes.

• Verifiering följde därefter med bedömning av reliabilitet, validitet, generaliserbarhet av 
resultatet och underlag för diskussionsdelen togs fram.

• Sist följde den stora rapporteringsdelen med att i text och siffror på ett intressant sätt 
beskriva studiens resultat. Den slutliga utformningen gjordes för att skapa en så stor 
förståelse för resultatet som möjligt. 

Enligt Kvale (1997) syftar kvalitet på beskaffenheten eller arten av något medan kvantitet syftar på 
mängden av något, storlek eller hur mycket av något. Kvale säger också att där man ser mer öppet 
på intervjumaterial kan analyserna av både kvalitativ och kvantitativ art blandas. Mina frågor enligt
Bilaga 1 kan trots att de är öppna ändå beskrivas både i text och i siffror eller i tabell/diagramform. 
Kvale fortsätter med att beskriva att trots att det i rapportens resultatarbetes slutfas mestadels ses 
kvalitativt så finns en tendens att de "mjuka" kvalitativa aspekterna läggs åt sidan för att släppa 
fram de "hårda" kvantitativa. Jag har intervjuat alla elever i en-till-en-situationer på deras 
arbetsplatser, boenden eller skolor alternativt genom telefonsamtal när de bott för långt borta. 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av diktafon och vid de tillfällen då intervjuerna skett per 
telefon har jag skrivit ner svaren. Jag har inte i något fall skickat frågor skriftligen utan har i varje 
fall muntligen förvissat mig om att jag förstått deras svar på ett korrekt sätt genom att repetera 
informanternas svar och få deras godkännande. Bryman (1997) säger att den kvalitativa 
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forskningen kan ses som öppen och ostrukturerad och med möjligheter att utvecklas åt många håll 
beroende på de svar som ges i intervjuerna. Forskaren vill genom denna öppenhet inte begränsa 
informantens svar och kan därför ha få och svaga ramar för undersökningen. I min undersökning är 
frågorna ställda för att få ganska kortfattade svar med tanke på det efterkommande 
sammanställningsarbetet och det stora antalet informanter.  Det är således en undersökning som 
har ett mer kvantitativt utseende. Min empiri från intervjuerna presenteras på olika sätt. Jag visar i 
Diagram 5.2 fördelningen över vad de sysselsätter sig med och fördelningen mellan 
manligt/kvinnligt yrkesval visar Diagram 5.3. En fråga har fyra svarsalternativ som handlar om 
graden av trivsel vilket redovisas i Tabell 5.4. Jag visar i hur stor utsträckning elevernas nuvarande 
sysselsättning stämmer överens med det utbildningsprogram de har gått i Diagram 5.5. 
Informanternas boendeform redovisas i Diagram 5.6. Två frågor som hör ihop med tidigare frågor 
handlar om vad som är bra eller dåligt i fråga om trivsel och om de idag skulle vilja se en förändring
av något slag. Förändringen kan vara gällande boende, arbete, familjesituation eller annat. Dessa 
två frågor redovisas mer kvalitativt med text om hur förhållandet är. Frågorna är dock ställda så att 
det bara blir korta svar för att lättare kunna sammanställa svaren. Informanternas typ av 
sysselsättning har gett mig underlag för att kunna förstå hur deras ekonomiska situation kan se ut.

4.3 Undersökningsgruppen

Mitt fokus i undersökningen blir att begränsa mig till personer ur en population från Jämtlands län
som har utbildats på Jämtlands Gymnasium. Den intervjuade populationen är totalt 45 elever 
vilket är samtliga avgångselever åren 2012 och 2013. Könsfördelningen är tjugofyra flickor och 
tjugoen pojkar. Undersökningsgruppen är begränsad till de elever som har gått ut de nationella 
programmen av den anledningen att elever på de individuella programmen kan ha språkliga 
svårigheter vilket försvårar intervjuerna. Det blir också en alltför stor undersökningsgrupp om jag 
ska ta med alla avgångselever. Den aktuella undersökningsgruppen har jag fått fram genom att titta
i JGY:s skolkataloger över avgångsåren 2012 och 2013.  

4.4 Reliabilitet och validitet

När det gäller reliabilitet och validitet påpekar Kvale (1997) att tolkningen i intervjuarens utskrift 
från en bandad intervju kan skilja sig om olika personer tolkar samma inspelning. Utskriften blir en 
konstruktion och om den i verkligheten är överensstämmande kan variera beroende på 
intervjuarens bedömning och avgörande. Reliabilitet och validitet kan därmed ifrågasättas. Jag har i
min undersökning både fasta svarsalternativ men också möjlighet till korta förklarande svar vilket 
kan göra undersökningen reliabel för stunden. Svaren på samma frågor om någon månad kan 
däremot vara annorlunda beroende på informanternas arbets- och boendeförhållanden varför jag 
förmodligen inte hypotetiskt tänkt skulle få samma resultat som i första intervjun. Enligt Larsson 
(2006) är ett utmärkt sätt att möta reliabilitetskravet att vara utomordentligt tydlig i beskrivandet 
av det sätt forskningen genomförts. Noggrann beskrivning av vilka kontakter forskaren haft, hur 
insamling av empiri skett och hur resultatet bearbetats och hur slutsatser dragits bidrar till 
forskningens tillförlitlighet. Mina frågor är ställda och kontrollerade för att få att få så korrekta 
faktasvar som möjligt och mäter därmed vad de ska mäta. Jag bedömer att min undersökning till 
största delen kan ses som kvantitativ med kvalitativa inlägg.
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5 Resultatredovisning

5.1 Undersökningsgruppens deltagande

Utgångspunkten när det gällde undersökningens population med fyrtiofem avgångselever från 
JGY:s nationella gymnasiesärskoleprogram var att få så många som möjligt att svara för att få en så 
heltäckande undersökning som möjligt.  Intervjuerna har skett i en-till-en-situationer vid besök på 
arbetsplatser, gruppboenden, skolor och genom telefonsamtal. Av den totala populationen i  
avgångsklasserna år 2012 och 2013 på fyrtiofem elever har fyrtioen svarat. De fyra återstående 
eleverna är enbart med i undersökningens boende- och sysselsättningsstatistik. Den informationen
har jag fått av dessa elevers föräldrar och gamla klasskamrater. 

5.2 Resultatredovisning

Följande sju rubriker presenterar undersökningens resultatet i text, siffror och figurer.

5.2.1 Sysselsättning

När det gäller de olika former av sysselsättning som är aktuella för undersökningsgruppen så är det
följande områden: daglig verksamhet, daglig verksamhet kombinerat med studier, studier, 
lönebidragstjänst, lönearbete, lönearbete kombinerat med studier och slutligen arbetslöshet. Jag 
har inte i undersökningen specificerat hur fördelning är mellan informanterna sett till de tre steg 
som Östersunds dagliga verksamhetsform Mica har utan alla redovisas under daglig verksamhet. 
Resultatet visas i Diagram 5.2 där de olika staplarna anger antalet personer inom varje 
sysselsättningsområde. Variationen mellan elevernas sysselsättning sett till avgångsår 2012 eller 
2013 är verkligen marginell varför någon särskiljning mellan dem inte görs i diagrammet.

