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En studie i karriärskapandet för individer med avslutad gymnasiesärskola 

Monica Lalander 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera karriärskapandet inom målgruppen unga med ett lindrigt 

intellektuellt funktionshinder med avseende på identifikation, upplevelser av tillhörighet och 

individuellt handlingsutrymme. Studien har ett aktörsperspektiv och forskningsintresset är att 

erhålla en djupare förståelse för hur individer med särskolebakgrund bli bemötta, känner 

tillhörighet samt hur deras förväntningar har uppfyllts i övergången från gymnasiesärskolan till 

etableringen ut i vuxenlivet. 

Undersökningen har en kvalitativ ansats och omfattar två datainsamlingsmetoder i form av 

enkätinsamling av data samt semistrukturerade intervjuer. Totalt medverkar 15 respondenter i 

studien. I tidigare kunskapsöversikt inom forskning framkommer det att det saknas i princip 

vetenskapliga studier i Skandinavien som fokuserar på unga vuxna med lindriga intellektuella 

funktionshinder, därför finns det en kunskapslucka och ett samhälligt intresse av att få syn på 

denna målgrupps karriäretablering. 

Studiens resultat är att hur etableringsfasen tar sitt uttryck är beroende av en mängd olika 

orsaker. Individuella framgångsfaktorer samt de viktiga signifikanta andra personerna lyser som 

en röd tråd igenom respondenternas berättelser och har en stor betydelse för hur navigeringen 

inom möjlighetshorisonten kommer att ta sig i uttryck framöver. Studien påvisar också brister 

bland samhällets olika aktörer gentemot denna målgrupp. Brister i form av samverkan och 

brister angående stöd och insatser individerna borde få men inte får. 

 

Nyckelord;  

Intellektuellt funktionshinder, Bemötande, Identitet, Tillhörighet, Delaktighet, 

Möjlighetshorisont. 
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Career establishment – a bumpy road 

ahead  

A study in career-building for individuals with completed special secondary school 

Monica Lalander 

Abstract 

The purpose of this study is to examine career establishment within the target group: young 

people with a mild intellectual disability with regard to identification, perceptions of belonging 

and individual freedom of action. The study has an actor-oriented perspective and the research 

interest is to obtain a deeper understanding of how individuals with a special school background 

are treated, how they feel their specification and how their expectations are fulfilled in the 

transition from upper secondary school into adult life.  

The study has a qualitative approach and includes two methods of data collection:  

questionnaires and semi-structured interview. A total of 15 respondents participated in the 

study. In previous systematic research reviews it appears that there is in principle an absence in 

Scandinavia of scientific studies focusing on young adults with mild intellectual disabilities. 

There is, therefore, a knowledge gap and a community interest in gaining insight into the career 

establishment of this target group. 

The results of the study show that the way in which the establishment phase is manifested 

depends on several different factors. Individual success factors together with important 

significant other persons are a common theme in the respondents’ stories and are of great 

significance for how they will be able to navigate within their horizon of possibilities in the 

future. The study also indicates failings on the part of other community actors towards this 

target group, that concerning their cooperation as well as their provision of support and help that 

individuals in the target group are entitled to. 

 

Key words: Intellectually disabled, Encounter, Identity, Affiliation, Participation, Opportunity 

horizon 
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Inledning 

Gymnasiesärskolan är till för personer som har ett eller flera funktionshinder
1
. Enligt Lindqvist 

(2007) baseras vad som uppfattas som funktionshinder på bedömningar av normalitet och 

avvikelser. Hur funktionshinder uppfattas är beroende av de historiska, sociala och kulturella 

sammanhang vi lever i, vilket innebär att synen på människor med funktionshinder varierar i tid 

och rum. Ur denna aspekt kan funktionshinder sägas vara en social konstruktion som är 

kontextbunden. Grunewald (2009) beskriver de utvecklingsstördas historia i boken ”Från idiot 

till medborgare”. Grunewald påstår att ingen annan grupp i vår befolkning har varit föremål för 

en sådan total attitydomsvängning som de:  

Från att ha varit oönskade, förskjutna, hånade, fruktade och t.o.m. förföljda, till att bli 

fullvärdiga och respekterade medborgare som lever mitt ibland oss med i lag inskrivna 

rättigheter till goda levnadsvillkor. Bättre bevis för humanitetens och välfärdens 

genombrott i vårt land finns inte. (Grunewald,2009,s.19) 

För att vara delaktig i samhället och inneha en bra livskvalitet är arbete viktigt för människor. 

Att arbeta är inte bara en försörjningskälla utan även en stor del av människors behov av 

gemenskap. Arbete ger möjligheter till sociala relationer och till utveckling av den egna 

personligheten. I dagens samhälle råder den s.k. arbetslinjen vilket kortfattat betyder att arbetet 

ska vara det naturliga förstahandsvalet för personer i yrkesaktiv ålder och att det finns en 

strävan efter att så många som möjligt ska gå från passivt bidragsmottagande till arbete 

(Tideman, 2000). 

Genom vår yrkesroll följer också en social roll i samhället och dessa roller motverkar 

segregering i samhället. Har personen ett arbete har hon tillgång till gemensamma tjänster och 

utbud i samhället, tjänster som exempelvis barnomsorg eller möjlighet till att hyra bostad. Via 

yrkesrollen får personen också bättre ekonomiska förutsättningar för att etablera sig i boende 

och att skaffa sig en meningsfull fritidsysselsättning. Detta leder till en inkludering i samhället. 

Arbete ger också en känsla av stabil och social identitet (Giddens ,1997). 

Men att få ett stadigvarande arbete som av de unga upplevs som meningsfullt och intressant ter 

sig problematiskt för de flesta unga funktionshindrade, menar Lindqvist (2007) och hänvisar till 

en kombination av strukturella, attitydmässiga och individuella faktorer. Andra brister Lindqvist 

pekar på är brister i skolmiljön och brister i tillgänglighet vad gäller studie- och 

yrkesvägledning.  

I det globaliserade samhället vi lever i idag krävs större krav på utbildning och kompetenser. I 

den tredje industriella revolutionen, menar Schön (2007) att man talar om att en ny ekonomi har 

uppstått där andra principer råder än i den gamla industriella ekonomin. Det materiella kapitalet 

har fått mindre betydelse medan de immateriella tillgångarna i form av kunskap har blivit själva 

kärnan i kapitalet. Idéer, informationsteknik, flexibla nätverk och kompetens hos arbetstagarna 

                                                   
1 Se vidare i bakgrund definition av funktionshinder. 
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är viktiga tillgångar. Vi har gått mot ett kunskapssamhälle som främst kännetecknas av en 

kunskapsintensivitet. Ett samhälle då det har blivit allt viktigare att besitta abstrakt kunskap. 

Detta mot bakgrunden att vi lever i en snabb föränderlig och globaliserad värld där medborgare 

förväntas ta ansvar för att erhålla denna kunskap. (jmf. Giddens,1999) Då det gäller kompetens 

menar EU att individen behöver inneha olika nyckelkompetenser för att nå ett framgångsrikt liv 

i detta snabba förändliga kunskapssamhälle och på så vis vara anställningsbar på 

arbetsmarknaden (Liedman, 2008). 

I konkurrensen med andra personer på arbetsmarknaden blir personer med funktionshinder
2
 ofta 

diskriminerade då de betraktas som olönsamma och inte bedöms att kunna fylla kraven på 

effektivitet. Personer med funktionshinder har förstås samma sociala behov av arbete och en 

yrkesidentitet som personer utan funktionshinder (Tideman, 2000).  

På väg mot vuxenskapandet kommer individer med avslutad gymnasiesärskolan möta många 

myndighetspersoner och arbetsgivare. En myndighetsperson kan vara en kontakt med en LSS
3
 

handläggare. Här kan individen diskutera behov av en kontaktperson eller upprätta en 

individuellplan där frågor kring sysselsättning och boende kan vara syftet. En annan myndighet 

är arbetsförmedlingen. I Stockholms län tillhör individer med funktionshinder 

arbetsförmedlingen Unga F. På Unga F kan individer med funktionshinder få mer anpassat stöd 

för att komma ut i arbete. Arbetsgivare personer med funktionshinder kommer att möta är 

arbetsgivare både inom kommunal och privat arbetsmarknad. 

Jag kommer i denna studie knyta an till den huvudfåra inom forskningen angående karriärer och 

övergångar från skola arbetsliv som fokuserar på individers berättelser d.v.s. aktörsperspektivet. 

Jag vill få syn på individers upplevelse, känsla och tankar kring deras karriär. Hur ser individer 

med funktionshinder på deras delaktighet i samhället och hur blir de bemötta vid inträde till 

arbetsliv eller fortsatta studier? Har deras etableringsfas i karriären blivit som de hade förväntat 

sig och hur ser de på framtiden? Det är inom detta problemområde denna studie har sitt fokus. 

För att få fram aktörsperspektivet och belysa dessa frågor har litteratur inom bemötande, 

identitet, tillhörighet, funktionshinder och vägledning eftersökts och använts. 

Jag känner väl till denna målgrupp eftersom jag är karriärvägledare till flera individer med ett 

intellektuellt funktionshinder. Därför finns det ett naturligt intresse för mig att få höra deras 

åsikter och få syn på deras bild över hur de upplever övergången från skolan ut mot vuxenlivet. 

Det finns också ett samhälligt intresse av att få syn på karriäretableringen hos denna målgrupp. 

Utanförskap och lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden har både en individuell samt 

samhällig kostnad. Det är också en outforskad målgrupp angående deras karriäretablering.  

Magnus Tideman har doktorerat i levnadsvillkor för människor med utvecklingsstörning. I FOU 

- rapport ”Livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning - en kunskapsöversikt 

baserad på skandinavisk forskning 1998 – 2009”( Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Har 

författarna kommit fram till att det saknas i princip vetenskapliga studier i Skandinavien som 

                                                   
2 I lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder(1999:132) anger 

man i följande definition av funktionshinder:  

”Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” (§ 2) 

 

3 Lagen om särkilt stöd. 
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enbart fokuserar på unga vuxna med lindriga intellektuella funktionshinder.  Vidare menar 

författarna att gruppen lindrigt utvecklingsstörda konstrueras till stor del av de krav och 

förväntningar som samhället ställer och har vid varje tidpunkt. En annan slutsats (a.a.) här är att 

då det gäller levnadsvillkoren för människor med utvecklingsstörning är det i jämförelse med 

personer utan funktionshinder sämre på alla livsområden. 
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Bakgrund 

Forskningsintresse för denna studie har varit att erhålla en djupare förståelse för hur individer 

med avslutad gymnasieutbildning på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan blir 

bemötta, känner tillhörighet samt hur deras förväntningar har uppfyllts i övergången från skola 

mot vuxenlivet. Med vuxenlivet avses här etablering i arbete, boende och fritid. Ett 

karriärskapande
4
  med innebörden att det rör sig om något vidare än det ”direkta” karriärvalet; 

det rör karriärrelaterade processer som inbegriper erfarenheter, bemötande, identifikationer och 

förväntningar inför framtiden utifrån det sociala samhället individen befinner sig i och dess 

sociala normer. 