Sysselsättningsform

Diagram 5.2 Stapeldiagram över informanternas sysselsättningsformer.

Totalt sett är det daglig verksamhet som är det största sysselsättningsområdet. Tjugofyra 
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informanter varav fyra har kombinationen daglig verksamhet och studier i särskild utbildning för 
vuxna ger totalt 53 procent av populationen. Studerar på heltid gör två personer varav en i 
yrkesutbildning och en i folkhögskola. Lönebidragstjänster har fem personer inom varierade 
områden och sju personer har ett "vanligt" lönearbete vilket motsvarar cirka 15 procent av 
populationen. De lönearbeten som förekommer i min studie är både vikariat, deltidsarbete i 
studiekombination och i projekt varför siffrorna kan se annorlunda ut i en senare undersökning. 
Procentsatserna blir stora i en undersökning med en så pass liten grupp vilket kan vilseleda något. 
Stapeln för arbetslöshet visar att sju personer står utan arbete. Samtliga dessa sju har haft olika 
sysselsättning efter studenten men några har nyligen avslutat studier och är arbetssökande och 
några har lämnat daglig verksamhet för att söka arbete genom Arbetsförmedlingen.   

5.2.2. Sysselsättning sett till traditionella manliga/kvinnliga yrken

En genomgång över hur informanterna är sysselsatta sett till könstraditionella yrken visar att mitt 
resultat är precis enligt vad Mineur et al. (2009) beskriver. Fördelningen är väldigt traditionell med 
en tydlig fördelning av kvinnorna på kvinnoyrken och männen på mansyrken. Till viss del kan en 
utjämning börja ske i samhället med män och kvinnor som börjar bli yrkesaktiva på områden som 
traditionellt tillhört andra könet. Informantgruppen har om jag tar bort de arbetslösa och 
studerande trettiosex aktuella informanter fördelat på tjugo kvinnor och sexton män. Fyra 
informanter bedömer jag har en mer könsneutral sysselsättning inom ganska nya 
sysselsättningsområden som inte har stämpeln manligt/kvinnligt. Två stycken kan med tvekan 
placeras i icketradionell sysselsättning och det är en kvinna inom industri och en man inom handel.
Dessa båda områden har fått en viss utjämning könsmässigt men traditionellt sett så kan jag 
placera dem som könsbrytande i sysselsättningsvalet. Männen är placerade på 
sysselsättningsområden som skog, bondgård, vaktmästeri, däckbransch och bilrekonditionering. 
Kvinnorna är placerade inom handel, hotell, förskola, vård och caféverksamhet. Diagram 5.3 visar 
fördelningen av de trettiosex aktuella informanternas sysselsättningsform sett till könen där de blå 
staplarna visar kvinnornas fördelning och de orangefärgade männens fördelning.

Diagram 5.3 Informanternas fördelning sett till manliga/kvinnliga och neutrala yrken.
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Diagram 5.3 visar tydligt att informantgruppen sysselsättningsmässigt är placerade i 
könstraditionella yrkesformer. Fjorton av sexton män tillhör kategorin i manliga yrkesgrupper och 
sexton av tjugo kvinnor är i kvinnliga yrkesgrupper.
                       

5.2.3 Trivsel med sysselsättning

Undersökningsgruppen fick möjlighet att besvara hur de trivdes med sin sysselsättning med fyra 
valbara alternativ. De fyra svarsalternativen var: mycket bra, bra, dåligt och mycket dåligt. De fick 
dessutom kort utveckla dessa svar med att ange någon anledning till varför svaret var bra eller 
dåligt. Resultatet gällande trivseln redovisas för de olika sysselsättningsgrupperna med antalet 
personer för varje svarsalternativ. Tabell 5.4 visar åsikter som de fyrtioen informanterna gett och 
saknas gör de fyra personer jag inte fått svar från.

Tabell 5.4 Informanternas svar gällande trivsel med sysselsättning

Mycket bra Bra Dåligt Mycket 
dåligt

Totalt

Daglig verksamhet 12 7 19

Daglig verksamhet + studier 1 3 4

Studier 2 2

Lönebidragstjänst 5 5

Lönearbete 5 5

Lönearbete + studier 1 1

Arbetslös 1 4 5

Totalt 25 12 4 0 41

Trivseln för undersökningsgruppen i deras sysselsättningssituation har en stor övervikt åt det 
positiva hållet. Endast fyra personer trivs dåligt och dessa finns i kolumnen för arbetslösa. 
Tjugofem informanter av fyrtioen säger sig trivas mycket bra vilket ger en procentsiffra på 61 
procent av populationen. Lägger vi till de tolv personer som trivs bra hamnar resultatet på 90 
procent som trivs mycket bra eller bra. Den person som är arbetslös och ändå trivs mycket bra med
situationen har precis klarat av sina studier och ser med tillförsikt på framtiden. De vanligaste 
anledningarna till en god trivsel med sysselsättningen som informanterna beskriver har att göra 
med att de tycker sig ha bra handledare som bryr sig om. Många beskriver också att de har trevliga 
arbetskamrater som gör dagarna roliga. Andra anledningar är att arbetet kan vara varierat med 
olika uppgifter varje dag och några upplever sig få styra uppgifterna ganska mycket själva. Någon 
säger sig också ha hamnat på en arbetsplats med uppgifter som informanten känner sig säker på 
och någon tycker det är bra att de får ta eget ansvar. Vidare känner några att arbetets innehåll 
ligger nära den arbetsdröm de haft. De fyra som är arbetslösa sade sig alla trivas dåligt och det var 
framförallt att inte ha något vettigt att göra som gjorde att dagarna blev långsamma och tråkiga. 
Det enda positiva var att kunna vara ledig men det är något som de hellre skulle byta mot att ha ett
vettigt arbete med lön. "Jag går på stan och dricker kaffe!" var hur en informant uttryckte vad 
dagarna innehöll.                                                                                                                                                  
Min frågeställning om elevernas trivsel med sin dagliga sysselsättning tycker jag har besvarats på 
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ett sätt som gör att jag fått en klar uppfattning om läget. Trettiosju personer av fyrtioen trivs bra 
eller mycket bra och endast fyra säger sig må dåligt och det har glädjande nog inte varit någon som
sagt sig trivas mycket dåligt och förhoppningsvis hinner en sysselsättning hittas innan så blir fallet.