Funktionshinder och handikapp 

Funktionshinder och handikapp används ofta synonymt, trots att det finns skillnader mellan 

begreppen. Världshälsoorganisationen WHO definierar funktionshinder som den begränsning 

som gör att en människa till följd av en skada inte kan utföra en aktivitet inom de gränser som 

anses normalt (Grunewald & Leczinsky 2005). Normalt i detta sammanhang relateras gentemot 

hur en människa utan funktionshinder utför en aktivitet. Funktionshindret i sig självt är med 

andra ord inget handikapp, men det kan bli det om personen med funktionshindret befinner sig i 

en miljö eller i en situation som gör att tillvaron försvåras (a.a.).  

Handikapp blir då de konsekvenser som följer av ett funktionshinder. Handikappet är med andra 

ord relativt och uppstår först i samspelet mellan en individ och den omgivande miljön (a.a.).  

Detta får konsekvenser i form av att människor med samma funktionshinder kan vara olika 

mycket handikappade beroende på boendemiljö, socialt kontaktnät och levnadssituation 

(Gotthard, 2002). Det innebär också att en person med funktionshinder kan vara handikappad i 

en viss miljö eller i en viss situation, men inte i andra (Grunewald & Leczinsky, 2005). 

Exempelvis kan en person med ett intellektuellt funktionshinder ha begränsningar i 

matematiklektionen i skolan medan samma person på idrotten inte alls har några begränsningar 

p.g.a. sitt funktionshinder. 

Denna miljörelativa handikappsdefinition ligger till grund för den svenska handikappolitiken 

och anknyter till WHO:s definition till handikapp
5
 . 

                                                   
4
 Begreppet Careership från Hodkinsons och Sparkes (1997)  

5 www.skolverket.se/content/1/c4/20/53 bilaga1  2011-02-20 

 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/20/53%20bilaga1
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Ett funktionshinder definieras ofta som en begränsning av en människas fysiska eller psykiska 

funktionsförmåga. I FN:s standardregler definieras skada, funktionshinder och handikapp på 

detta vis: Ett funktionshinder kan bero på fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, 

syn- eller hörselskador, medicinska tillstånd eller mentala sjukdomar. Dessa skador, tillstånd 

eller sjukdomar kan vara bestående eller övergående. Traditionellt indelas funktionshinder i 

medicinska skador, syn- och hörselskador och intellektuella funktionshinder
6
. 

Intellektuella funktionshinder 

Utvecklingsstörning är det begrepp som är det officiella begreppet, men intellektuella 

funktionshinder är det begrepp som är på väg att ersätta ordet utvecklingsstörning. Begreppen 

utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder beskriver att det har skett något med den 

intellektuella utvecklingen. Detta kan ha skett antingen under fosterstadiet eller under barnets 

första 16 år (Gotthard, 2002). Ett intellektuellt funktionshinder kan också uppstå efter 16 års 

ålder efter en skada eller yttre våld och benämns då som en förvärvad hjärnskada. 

Det går att dela in intellektuella funktionshinder i tre stadier, A, B och C- stadier. A-stadiet 

innebär en grav utvecklingsstörning och därmed ett stort behov av hjälp i det dagliga livet. 

Personer på A-stadiet upplever tillvaron ur ett ”här och nu”-perspektiv och agerar därefter. B-

stadiet är en måttlig utvecklingstörning och de personer som befinner sig på B-stadiet uppfattar 

sin omgivning som en helhet, men har begränsningar inom förståelsen av förlopp, tid och 

sammanhang.  C-stadiet är en lindrig utvecklingstörning och de som befinner sig på C-stadiet 

har en mer allmän uppfattning av tillvaron och om tid och kan även förstå vissa abstraktioner 

och symboler. Dessa individer kallas ofta även ”gråzon” barnen eller gränsbarnen (Jmf 

Windborg, 2007). I Mineur, Bergh & Tideman (2009) beskrivs hur klassifikationssystemen 

definieras och mäter människors generella intelligensförmåga. Detta görs utifrån Intelligens 

kvot (Intelligence quotient IQ) med utgångspunkt från ett eller flera standardiserade 

intelligenstest, psykometriska test. Exempel på testinstrument är Wechsler Intelligence Scales 

for Children, 3rd edition (WISC). Gränsen för när en utvecklingsstörning anses föreligga är vid 

IQ 70 vilket är två standardavvikelser under medelvärdet för normalbegåvning IQ 100. 

Individer med särskolebakgrund avser i denna studie individer som har avslutat 

gymnasiesärskola på ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Dessa individer har en 

lindrig utvecklingstörning d.v.s. en utvecklingstörning tillhörande C-stadiet. 

 

                                                   
6 www.skolverket.se/content/1/c4/20/53/bilaga 1  

http://www.skolverket.se/content/1/c4/20/53/bilaga
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Historik särskolan som skolform 

Fram till mitten av 1990-talet hade landstingen huvudmannaskapet för personer med 

utvecklingsstörning – både vad det gällde omsorg och skola. Under 1990-talet genomfördes en 

kommunalisering av särskolan. 

Molin skriver i sin doktorsavhandling Att vara i särklass– om delaktighet och utanförskap i 

gymnasiesärskolan följande om kommunaliseringen av särskolan. 

 

Kommunernas övertagande av särskolan sågs som ett steg på vägen mot ideologin om 

”en skola för alla”. Redan i början av 1990-talet diskuterades en avveckling av särskolan 

som egen skolform (SOU 1991:30). Då – som nu – ansågs beteckningen särskola ge en 

negativ stämpel. Samtidigt fanns en oro för vad som skulle hända med den resursgaranti 

som sägs följa med beteckningen särskola. Detta var det främsta skälet till att 

särskolekommittén inte avskaffade särskolan vid denna tidpunkt. Därmed är särskolan 

fortfarande en egen skolform i det obligatoriska skolväsendet och den regleras via 

bestämmelser i skollagen. (Molin, 2004, s.21) 

 

I samband med kommunaliseringen av särskolan, som var fullt genomförd 1996 ökade antalet 

elever i särskolan dramatiskt, i motsats till den minskning som hade förväntats bli effekten av 

kommunaliseringen. Andelen elever mottagna i den obligatoriska särskolan ökade under en 

tolvårsperiod, 90/91 till och med 01/02, med hela 106 % (SOU 2003:35). Nästan alla de ”nya” 

särskoleleverna tillhör gruppen lindrigt utvecklingsstörda, vilket bland annat visat sig i en 

ökning av antalet elever i grundsärskoleklasser och elever som grundskoleplacerade 

särskolelever. Tideman (2000) konstaterar att det finns olika tänkbara förklaringar till den 

drastiska elevökningen inom särskolan. En förklaring kan vara att det kom att upplevas som 

mindre traumatiskt att använda sig av särskolans resurser när huvudmannen blev densamma för 

de olika skolformerna. Tideman uppmärksammar också de förändrade arbetssätt som blivit 

följden av en mer teoretisk inriktning då kunskapskraven ökat i kombination med nytt 

betygssystem, vilket haft en utslagsgivande effekt och lett till att fler barn sorterats bort från 

grundskolan. Den främsta förklaringen till elevökningen i särskolan är, enligt Tideman, de 

nedskärningar som gjorts inom grundskolan, vilket lett till minskade resurser och därmed sämre 

möjligheter till stöd inom grundskolans ram. Även Blom (1999) anser att stora klasser med ökat 

elevansvar samt ostrukturerad undervisning och nedskärningar är bidragande orsaker till 

elevernas tillkortakommanden. Enligt Skolverket (2001, 2006) har de elever som befinner sig i 

gråzonen mellan särskola och grundskola stått för den största delen av elevökningen.  

 

I dag pågår en debatt om felaktiga mottaganden av individer i särskolan. Nyligen kom från 

skolinspektionen en rapport
7
 om detta. Hård kritik riktas mot kommunerna som omfattas i 

                                                   
7 Särskolan - Granskning av handläggning och utredning inför beslut om mottagande 

Skolinspektionens rapport till regeringen 31 januari 2011 Diarienummer 2010:2593 
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rapporten. I rapporten hävdas att placeringen av särskolebarn är rättsosäker och att felaktiga 

beslut har fattas av kommunerna i och med mottagandet i särskolan. På regeringens uppdrag har 

företrädare för Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten undersökt 715 utredningar om barn i särskolan i 30 kommuner och kommit 

fram till att utredningarna är rättsosäkra och har allvarliga brister. Eftersom särskolans lägre 

kunskapsmål stänger många vägar till fortsatt utbildning och arbete är besluten att tillhöra eller 

icke tillhöra målgruppen
8
 viktiga för barnens framtid. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för individer med ett intellektuellt funktionshinder 

även kallat utvecklingsstörning. Det är ett naturligt skolval för individer som är inskrivna i den 

obligatoriska särskolan att söka vidare till gymnasiet på gymnasiesärskolans nationella, 

specialutformade eller individuella program. Eftergymnasiala vägar vid avslutad 

gymnasiesärskola är särvux och folkhögskola riktad mot aktuell målgrupp. Gymnasiesärskolan 

ger inte behörighet till högre studier såsom studier på Universitet, Yrkeshögskola eller 

högskola. 

I Skolverkets förordningar och lagar framkommer följande angående målgrupp, utredningar och 

nya bestämmelser, i den kommande skollagen
9
.  

 Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de 

har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan. Grundsärskolan ska ge 

elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

grundskolan.  

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som 

har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har 

en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning 

en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det 

är möjligt motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.  

Vad som gäller för personer med utvecklingsstörning gäller även för elever som 

har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på 

grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Denna 

personkategori tillhör med andra ord också särskolans målgrupp.  

Frågan om en elev ska tas emot i grundsärskolan ska prövas av elevens 

hemkommun. Beslutet ska grunda sig på en utredning som omfattar en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.  

                                                   
8 Målgruppen- syftar på individer med en utvecklingstörning. 

 

9
 Nya skollagen, SFS 2010:800 
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Elever som inte längre tillhör målgruppen, det vill säga elever med autism eller 

autismliknande tillstånd som inte har en utvecklingsstörning, ska varken tas emot 

eller få gå kvar i grundsärskolan från och med höstterminen 2011. Om det är 

oklart om en elev ska fortsätta att vara elev i grundsärskolan måste beslutet om i 

vilken skolform eleven ska gå föregås av en utredning.  

Bestämmelserna om grundsärskolan och gymnasiesärskolans personkrets ska gälla 

från och med läsåret 2011/12.
10

  

 

 

 

Gymnasiesärskolan står inför nya förändringar både gällande målgrupp samt utbildningens 

innehåll i den nya gymnasiesärskolereformen som väntas komma till 2013. 

 En ny möjlighet från och med hösten 2011 för elever som har gått grundsärskola är att söka till 

ett introduktionsprogram i Gy11. Då kan individen få en utbildning i ett introduktionsprogram 

som kan syfta till att bli anställningsbar inom ett yrke. Detta genom att gå på något av 

gymnasieskolornas yrkesintroduktionsprogram inom ramen för ett av de 12 yrkesprogrammen i 

nya GY11. Individer från grundsärskolan kan också söka till det individuella alternativet i nya 

GY 11. 