5.2.4 Koherens mellan utbildning och sysselsättning

Det kan vara av intresse att närmare granska överensstämmelsen mellan det utbildningsprogram 
eleverna har gått och den sysselsättning de har avslutad gymnasieutbildning. Frågor som kan 
ställas i samband med det kan vara om eleverna har fått tillräcklig information om programmen de 
gått och till vad de kan leda. Vet de vilken arbetsmarknad som väntar efter utbildningen och hur 
ser deras kompetens och kunskapsbas ut för möjligheten till andra vägval på arbetsmarknaden? 
Kanske krävs det genomgången APL innan eleven märker hur det tänkta arbetet verkligen är och då
antingen blir nöjd eller missnöjd. Diagram 5.5 visar koherensen mellan utbildningsprogram och 
den sysselsättning som informanterna har idag. De sju som är arbetslösa ingår inte i resultatet 
vilket innebär att totala antalet informanter i diagrammet är trettioåtta. Programmen är Handel 
och administration förkortat HA, Hotell, restaurang och omvårdnad förkortat HRO, Naturbruk 
förkortat Natur, Park, miljö och fastighet förkortat PMF och Trä och design förkortat Trä. 
Programmen hade ett ganska brett innehåll bland annat beroende på vilken inriktning eleverna 
valde och jag beskriver lite här. Handel och administration innehöll förutom programnamnet även 
media vilket gör att det förberedde eleverna för handels- och kontorssysslor. Hotell, restaurang och
omvårdnad gav förutom sysslor inom hotell och restaurang även omvårdnadsutbildning både inom
barn- och äldreomsorg.  Naturbruk gav förutom sysslor inom natur- och lantbruk även viss 
skogsutbildning.  Park, miljö och fastighet gav förutom det som programnamnet anger även 
utbildning inom fordonsvård. Trä och design gav företrädesvis utbildning inom finsnickeri. 
Staplarna i Diagram 5.5  visar överensstämmelsen mellan informanternas utbildningsprogram och 
deras nuvarande sysselsättning. De blå staplarna visar antalet elever som genomfört utbildningen 
och de orangefärgade staplarna som står bredvid visar hur många som har en sysselsättning som 
överensstämmer med utbildningsprogrammets innehåll.

           Diagram 5.5 Koherens mellan informanternas utbildning och sysselsättning.
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Jag vill här tydliggöra att de sju arbetslösa informanterna inte ingår i diagrammet. Den största 
överensstämmelsen kan ses i programmen Hotell, restaurang och omvårdnad och Naturbruk där 
fem av sex respektive sex av sju idag har en sysselsättning som ligger i den bransch de är utbildade 
inom. Därefter följer Park, miljö och fastighet där sju av tio är i samma bransch. Den största 
skillnaden visar Träprogrammet där endast en av tre är i träbranschen och Handel och 
administration där halva elevgruppen eller sex av tolv är i den bransch de är utbildade i.     

5.2.5 Boendesituationen

Boendesituationen för informanterna är fördelad på fyra olika sätt och dessa är: föräldraboende 
där informanterna bor med föräldrar, LSS-boende där stödbehovet varierar från person till person, 
egen lägenhet med eller utan sambo och slutligen boende i eget hus med eller utan sambo. 
Diagram 5.6 som beskriver informanternas boendeform visar att tjugo av fyrtiofem informanter 
har LSS-boende. Föräldraboende och egen lägenhetsboende har tolv informanter vardera och en 
person bor i eget hus. 

Diagram 5.6 Fördelningen över de fyrtiofem informanternas boendeform.

Vid en jämförelse mellan avslutsårgångarna 2012 och 2013 sett till fördelningen mellan de olika 
boendetyperna är den väldigt liten varför en egen redogörelse för det känns onödigt. Det kunde 
annars vara en tanke att det efter att informanterna har varit i sysselsättning längre kanske de i 
större utsträckning ordnar ett eget boende. Under rubriken "Önskemål om förändring" kommer en 
liten redovisning över de eventuella önskemål om förändringar som eleverna har men jag har inte 
ställt någon specifik fråga om hur informanterna vill ha sitt boende. Av de informanter som bor i 
lägenhet eller hus finns en klar övervikt på de som antingen har lönebidragstjänst eller lönearbete.
Tio av de tolv som tillhör dessa kategorier har eget boende. Av de tjugo informanter som arbetar 
inom daglig verksamhet bor endast en i eget boende och de övriga i föräldra- eller LSS-boende. 
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5.2.6 Ekonomiska förutsättningar

Informanternas ekonomiska situation sett inkomstmässigt kan göras med utgångspunkt av deras 
sysselsättning. Hur det sedan i verkligheten är kan bero på boendeform, besparingar och 
ekonomiskt stöd från föräldrar vilket inte undersökts i studien. Av betydelse för inkomsten har 
också hur mycket informanterna arbetar vilket kan variera framförallt för de informanter som har 
lönearbete som vikarier. Jag utgår i nedanstående sammanställning från att alla arbetar heltid 
förutom de arbetslösa. Informanterna kan efter sysselsättning grovt delas in i 4 grupper 
inkomstmässigt där grupp 1 kan ha störst inkomst och därefter grupp 2 och så vidare: 

1. 7 st. informanter med lönearbete eller lönearbete kombinerat med studier. 

2. 5 st. informanter med lönebidragstjänst.

3. 26 st. informanter inom daglig verksamhet, inom daglig verksamhet kombinerat med 
studier eller enbart studier.

4. 7 st. informanter som är arbetslösa.

Om vi som sagt hypotetiskt utgår från att informanterna som inte tillhör gruppen arbetslösa har 
heltidssysselsättning kan trettiotre stycken i en situation med eget boende sägas vara i behov av 
bidrag för att klara sin försörjning. Övriga tolv informanter kan befinna sig i en situation med 
inkomster som gör att de inte är i behov av ekonomiskt stöd.

5.2.7 Önskemål om förändring

Intervjuerna hade en avslutande fråga där informanterna gavs möjlighet att berätta om de hade 
någon önskan om förändring av sin situation som den var vid intervjutillfället. Det kunde var en 
förändring sett till det de övriga frågorna och handlade alltså om sysselsättning, boendetyp eller 
något närliggande. Informanterna kunde svara på frågan med : - Nej, jag trivs bra som det är, eller: 
-Ja, jag skulle vilja ... och sedan fylla i med sitt/sina önskemål. Precis som kring de övriga under- 
sökningspunkterna så är det en marginell skillnad mellan eleverna beroende på avgångsår 2012 
eller 2013 varför ingen speciell uppdelning görs åldersmässigt. Av de fyrtioen elever som jag frågat 
så svarade tjugoåtta stycken att de trivdes bra som situationen var i nuläget och alltså hade tretton 
stycken önskemål om förändring. Jag spaltar upp önskemålen punktvis här nedanför. Punkten nytt 
jobb innebär att informanten har jobb/daglig verksamhet men önskar byta till annat.