LSS - Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade 

LSS är en rättighetslag som grundar sig på WHO:s definition av personer med funktionshinder 

och handikapp. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som ska vara avgörande för om en 

person har rätt till LSS, utan det är de konsekvenser funktionshindret för med sig i personens liv 

som ska ligga till grund för en insats enligt LSS (Tideman, 1996). Tanken är att en insats enligt 

LSS ska främja och stärka personer med funktionshinder för att uppnå delaktighet i det 

samhälleliga livet. Stödet och servicen ska ge människor med funktionshinder möjlighet till att 

leva som de flesta andra. LSS blev en viktig hänvisningsnyckel när den introducerades, och har 

hjälpt många med funktionshinder till ett bättre liv (Boman, 2003). Insatser enligt LSS som kan 

sökas och kan vara aktuella att söka utifrån denna studies respondenter är bl.a. följande. 

 

Paragraf 9 handlar om insatserna för särskilt stöd och särskild service är enligt 

lagen (SFS 1993:387 §9, med vissa ändringar): 

1. rådgivning och annat personligt stöd 

                                                   
10 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/S%E4rskola%20m%E5lgrupper.pdf   

 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/20/99/S%E4rskola%20m%E5lgrupper.pdf
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2. personlig assistent eller ”assistentersättning” 

3. ledsagarservice 

4. kontaktperson 

5. avlösning i hemmet 

6. korttidsvistelse utanför hemmet 

7. korttidstillsyn för unga över 12 år före och efter skoltid och 

8. under lov 

9. familjehem eller bostad med särskild service för unga 

10. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna människor 

med funktionshinder 

11. daglig verksamhet för de personer som saknar förvärvsarbete men är i yrkesverksam 

ålder. 

Övergång från skola till arbetsliv 

Det finns olika vägar ut i arbetslivet att välja på efter avslutad gymnasiesärskola.  Nedan 

beskrivs följande vägar inom Stockholms län som är tillgängliga för individen att navigera inom 

efter avslutad gymnasiesärskola i syfte att komma ut i arbetslivet. 

Öppna arbetsmarknaden är en väg och det innebär för individen en anställning med lön från en 

arbetsgivare eller att individen startar ett eget företag.  Individer kan också få en anställning på 

öppna arbetsmarknaden med en ”vanlig” lön men då arbetsgivaren får ett lönebidrag från 

arbetsförmedlingen, AF Unga F i Globen.  

De unga funktionshindrades arbetsförmedling 

Unga F är en central myndighet som ligger i Stockholm vid Globen. Det är den 

arbetsförmedlingen som ska inneha specialist kunskap för unga funktionshindrade personer då 

de ska ut i arbete. 

På arbetsförmedlingen (AF) kan individen få hjälp vid en arbetsintroduktion via en 

siuskonsulent
11

 Arbetsförmedlingen och skolan har ett samarbete vid övergången skola - 

arbetsliv. Skolans yrkesvalslärare eller studie och yrkesvägledare remitterar avgångselever till 

                                                   
11  Sius konsulent-En person som introducerar en individ med funktionshinder på en arbetsplats. 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Insatser-och-

program/Nedsatt-arbetsformaga.html   

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Insatser-och-program/Nedsatt-arbetsformaga.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Insatser-och-program/Nedsatt-arbetsformaga.html


 17 

AF i globen om det är individens önskemål. AF bjuder in föräldrar samt elever till 

informationsmöten angående deras verksamhet och berättar om vad som kommer att hända då 

personen blir inskriven på AF i Globen. 

Exakta riktlinjer över individens förmåga för att bli aktuell för AF i Globen finns inte formellt. 

Det finns dock en informell linje att personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande och att 

det då har kunnat påvisas att personen står till arbetsmarknadens förfogande under skoltid via 

exempelvis fullgjorda praktiker, sommarjobb eller på annat vis i kontakten med den öppna 

arbetsmarknaden. Här förväntas det att studie- och yrkesvägledaren gör ett urval bland vilka av 

dessa elever som kan bli aktuella för AF i Globen. 

I princip följer denna ”sortering” redan den som var inför gymnasievalet, d.v.s. de elever som 

har fullföljt ett nationellt gymnasiesärskoleprogram med 22 veckors praktik ute på öppna 

arbetsmarknaden är kvalificerade till AF i Globen. De som däremot aldrig har praktiserat 

utanför dagligverksamhet eller aldrig klarat av att praktisera på den öppna arbetsmarknaden utan 

avbrott, är mera tveksamt om de ska remitteras till AF i Globen.  

När eleverna blir inskrivna på AF i Globen får de träffa en handledare som gör upp en plan 

tillsammans med eleven och eleven får gå på ”jobb–sökar-kurser”. Syftet är sedan att det ska 

leda fram till en praktik som förhoppningsvis leder till en anställning. Vid en anställning av en 

person med ett funktionshinder som påverkar arbetsförmågan kan arbetsgivaren få lönebidrag.   

Daglig verksamhet 

En annan väg ut i arbetslivet är att individen söker daglig verksamhet enligt LSS.  Daglig 

verksamhet är en arbetssysselsättning utan lön men med aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan och habiliteringsersättning från Kommunen till individen. Här finns det olika 

dagliga verksamheter både inom öppna arbetsmarknaden, inom sociala kooperativ, Samhall och 

mera skyddade arbetsplatser. Utbudet varierar i de olika kommunerna inom Stockholmslän. Här 

kan individen också ansöka att få hjälp via privata eller kommunala aktörer som arbetar med 

metoden ISA
12

 ett exempel på det i Stockholmslän är MISA. 

Daglig verksamhet söks via LSS
13

, som är en rättighetslag. Vissa personer har rätt till daglig 

verksamhet. I Lagtexten
14

 framkommer vilka lagen omfattar. 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,  

3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

                                                   
12 ISA- Individuellt Stöd i Arbete. 

13 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS säger bl.a. att man har rätt att få 

daglig verksamhet. 

 

14 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:387   

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:387
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betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. 

I lagtexten står följande angående vilka som har rätt till daglig verksamhet: 

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till 

daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten 

bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer 
produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, 

förutsättningar och intressen.  

En LSS insats med metoden ISA och Supported Employment 

MISA är en av de privata aktörerna som använder sig av metoden ISA - individuellt stöd i 

arbetet. Det finns också andra privata samt offentliga aktörer som använder sig av ISA. För att 

beskriva hur ISA kan användas i praktiken och eftersom studiens respondenter har haft kontakt 

med myndigheten Misa ges en kort inblick i metoden ISA och hur MISA använder sig av detta i 

arbetet med att få ut unga funktionshindrade i arbetslivet. 

MISA
15

 är ett företag som arbetar med att ge personer stöd i arbete. MISA bedriver verksamhet 

för samtliga målgrupper inom LSS. MISAS verksamhet syftar till att personer med 

funktionshinder ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet. MISA bedriver 

arbetsinriktad verksamhet som bygger på att i möjligaste mån verka i det ordinarie samhället 

och erbjuder verksamhet på vanliga arbetsplatser.  

Den metodik MISA använder sig av i arbetspraktik och arbetsverksamhet är ISA, Individuellt 

Stöd i Arbete. MISAS metod är en utveckling av metoden Supported Employment. Supported 

Employment metoden utvecklades i USA under 1970-talet. Det är en beprövad metod som är 

vetenskapligt utvärderad, både i Sverige och i andra länder (www.misa.se)  

ISA-metoden går ut på att utifrån en trygg relation ge det stöd som behövs för att personen ska 

kunna utföra arbetsuppgifter så självständigt som möjligt. Stödet kan bestå av att utveckla 

systematiska instruktioner som gör det enklare för personen att utföra arbetsuppgifter. Det kan 

även vara att stötta personen så att det fungerar i den sociala miljön på arbetsplatsen. 

MISA utgår alltid från dessa tre steg i arbetet med personen. Beroende på uppdrag så kan de 

fördjupa sig i olika delar. 

  

                                                   
15 www.misa.se  

http://www.misa.se/
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Kartläggning  

Det första steget är kartläggning. Syftet är att lära känna personen och skapa förtroende samt att 

hitta vad personen är intresserad av. Kartläggningen utgår ifrån individens vilja och intresse.  

Arbetspraktik  

Det andra steget är arbetspraktik. Personen ges möjlighet att pröva sig fram för att hitta ett 

arbete som passar. Under arbetspraktiken får personen erfarenheter och färdigheter för att nå 

målet att ha en lämplig arbetsverksamhet.  

Arbetsverksamhet  

Det tredje steget är arbetsverksamhet. En beständig verksamhet där personen utifrån sina 

förutsättningar finns med i arbetslivet. För en del personer handlar det om att vara på en 

arbetsplats någon timme i veckan. Medan det för andra kan innebära arbetsverksamhet på heltid 

och att nästa steg är en anställning i någon form. Det "fjärde steget" är en anställning på en 

arbetsplats. 

Övergången till vuxenlivet – boende 

Individer som tillhör målgruppen för insatser enligt LSS kan få hjälp med att anskaffa boende 

via att ansöka om insats enligt punkt 8 eller 9
16

 enligt nedan. Om individen själv skaffar ett eget 

boende kan individen ansöka om stöd i boendet såsom exempelvis hjälp med städ, tvätt eller 

handling. Detta söks då med hjälp av SOL
17

. 

8. familjehem eller bostad med särskild service för unga 

9. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna människor med 

funktionshinder 

Målet för människor med intellektuella funktionshinder är att de ska få bo i en fullvärdig bostad 

som är den enskildes privata och permanenta hem. Denna bostad ska inte påminna om en 

institution. Det finns tre huvudformer för boendet och det är gruppbostad, servicebostad och 

                                                   
16

 SFS 1993:387 §9, med vissa ändringar. 

 

17 Socialtjänstlagen (SoL) 
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annan särskilt anpassad bostad. De två första formerna kan betraktas som ”bostäder med 

särskild service” och detta innebär att omvårdnad ska ges utifrån individuella behov och 

önskemål, med syfte om att den enskilde innehar goda levnadsvillkor i boendet. Den tredje 

formen av boende, gruppbostaden är till för de personer som har stora tillsyns- och 

omvårdnadsbehov. Det ska då finnas en fast kollektiv bemanning som täcker hela stödbehovet 

för den enskilde personen i boendet (Gotthard, 2002).  

Bemötandet från myndigheter 

Under den senaste tioårsperioden har frågor angående bemötande av människor med 

funktionshinder stått i fokus inom handikappolitiken. 1997 beslutade regeringen att en särskild 

utredare skulle tillsättas för att utreda och kartlägga bemötandet av funktionshindrade. 1999 

presenterade utredaren, Bengt Lindqvist, sitt slutbetänkande (SOU 1999:21). Lindqvist kom 

med förslag på nio olika vägar för att utveckla bemötandet. Många som deltog i utredningen 

hade vittnat om att de känt sig kränkta och ifrågasatta i ett flertal olika situationer. Det framkom 

också att värderingar förändras i takt med det ekonomiska läget liksom bemötandet vid 

ekonomiska kristider, varför bemötandefrågor ses som en viktig politisk fråga.  