• Egen lägenhet

• Nytt boende 

• Ett trivsamt jobb

• Studera vidare: på Folkhögskola/till undersköterska/ta lastbilskort

• Flytta till en annan stad

• Hitta flera vänner

Samtliga de informanter som jag intervjuat som var arbetslösa hade en önskan om att få ett 
trivsamt arbete. Flera av de som bodde hemma hade en önskan om egen lägenhet men det kunde 
också vara någon i ett LSS-boende som inte var nöjd med boendemiljön och därför ville ha ett nytt 
LSS-boende. Informanterna med studieambitioner fanns både i gruppen arbetslösa och i gruppen 
daglig verksamhet.
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6 Analys

6.1 Informanternas sysselsättning

Informationen jag fått av och om samtliga fyrtiofem informanter i studien ger mig ett tydligt svar 
på hur de fördelar sig sysselsättningsmässigt. Denna information har tillsammans med 
faktasökande och tidigare forskning gett en god bild över de olika vägar informanterna kan ta. 
Antalet anställda med lönearbete överstiger vida de siffror från mitt inledningsstycke där Molin 
(2008) hänvisar till en undersökning av Riksrevisionsverket som visar att enbart 1 procent av 
kvinnorna och 1,6 procent av männen har vanligt lönearbete. Sju av mina fyrtiofem informanter 
har lönearbete vilket ger en procentsiffra på 15.  Denna procentsiffra stämmer heller inte överens 
med de siffror som Lövgren och Hamreby (2011) presenterar där de från 2006 anger att 2 av 110 
personer med utvecklingsstörning hade lönearbete. De lönearbetande i Lövgrens och Hamrebys 
studie kunde också ofta ha låglönearbeten under kortare perioder blandat med perioder av 
arbetslöshet. Hos de sju med lönearbete i min studie förekom vikariat och projektanställning vilket 
tyvärr kan innebära att procentsiffran gällande att ha lönearbete kan vara lägre vid ett annat 
intervjutillfälle och de kan mycket väl hamna i perioder av arbetslöshet de också. Lövgren och 
Hamreby konstaterar också att vid lågkonjunktur och stor arbetslöshet så är gruppen med 
utvecklingsstörning hårdare drabbad än övriga. Arbetsförmedlingens hemsida visar att länets 
(Jämtland/Härjedalen) ungdomar mellan 18 – 24 år har en procentsiffra gällande arbetslöshet på 
18,2 medan sju av fyrtiofem informanter i min studie för tillfället är arbetslösa och det ger en 
procentsiffra på 15,5 (Arbetsförmedlingen, 2014). Jag kan bland de arbetslösa se en liten likhet 
med de grabbar Molin (2008) nämner från sin "sökandestudie" genom att de här personerna inte 
riktigt vill känna en tillhörighet i gruppen som har daglig sysselsättning. Paralleller kan i viss mån 
också dras till de grupper som nämns i studien av Ringsby-Jansson och Olsson (2006) där två 
grupper av utanförskap nämns. Pendlarna och de utanför som har varit i ett stödmottagande läge 
eller har undvikit hjälp och stöd på olika sätt och av olika anledningar. Likheter finns med några av 
de arbetslösa i min undersökning till dessa grupper men mina informanter har inte varit arbetslösa 
så länge så jag kan inte kategorisera dem helt i någon av dessa grupper.      

6.2 Manligt/kvinnligt yrkesval

Umb-Carlssson (2005) beskriver att persongruppen med utvecklingsstörning har ganska liten 
skillnad i levnadsvillkor mellan könen. Det skiljer sig dock i sysselsättningsvalet där det är en 
markant och tydlig fördelning mellan männen och kvinnorna på traditionellt manlig/kvinnliga 
yrken. Min studie stämmer oerhört väl överens med Umb-Carlssons beskrivning. Endast två 
informanter av trettiosex har valt en sysselsättning som är könsbrytande och det inom branscher 
som mer och mer blir könsbrytande och är handel och tillverkningsindustri. Förutom de fyra som 
befinner sig i en mer svårkategoriserad grupp med mer könsneutral syssla återfinns de trettio 
återstående informanterna i verkligt traditionella manliga/kvinnliga yrkesformer. För männen är 
den absolut vanligaste sysslan vaktmästeri följt av en mer jämn fördelning mellan skogsjobb, 
bondgårdsjobb och något i bilbranschen. För kvinnorna är det en klar dominans av vårdyrken följt 
av många inom handel, några inom förskola och några med köks- och cafésysslor. Samtliga 
yrkesformer kan sägas ligga inom de utbildningsformer gymnasiesärskolan gav men det har trots 
det varit en stor omflyttning sett till koherensen utbildning/sysselsättning som beskrivs bland 
annat i Diagram 5.5.     
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6.3 Informanternas trivsel med sysselsättning

 Larsson (2006) berör integreringsfrågan för gruppen funktionshindrade på arbetsplatser och 
skriver att de inte blir fullt ut integrerade på arbetsplatserna. De blir snarare segregerade eftersom 
de ibland är i sin egen grupp utan kontakt med andra anställda. Larsson nämner de olika 
integreringstyperna fysisk, funktionell, social och samhällelig integrering. Dessa olika integrerings- 
typer har olika sätt att mer eller mindre få en persongrupp som blir likställd "ordinarie" anställda. 
Trots att det i Larssons text visas en ganska dyster bild integreringsmässigt så har nästan samtliga i 
min undersökningsgrupp en trivsel som är bra eller mycket bra. Molins (2008) undersökning visar 
på ett resultat som liknar mitt vad gäller hans erfarenheter från "dagcenterstudien" där de flesta 
arbetstagarna trivdes bra med handledare och arbetskamrater på olika sätt. Han fann också att 
eleverna på väg ut i arbetslivet hade två typer av tänkande. Antingen förberedde de sig för ett 
arbete i daglig verksamhet eller så ville de ta sig bort från gruppen med hjälpbehov och klara sig 
själva (Molin, 2008). Informanterna i min undersökning finns i båda grupperna, majoriteten i de 
ovan beskrivna med god trivsel och några med ett missnöje i tillvaron och en vilja av att bli 
oberoende. 

6.4 Utbildning – sysselsättning

Min frågeställning om elevernas sysselsättning har anknytning till deras utbildning kan besvaras 
med både ja och nej. Tittar jag procentmässigt så är 66 procent inom den bransch de är utbildade i 
vilket innebär att 34 procent är i någon annan bransch. De fasta intervjufrågorna som jag använt 
mig av ger inte förklaringar till varför resultatet är sådant. Jag hittar heller inget jämförande 
material för motsvarande åldersgrupper från grundgymnasiet. Spekulationer kring 
samstämmighetsresultatet kommer senare i diskussionsdelen.

6.5 Informanternas boendesituation

Elisabeth Olin (2003) har i boken "Uppbrott och förändring" studerat ungdomars flytt hemifrån till 
gruppboende och beskriver på olika sätt situationer som kan uppstå. Olin beskriver bland annat 
det dilemma föräldrarna kan hamna i då de samtidigt som de vill se sina barn lämna hemmet och 
bli självständiga har en rädsla över barnens eventuella tillkortakommanden och därmed en rädsla 
över att de inte kan klara sig.  Fördelningen av mina informanters boendeform kan ha anknytning 
till dessa Olins tankar. Informanter utifrån länet som haft lång resväg har en vana att bo hemifrån 
eftersom de tidigare bott på elevhem. I de fallen har föräldrarna trots en förmodad ängslan inte 
haft så stort val utan resavstånden har fått avgöra flyttfrågan. Omställningen från elevhemsboende
till ett LSS-boende är inte så stor, skillnaden är den att elevhemmet har helgstängt medan LSS-
boendet alltid håller öppet. De tolv informanterna i min undersökning som bor med föräldrarna 
har bott på det viset även under skoltiden. Olin nämner att hon kan se två typer av grupperingar 
gällande ungdomarnas umgängesformer. De "stadigvarande besökarna" som har ett stort behov av
umgänge medan de "rörliga besökarna" vill ha ett mer begränsat umgänge. Informanterna på LSS-
boende får till stor del själva avgöra i hur stor grad de vill ha hjälp och stöd och i vilken omfattning 
de vill aktiveras och umgås med andra. Enligt Molin (2008) visar studier att personer som levde 
utan samhälleligt stöd upplevde en större lycka, bättre hälsa och hade flera vänner och fritids- 
intressen än personer i en miljö där andra hjälppersoner var styrande. Detta blir lite motsägelse- 
fullt mot mitt resultat som dock inte är så specificerat men de enda som trivdes dåligt var 
hemmaboende och arbetslösa. Jag kunde också se en stor trivsel gällande sysselsättning  och 
större delen ville heller inte se någon förändring av sin situation vid intervjun. Duvdevany (2002) 
som i Israel gjort en studie om den påverkan på uppfattad självbild och adaptivt beteende som 
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fritidsaktiviteter dels i segregerade och icke segregerade miljöer har fann att det inte fanns någon 
större skillnad mellan de två miljöerna. Detta talar också emot Molins (2008) studie.                          

6.6 Ekonomi 

Svaret på frågeställningen om informanternas ekonomiska förutsättningar kan i viss mån räknas ut 
med ledning av deras sysselsättning. Personer som har daglig verksamhet får mellan de år de är 19 
– 29 år via Försäkringskassan aktivitetsersättning vilket byter namn till sjukersättning då 
personerna fyller 30 år. Ersättningsnivån per år beror på den sökandes ålder och går mellan 93.240 
kronor för de yngsta och för de som är 29 år 104.340 kronor. Utöver denna ersättning ges 
habiliteringsersättning, en så kallad flitpeng på ungefär 40 kronor om dagen. Dessa 
ersättningsnivåer innebär då personen har eget boende eller LSS-boende att de är beroende av 
bostadsbidrag vilket kallas bostadstillägg och beskrivs på Försäkringskassans hemsida som också 
visar regler kring aktivitetsersättning (Försäkringskassan, 2014). Lönebidragsanställning handläggs 
av Arbetsförmedlingen och regler kring detta finns beskrivet under stycket 2.6 Lönebidrags- 
anställning. För personerna med lönebidragsanställning blir förutsättningarna annorlunda 
beroende på hur mycket de arbetar men arbetsgivaren kan av staten få upp till 16.700 kronor i 
ersättning. Lönen till den lönebidragsanställde kan vara högre än så. Om någon person inte hittar 
någon sysselsättning får de precis som andra ungdomar utan funktionsnedsättning söka 
aktivitetsstöd vilket innebär cirka 4000 kronor i månaden. Skillnaden mellan de både grupperna är 
att de funktionsnedsatta får ersättning från första dagen medan övriga får tre månader efter 
ansökan. Försäkringskassan handlägger och betalar ut aktivitetsstödet (Försäkringskassan, 2014).  
Sammantaget betyder det att för min undersökningsgrupp är det troligt att trettiotre stycken av 
fyrtiofem har en ersättning av något slag som är under 8.000 kronor före skatt. Dessa trettiotre har
då daglig verksamhet, daglig verksamhet kombinerat med studier eller bara studier.  Det betyder 
att större delen av dessa har rätt att söka bostadstillägg beroende på vilken boendetyp de har. 
Övriga tolv informanter har beroende på hur stor procent de arbetar eller vikarierar troligen en 
inkomst som innebär att de själva kan klara att betala de omkostnader de har med boende och 
hushåll. Umb-Carlsson (2005) menar att trots att persongruppen med intellektuella funktions- 
hinder har en lägre bruttoinkomst än övriga medborgare har majoriteten av dem ändå en 
ekonomisk situation över genomsnittet eller lika med genomsnittet. Noterbart från Umb-Carlssons 
studie är också att det för persongruppen bara finns ett fåtal skillnader gällande livsvillkoren som 
kunde förknippas med graden av funktionshinder.

6.7 Förändringsönskemål

Större delen, eller tjugoåtta av fyrtioen svarande av mina informanter ville inte se någon förändring
gällande sitt boende eller sin sysselsättning. De informanter som önskade en förändring hade inte 
en så stor mängd olika svar på frågan. De arbetslösa ville ha ett arbete. En del ville ha ett nytt eller 
ett eget boende. Några hade satt upp mål om att utbilda sig och på den vägen få ett bra lönearbete
Det fanns också önskemål om att flytta till en stad och om att få flera vänner. Tidigare forskning 
visar på många sätt att inkludering och delaktighet inte fungerar tillfredsställande främst för 
gruppen i daglig verksamhet. Larsson (2006) menar att hans undersökning visar att många vill bli 
som ”de andra” och inte vara i en stigmatiserande daglig verksamhetsgrupp utan känna sig 
delaktiga som övriga anställda.  Mina informanter kanske känner att de innehar en tillräcklig 
delaktighet och därav visar en så pass god trivsel och har så få förändringsönskemål. Umb-Carlsson
och Lindstedt (2010) beskriver i artikeln ”The prerequisites for QoL of people with intellectual 
disabilities” vad som behövs för att känna livskvalitet. De har intervjuat elva kvinnor och tio män 
med utvecklingsstörning med en snittålder på cirka fyrtio år om vad som krävs för att uppleva 
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livskvalitet. Umb-Carlsson och Lindstedt hittar fem teman som har störst betydelse: social 
vuxenstatus, livskontroll, personlig säkerhet, social tillhörighet och självvald ensamhet. Dessa fem 
teman bedömer jag ha lika stor betydelse för informanterna i min studie och de som svarat att de 
trivs bra eller mycket bra bedömer jag nog har känslan av att ha uppnått goda kvaliteter i de flesta 
av dessa teman. En engelsk undersökning av Haigh et al. (2012) innehöll en intervjustudie med 
tjugotre utvecklingsstörda mellan 23 - 67 år om deras syn på livskvalitet. Resultatet visade att 
några saker är återkommande i intervjuerna och det var: att vara oberoende och känna att man 
har valfrihet, meningsfulla aktiviteter, ett arbete som är respekterat och goda relationer med 
närstående och personal på arbetet. Jag kan även i den engelska studien känna igen mina 
informanters situation om jag sammantaget ser på både vad som gör att de trivs med sin 
sysselsättning men även förändringsönskemålen har anknytning vad gäller att vara oberoende, att 
ha vänner och goda arbetskamrater. Personerna i den engelska undersökningen sa sig också trots 
att de skulle vilja förändra vissa saker är de ändå nöjda och lyckliga i livet.                                              
Cramm och Nieboer (2012) från Nederländerna har gjort en longitudinell studie av föräldrar till 
barn och ungdomar med utvecklingsstörning för att se den påverkan föräldrarna har på sina barns 
livskvalitet. Författarna kunde se att en mängd saker påverkar barn och ungdomars livskvalitet. 
Föräldrarnas ekonomiska situation, sociala situation, känslor, välmående, sjukdomssituation och 
stress kan beroende på situation vara negativt eller positivt för barnen/ungdomarna. Min under- 
sökning har inte undersökt föräldrarnas situation men likväl kan deras situation avspegla hur 
informanterna mår. I de fall där hemsituationen på något sätt påverkar informanten negativt kan 
eget boende eller LSS-boende vara fördelaktigt medan det i ett på alla plan välmående 
föräldrahem påverkar informanten på ett positivt sätt. 