Enligt direktiven i SOU 1999:21 beskriver Lindqvist hur funktionshindrade personers 

erfarenheter av hur de bemöts och behandlas vid kontakter med myndigheter och andra 

offentliga organ. Lindqvist har låtit människor med erfarenhet av funktionshinder komma till 

tals, genom intervjuer, brev, samtal, möten, seminarier och sammankomster med 

handikapporganisationer i syfte att få en bild av hur människor med funktionshinder anser sig 

ha blivit bemötta. Lindqvist konstaterar att det finns stora brister i bemötandet av personer med 

funktionshinder. Många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Denna bild av 

upplevelsen i hur bemötandet har varit går igen som ett mönster oavsett funktionshinder, 

livssituation och vilket stöd och vilken service och hjälp individen har sökt. Lindqvist hävdar att 

bemötandet av enskilda människor präglas i mycket hög grad av förutsättningar som skapas av 

yttre faktorer. Enskildas värderingar liksom de förväntningar man själv har om vad man har rätt 

till har naturligtvis betydelse. Men också arbetsförhållanden, otydliga och komplicerade 

regelsystem som ofta ändras, brist på resurser och de värderingsförändringar som kommit i den 

ekonomiska krisens spår påverkar bemötandet. På det sättet är bemötandet en politisk fråga och 

ett uttryck för samhällets kollektiva bemötande. 

Det finns en otydlighet i det politiska budskapet om hur samhället ser på människor med 

funktionshinder och hur samhället behandlar och tillfredsställer de behov av stöd, service och 

tillgänglighet som många människor med funktionshinder har.  Vidare framkommer det i SOU 

1999:21 att klyftan mellan ideal och realiteter visar sig särskilt tydligt i frågan om domstolstrots. 

Det finns exempel på att huvudmän inte verkställer domar om rätt till insatser eller bistånd 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). 

I praktiken innebär det att enskilda inte får de insatser eller det bistånd som de har rätt till. 
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Litteraturöversikt 

Utbildningen inom gymnasiesärskolan förbereder eleverna för att träna och skaffa sig 

erfarenheter i arbetslivet, ge kunskap om att flytta hemifrån samt ge kunskaper i hur individen 

kan skapa sig en meningsfull fritid .  Därför vill studien titta djupare på etableringsfasen in i 

vuxenskapandet för individer med intellektuellt funktionshinder. Med vuxenlivet avses här 

etablering i arbete, boende och fritid. Ett karriärskapande med innebörden att det rör sig om 

något vidare än det ”direkta” karriärvalet. Det rör karriärrelaterade processer som inbegriper 

erfarenheter i kontakter med myndigheter och bemötande från de olika personerna individen 

möter i sin etableringsfas. Det berör också identifikationer med de olika sociala grupper i arbets- 

och fritidslivet som individen ingår i, samt de förväntningar och möjligheter som individen 

upplever sig ha inför framtiden. 

 Nedan kommer teoretiska begrepp introduceras och viss del av tidigare forskning gällande 

identitet, tillhörighet och delaktighet samt möjlighetshorisont att lyftas fram. Det finns väldigt 

mycket forskning inom dessa områden och det skulle vara en omöjlighet att redovisa allt inom 

denna studies disposition därför benämns endast aktuell forskning i syfte för att ligga till grund 

för denna studie.  

Identitet och identifikation 

Richard Jenkins författaren till ”Social Identity” (2008) beskriver identitet på följande sätt: 

Identity is our understanding of who we are and who other people are, and, reciprocally, 

other people´s understanding of themselves and of others (which includes us). It is a very 

practical matter, synthesising relationships of similarity and difference. The outcome of 

agreement and disagreement, and at least in principle always negotiable, identification is 
not fixed. (Jenkins, 2008, s.18.) 

Vidare menar Jenkins att människan inte kan leva ett meningsfullt liv utan att ta hänsyn till 

identifikationen. Identifikationen gentemot andra individer sker vid olika repertoarer d.v.s. vid 

olika tillfällen och miljöer då vi träffar på personer vi kan förhålla oss till. Vid dessa 

repertoarer/tillfällen förhåller vi oss antingen på ett positivt sätt då vi känner en tillhörighet i 

miljön eller med personens handlande/värderingar, eller på ett negativt sätt då vi tar avstånd från 

det miljön/personen representerar. Om vi inte hade dessa repertoarer för identifikation skulle vi 

inte kunna relatera till varandra på ett meningsfullt eller konsekvent sätt. Att identifiera sig med 

en grupp blir då en slags kollektiv identitet och hur vi förhåller oss till varandra inom gruppen 

påverkar vår identifikation gentemot gruppen. Med en kollektiv identifikation menas en 
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tillhörighet i en grupp, en gruppgemenskap. Inom gruppen kan tillhörighetsgraden gentemot 

gruppen variera hos individen. Det kan vara en svag identifikation eller en starkare 

identifikation gentemot gruppens värderingar/normer. I våra relationer med signifikanta andra, 

med begreppet signifikanta andra menas andra personer i ens omgivning som har betydelse för 

en, det kan exempelvis vara föräldrar, vänner, släktingar eller andra betydelsefulla människor i 

ens omgivning. I dessa relationer med signifikanta andra skapar vi identifikationer utifrån 

likheter och skillnader och i denna process genereras en kollektiv gruppidentifikation.  

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på identitet (Nyberg, 2006) kan sociala interaktioner 

och identitetsförhandlingar röra relationer mellan individer och grupper i samhället på olika 

nivåer, exempelvis gruppers relationer till mer övergripande samhällsstrukturer eller relationer 

inom grupper. Hur dessa sociala interaktioner tar sin utformning är betydelsefullt för hur 

människor skapar mening och förståelse för sina identiteter och hur identiteten ger sitt uttryck i 

olika sammanhang. Människan vill skapa mening och detta meningskapande är grundläggande i 

hur människan förstår sin omvärld och sig själva. Social identitet kan förstås som en ständig 

process i förhandling av självdefinitioner av den egna individen samt definitioner av den egna 

identiteten som tillskrivs av andra i individens omgivning. D.v.s. en individs emotionella 

betydelse över att vara medlem i en viss grupp eller kategori och dess betydelse för individen.  