7 Diskussion
Syftet med föreliggande studie var att få en närmare insyn i fråga om sysselsättning, boendeform 
och ekonomi för en grupp avgångselever från JGY. Undersökningsgruppen tog gymnasiesärskole- 
examen 2012 och 2013. Studien har bidragit till ny kunskap och insyn i en stor grupp tidigare 
gymnasiesärskoleelevers nuvarande liv. Informanterna i en inte alltför ofta undersökt persongrupp 
har fått komma till tals och det är viktigt att deras situation på olika sätt blir belyst för att 
förbättringar ska kunna ske. Intervjuerna har inte varit djupgående men har ändå gett en förståelse
för informanternas livssituation. Undersökningens fyra frågeställningar diskuteras i den här 
avslutande diskussionsdelen. En av de viktigaste sakerna i livet är att få känna delaktighet vilket 
ofta återkommer i studien. Mineur et al. (2009) tar i sin översikt upp fyra delaktighetsaspekter: 
engagemang, självinsikt, självbestämmande och psykologiskt välbefinnande. Känner en person igen
sig i dessa aspekter finns en stor delaktighet och på det följer trivsel. Viktiga påverkande 
ingredienser kan vara boende, skola, arbete, valfrihet, socialt stöd, samhälle och fritid som 
fungerar och därmed påverkar.  Individuella faktorer påverkar också och de utgjordes av sociala 
och vardagliga färdigheter, det vill säga att klara sig själv på olika sätt, att få egenmakt. Mina 
frågeställningar kan man säga ligger inom delaktighetsbegreppet på olika sätt.                                      
Den första frågeställningen om sysselsättning och trivsel med sysselsättning gav ett glädjande 
resultat frånsett åsikterna från gruppen arbetslösa. Glädjande på det sättet att trettiosju av 
fyrtioen svarande sade sig trivas mycket bra (25) eller bra (12) med sin sysselsättning vilket skiljer 
sig från bland annat Larssons (2006) undersökning som visar att många inte vill vara i gruppen med
daglig verksamhet. Att sju personer var arbetslösa drar ner glädjen i resultatet och de fyra som inte
trivdes kom från den gruppen. Undersökningsgruppen har varit utanför skolan i bara knappt ett 
respektive två år och det kan påverka trivseln genom att de inte hunnit ledsna på jobbet och inte 
blivit så ekonomiskt medvetna ännu. Resultatet kanske skulle bli ett annat om några år utan att jag 
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på något sätt vill ta ifrån dem den glädje och det nöjda sätt de berättar om sin sysselsättning idag. 
Sammantagna resultatet visade att cirka 53 procent av undersökningsgruppen är i daglig 
verksamhet och cirka 27 procent har lönebidragsanställning eller lönearbete. Övriga studerar eller 
är arbetslösa. Enligt min uppfattning sker ett ganska stort utnyttjande av arbetskraft i 
informanterna som skulle vara värda en bättre betalning och i många fall skulle klara ett mer 
ansvarsfyllt arbete än det de har idag. De erfarenheter jag har av de särskoleelever jag haft i 
undervisning i fjorton år är att en mycket större andel än de procentsiffror som Molin (2008) i mitt 
inledningsstycke nämner har kapacitet för att klara "vanliga" arbeten. Trots att några personer inte 
trivs med sin dagliga sysselsättning med dålig lön och låga krav och inte känner sig delaktiga har de 
ändå en sysselsättning. Sysselsättningen kan ge dem dagliga rutiner som att kliva upp, ordna 
lunchlåda och att få regelbundna tider vilket är värdefullt att ha vid en eventuell förändring av 
deras arbetsförhållanden. En skotsk longitudinell undersökning av Jahoda, Banks, Dagnan, Kemp, 
Kerr och Williams (2009) har undersökt en grupp med trettiofem utvecklingsstörda som startar ett 
nytt jobb. Gruppen hade en snittålder på trettioett år och de har intervjuats i starten och efter 9-12
månader.  Författarna kunde se sex teman som varierade svarsmässigt i starten och vid andra 
intervjutillfället. Dessa teman var: att ha någonting att göra vilket var viktigt och gav dagliga 
rutiner, kompetens där det varierade hur arbetsgivarna hade lyckats med arbetsplatsanpassning, 
rädsla och oro fanns bland annat över svåra arbetsmoment och över att behålla jobben, ekonomisk
ersättning där de flesta var nöjda med sin lön, sociala möjligheter i fråga om kontakter med övriga 
anställda var låg och slutligen självkänsla som blivit bättre hos de flesta och deras status och 
oberoende hade ökat. Denna undersökning tycker jag berör min undersökning på många sätt. 
Mina informanter har förutom i svaren till mina frågor kunnat berätta saker som överensstämmer 
med dessa sex beskrivna teman från skotska undersökningen. Informanterna har varit i verksamhet
ett eller två år och därmed överstigit många rädslor och fått rutiner, inkomstvana och 
kompetenskänsla. Jag kan se en skillnad jämfört med Jahoda et al. i frågan om sociala möjligheter 
där jag enbart fått positiva signaler både med dagliga verksamhetsgruppen men även i de fall där 
informanterna är ensamma med särskolebakgrund på arbetsplatsen.                                                      
Skolverket (2009) har gett ut en skrift som heter ”Med samverkan är allt möjligt” där personer i 
ledande befattning inom Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Försäkringskassan, Arbetsmarknadsdepartementet, fackförbundet Kommunal och Svenskt 
Näringsliv intervjuats om sin syn på hur personer med särskolebakgrund på ett bättre sätt ska 
kunna slussas in i samhället och ges arbete. Just ordet samverkan återkommer flera gånger men 
frågan är hur stor grad persongruppen prioriteras och i hur stor grad de olika ovan nämnda 
organisationerna samverkar i verkligheten. Det faktum att informanterna i väldigt stor utsträckning 
har en sysselsättning som är i traditionellt manliga/kvinnliga yrken är intressant. Det överens- 
stämmer också med vad Umb-Carlsson (2005) funnit att persongruppen med intellektuella 
funktionshinder inte skiljer sig könsmässigt i vardagliga aktiviteter men i sysselsättningsfrågan är 
skillnaden markant då de arbetar i traditionellt könsbundna yrken. Vad det är som påverkar de 
tidigare eleverna att göra ett sysselsättningsval som är så traditionellt kan det finnas många 
tänkbara orsaker till. Jag kan tänka mig att eleverna har manliga/kvinnliga förebilder som är i dessa 
branscher och själva har intressen inom dessa områden. De kan också vara genom föräldra- 
påverkan där föräldrarna kanske ser sitt barn som en praktiskt kunnig person och därmed styr dem 
till dessa sysselsättningar. Jag tror inte att de tidigare eleverna är styrda av skolans personal till 
sysselsättningsvalen utan har oavsett kön fått samma information och möjligheter och gjort sina 
egna val. Oavsett anledningarna till att det ser ut som det gör med de könsbundna yrkesvalen är 
det en stor anledning till eftertanke på våra skolor.                                                                                       
Den frågeställning som kanske har störst betydelse i ett SYV-perspektiv är den om koherensen 
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mellan sysselsättning och utbildning. 34 procent av informanterna i min studie är i en bransch 
utanför deras utbildningsområde vilket jag tycker är lite väl mycket. En förklaring kan vara att 
utbildningsprogrammet är av den arten att arbetsmarknaden inte erbjuder sysselsättning inom 
området vilket också kan vara en av anledningarna till att gymnasiesärskolans programutbud 
ändrats i och med GySär -13. En annan anledning kan vara att informanten under utbildningens 
gång märkt av att utbildningen inte är passande och därför sökt sig till annan sysselsättning. 
Ytterligare en förklaring kan vara att den utbildning informanten var intresserad av inte erbjöds 
inom JGY och informanten inte haft viljan att flytta utanför länet till annan utbildningsort. En fjärde
förklaring kan vara att den studie- och yrkesvägledning som erbjudits inte varit tillräcklig. Oavsett 
om det är en stor anledning eller inte så bör SYV och övrig skolpersonal tidigt och med stort allvar 
ta tillvara de tillfällen som ges till studie- och yrkesorienterande verksamhet i grundsärskolan.          
Min tredje frågeställning gällde förändringsönskemål för informanterna i deras nuvarande 
situation. 68 procent sade sig vara nöjda med nuvarande situation medan de som ville se en 
förändring var de arbetslösa som ville ha jobb, några som ville ha egen lägenhet eller studera. 
Frågan var ställd om nuvarande situation och jag återkommer igen till det faktum att 
undersökningsgruppen är så pass nya i en situation efter skolan att de kanske ännu inte ser så långt
framåt. Det finns dock en del framtidsdrömmar redan nu för några av de som ville se en 
förändring. De beskrev drömmar om att utbilda sig, att ha eget boende och hitta jobb i en bransch 
de tycker om och de lät positiva och tror på sig själva. De informanter som är arbetslösa är förstås 
de som trivs sämst, är mest förändringsbenägna och befinner sig i en låg grad av delaktighet. Jag 
kunde dock absolut inte höra tendenser till uppgivenhet men några av dem vill ut i ett lönearbete 
men de ”tävlar” inte på samma villkor när de bara har ett särskolebetyg. De känner samtidigt att de
inte vill tillhöra gruppen i daglig verksamhet. Att så stor del av undersökningsgruppen i nuläget är 
nöjda med sin situation är förstås mycket roligt.                                                                                            
Den sista frågeställningen handlade om hur boende och ekonomiska förutsättningar kan se ut och 
ekonomi har jag till viss del varit inne på under sysselsättningsdiskussionen. Med ledning av 
intervjusvaren kan jag se ungefär i vilken ekonomisk situation informanterna kan befinna sig i. 
Larsson (2006) som undersökt lönebidrags- och daglig verksamhetsanställda kunde se att de olika 
anställningsformerna innebär olika inkomstnivåer vilket kan ställa till problem beroende på 
familjesituation eftersom inkomsterna inte kan anses höga. Undersökningen visar både personer 
som klarar sig enligt eget tycke bra och även de som vill ha högre ersättning eller lön för att få en 
bättre ekonomisk situation i familjen. Variationen av ekonomisk förståelse i gruppen var också stor 
(Larsson, 2006). Informanterna i min studie innehar förmodligen även de varierad ekonomisk 
förståelse och de är också så pass unga att deras familjesituation i de flesta fall ännu inte kräver 
stora inkomster. Sett till informanternas boendeform överväger LSS-boende som erbjuder egen 
lägenhet med stöd efter önskemål och behov. Tolv informanter bor fortfarande hemma vilket det 
kan finnas många anledningar till både sett till vad föräldrarna tycker men även informanternas 
egna önskemål. Orsaker till föräldraboendet kan vara ekonomiska anledningar och brist på 
lägenheter. Var i länet informanten har sitt föräldrahem kan vara ytterligare en tänkbar anledning 
eftersom många stannar kvar i Östersund där det finns ett större utbud av sysselsättningsplatser 
och de flesta skolkamraterna även finns där. Resultatet visar att de informanter som har arbete 
med lönebidrag eller lönearbete också är de som ”klarar” ett eget boende. Det kan således ses en 
samstämmighet mellan förmåga att ”klara” eget boende och att ha ett mer ”avancerat” arbete. 
Olin (2003) som undersökt en grupp elevers flytt till gruppboende kunde se föräldrars kluvenhet 
mellan att tryggt ha sina barn hemma och ha kontroll eller att släppa iväg dem till annat boende 
med en oro över hur de skall klara sig. I tidskriften Mental retardation finns en artikel av 
Duvdevany, Ben-Zur och Ambar (2002) där deras studie visar att hemmaboende personer har ett 
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mindre socialt liv än de som bor i gruppboenden trots att dessa är ganska regelstyrda men har 
många kvällsaktiviteter. Min studie ger inte svar på informanternas sociala liv men oavsett 
boendeform är informanterna till stor del nöjda med sin tillvaro. Min undersökningsgrupps tolv 
hemmaboende har bott hemma även under gymnasietiden och jag bedömer att samtliga så 
småningom kommer att lämna föräldrahemmet inom något år. Utöver de tidigare nämnda 
anledningarna till att informanterna bor hos föräldrarna kan det även vara en trygghetskänsla för 
både informanten och föräldrarna. Ringsby Jansson och Olsson (2006) har i en studie intervjuat 
tjugotre personer med lindriga eller måttliga intellektuella funktionshinder om hur deras vardagsliv
ser ut . Gruppen har på många sätt har likheter med min undersökningsgrupp i fråga om ålder och 
funktionshinder. Jag kan hitta gemensamma linjer i artikeln sett till min undersökning.  De 
kategoriserar gruppen i tre olika vardagslivsmönster: de omhändertagna och representerade, 
pendlarna och de utanför. Mina informanter kan kategoriseras i något av de tre mönstren och det 
som kännetecknar de omhändertagna och representerade är att de bor i ett gruppboende, deltar i 
fritidsaktiviteter och har daglig verksamhet. Pendlarna kännetecknas av att de ibland är innanför 
men ibland utanför hjälpsystemets gränser. De är också i många fall utanför social kontroll och har 
hög självständighet och deltar inte så mycket i ordnade fritidsaktiviteter. De kan också utebli från 
sin dagliga verksamhet och är mer svårnådda. De utanför systemet kännetecknas av att de har 
undvikit de hjälpinsatser som har erbjudits i fråga om arbete, bostad och fritidsaktiviteter (Ringsby 
Jansson & Olsson, 2006).                                                                                                                                    
Mason, Timms, Hayburn och Watters (2011) har i en engelsk studie undersökt betydelsen av att ha 
vänner och skapa vänskap. De fann att betydelsen av vänner för ”må-bra-känslan” var stor liksom 
betydelsen av personal på boenden även om personalen hade mer en hjälpande roll i att skapa 
självständighet. Studien visade också att ha vänner innebär att känna sig värdefull genom att hjälpa
och stötta varandra i olika situationer vilket höjer människovärdet. Mina informanter nämnde ofta 
goda arbetskamrater och handledare som viktiga personer och den stora gruppen informanter som
har LSS-boende har stora möjligheter att hitta vänner. Att hitta fler vänner kom också upp i frågan 
om önskad förändring så det är definitivt viktigt för samhörighet och delaktighet i samhället och 
våra studier stämmer i de fallen överens.
Övergripande visar föreliggande studie på en undersökningsgrupp som trivs mycket bra eller bra 
med sin sysselsättning. 68 procent är nöjda med sin nuvarande situation och 
förändringsönskemålen är logiska såsom att få jobb, flytta eller studera vidare. Resultatet kan man 
säga är bättre än vad tidigare forskning visar men är det faktiska läget idag och det har varit 
glädjande att höra informanternas inställning i intervjuerna. Som tidigare nämnts, är 
informanterna ännu unga och många har fått en sysselsättning, ett boende och en lön som gör att 
de klarar sig. Sett ur det perspektivet har de för närvarande tillfredsställande livsvillkor men dessa 
kan självfallet förändras i framtiden vid exempelvis sjukdom, familjebildning eller en ökad insikt om
pengarnas betydelse för förverkligande av drömmar. En relativt stor del av informanterna har en 
sysselsättning som inte överensstämmer med genomförd gymnasieutbildning. Mot bakgrund av 
den jämställdhetsdebatt som präglat svensk utbildningspolitik under de senaste decennierna är 
det väl värt att notera att fördelningen av sysselsättning mellan män och kvinnor är markant 
könssegregerade med avseende på traditionella manliga och kvinnliga yrkesroller. Slutligen, min 
samlade bedömning är att flera av informanterna ger intryck av att ha full arbetskapacitet för de 
arbetsuppgifter som de utför vilket också borde vara synligt i deras lönekuvert. Detta är dock inte 
fallet då aktivitetsersättning och lönebidrag snarare tycks vara en regel än undantag för den 
aktuella målgruppen.                                                                                                                                           
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7.1 Metoddiskussion

Att göra intervjuerna i en-till-en-situationer på informanternas ”arenor” som arbetsplats, boende, 
skola eller via telefon bedömer jag har varit positivt sett till det stora deltagandet. Informanterna 
kan vara trygga i en van miljö och då ha enklare att prata och att svara i telefon kan vara enkelt 
eftersom då behövs ingen övrig kontakt med intervjuaren (May, 2011). Av populationen på 
fyrtiofem informanter har fyrtioen svarat vilket jag tycker är mycket bra. Jag bedömer att en 
enkätundersökning skulle gett betydligt färre svar eftersom det kräver en ”större” insats av 
informanten och att eleven kan ha läs-och skrivsvårigheter. Det är även lättare att en enkät blir 
bortglömd eller inte är intressant för informanten (May, 2011). Sauer (2004) är inne på samma 
tankar och menar att enkätundersökningar med persongruppen inte alls är att rekommendera utan
kvalitativa metoder som intervjuer eller observationsstudier är att föredra.                                            
I en intervjusituation bedömer jag att det är större möjligheter att få informanten att förstå 
frågorna och att kontrollera att den har förstått och att jag som intervjuare har förstått svaren.      
De semistrukturerade intervjuerna har varit begränsade i möjligheterna till alltför långa svar för att 
underlätta transkribering och resultatskrivning (May, 2011). Jag ville med undersökningen få en så 
heltäckande bild som möjligt av målgruppens situation och valde därför att ha en ganska ytlig 
undersökning. En mer djupgående intervjustudie skulle ha kunnat ge svar på flera frågor men detta
hade krävt en mer begränsad grupp och det var inte önskvärt med avseende på studiens syfte.  
Resultatredovisning i form av siffror i diagram- och tabellform blandat med text som beskriver 
intervjusvaren tydliggör resultatet och kan för läsaren innebära intressantare och mer 
lättförståeliga fakta. Kvale (1997) menar att kvalitet syftar på beskaffenhet/art av något medan 
kvantitet syftar på mängd, storlek eller hur mycket av något. Kvale hävdar vidare att analyserna av 
både kvalitativ och kvantitativ art kan blandas med en mer öppen syn på intervjumaterialet. 

7.2 Slutord

Att ta del av tidigare forskning har tillsammans med intervjuerna och besöken hos eleverna väckt 
ett intresse till fortsatt forskning. Det skulle vara intressant att intervjua en större grupp tidigare 
gymnasiesärskoleelever från exempelvis tio år bakåt om deras sysselsättning, trivsel och eventuellt 
se någon skillnad i resultat jämfört med denna studie. Jag skulle gärna med semistrukturerade 
intervjuer gå lite djupare i fråga om informanternas liv, framtidsdrömmar, deras livserfarenheter 
och vad de skulle vilja se förbättras i samhället för personer med deras bakgrund. En longitudinell 
uppföljning av informanterna i föreliggande studie skulle också vara intressant att genomföra. 
Lahtinens (2007) longitudinella undersökning spann över en 30-årsperiod men hade dock helt 
andra undersökningsmål som informanternas utveckling i fråga om längd, vikt, BMI, styrka och 
intelligens. Den visar trots det att det är genomförbart. Gällande min undersökning är jag mycket 
tacksam för det stora tillmötesgående som undersökningsgruppen visat och det jag allra mest bär 
med mig är den glädje jag fått höra i intervjuerna och den stora trivsel som flertalet informanter 
berättat om.  
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Bilagor

Bilaga 1 

Frågeunderlag för en-till-enintervjuer genom besök hos eleven alternativt per telefon.

Namn: ______________________   Boendeort: _______________

1. Vilket år gick du ut gymnasiesärskolan? ________

2. Vilket program gick du? _______________________________

3. Vad gör du idag?

  Mica, daglig verksamhet. Inom vad __________________
Lönebidragstjänst. Inom vad _______________________
Studerar. Vad ___________________________________
Har ett "vanligt" arbete. Inom vad ____________________
Mica, daglig verksamhet och studier. Inom vad ________________________
Provanställning. Inom vad __________________________
Arbetslös. Varför? _________________________________

 
4. Hur trivs du med din sysselsättning?

Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt

Vad är bra eller dåligt? ___________________________________

5. Hur bor du idag?

Hemma hos föräldrar
LSS-boende
Egen lägenhet
Annat ___________________________

6. Önskar du någon förändring gällande sysselsättning eller boende idag?

Nej, jag trivs bra som det är
Ja, jag skulle vilja __________________________________
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