Erfarenheter av att bli kategoriserad som särskoleelev borde få konsekvenser för vem jag är och 

vem jag förväntas att vara (Molin, 2008). Erfarenheter att tillhöra en specifik social 

identitetskategori kan dock upplevas på olika vis. Lange och Westin (1981) beskriver detta med 

två olika identifikationsbegrepp, ett kognitiv och ett emotionell. Den kognitiva handlar om 

själva medvetenheten om att tillhöra en grupp och det emotionella handlar om i vilken grad eller 

utsträckning en individ identifierar sig med en grupp. Identifikationen kan då förstås på ena 

sidan som en svag identifikation och medvetenhet om tillhörighet och andra sidan som en stark 

identifikation och känslomässig samhörighet. 

En person kan förhålla sig till en kategori ( Särskoleelev) genom att t.ex. identifiera sig med 

identitetskategorin, ta avstånd från den, eventuellt också göra motstånd mot den men även 

vara likgiltig till kategorin (Molin, 2008,s.35).   

Det finns dock kritik mot social identitetsteori att betoningen på jämförelser blir för fokuserad 

på endast en grupprelation i taget. En teori som tar hänsyn till att människor kan uppleva 

tillhörigheter till fler sociala kategorier samtidigt är Zavallonis (1971) studier om multipla 

sociala identiteter. Zavallonis tankegång är att varje individ identifierar sig med en uppsättning 

av kategoritillhörighet exempelvis identifiering utifrån kön, nationalitet och att detta bildar ett 

socialt identitetskluster. Det handlar då inte bara om hur individen identifierar sig i en grupp 

utan är mera komplext i hur olika kategoriseringar förhåller sig till varandra samtidigt. 

En annan teoribildning om socialt identitetsarbete är att människan i dagens samhälle 

kännetecknas av en slags pluralism då det gäller tillhörigheter. Sicakkan & Lithman (2006) 

menar att mångfaldssamhället ställer andra krav på hur identiteter kan och bör förstås. Det 

räcker inte att förstå identiteten som något som grundläggs i barndomen och sedan utvecklas 

vidare i ungdomsåren. Människors identitet är något mer än en tillhörighet till en viss 

kategorisering därför menar (a.a.) att i dagens moderna mångfaldssamhälle bör vi vara 

uppmärksamma på individers komplexa variation av tillhörigheter och identiteter. 
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Liksom andra människor har unga vuxna med utvecklingsstörning flera identifikationer 

samtidigt. Detta tar sig bland annat uttryck i att allt fler inte vill identifiera sig som 

utvecklingsstörda utan som i första hand vanliga människor. 

Tillhörighet och Delaktighet 

Att tillhöra kategorin lindrigt utvecklingsstörda är ofta förknippat med motstridiga upplevelser 

av delaktighet. Å ena sidan fördelar i form av eller möjligheter till bland annat mer stöd och 

anpassningar, å andra sidan begränsningar eller problem i form av till exempel begränsningar av 

livssituationen och andras syn och förväntningar på vad man kan och klarar av. Att 

kategoriseras som utvecklingsstörd kan leda till upplevelser av utanförskap. Samtidigt har 

många unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar en uppfattning om att de har rätt 

till delaktighet trots sina individuella svårigheter (Mineur, Bergh & Tideman ,2009).  

I Molins (2008) forskningsrapport beskriver och analyserar Molin hur ungdomar med 

särskolebakgrund förhåller sig till att lämna skolan bakom sig och närma sig sysselsättning och 

arbetslivet. I rapporten tas speciellt upp tillhörighets- och identifikationsprocesser som 

aktualiseras i samband med att ungdomarna lämnar gymnasiesärskolan. Molin menar att det 

finns ett stort behov att beakta dessa processer med tanke på att antalet elever har ökat med 

100% sedan mitten av 1990-talet. Molin kallar detta för en ny utökad särskolegeneration. 

En slutsats Molin har är att övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv kännetecknas av 

ett sökande efter strategier för att hantera skiftande tillhörigheter och ideal. Ett sätt att hantera 

denna övergång tycks vara att i ett sammanhang förlika sig med identifikationer som 

”särskoleelev”. Medan samma individ har en annan identifikation på fritiden, arbetslivet, i 

framtiden etc. På ett teoretiskt plan kan denna dubbelhet förstås i termer av att människor 

utvecklar så kallade multidimensionella identifikationer. 

I dessa tillhörighetsprocesser tycks hanterandet av till synes oförenliga identifikationer 

snarare handla om en slags komplementaritet, dvs. att i en situation foga sig i rollen som 

”omsorgstagare” och samtidigt upprätthålla bilden av sig själv som ”Vanlig vuxen på 

fritiden” (Molin,2008,s.förord) 

Att som individ stå med ”en fot i varje värld” är en typ av motsägelsefull identifikationsprocess 

vilket kan leda till en upplevelse av ”splittrad identitet.” Molin menar dock att det visas flera 

exempel på motsatsen d.v.s. att en mångfacetterad och föränderlig självbild framstår som en 

helhet - och inte som en identitet bestående av separata delar.  

 I Madsen (2006) används benämningen ”tröskelmänniskor” för dem som lever ett dubbelliv, i 

gränslandet mellan olika sociala och kulturella områden. Det är en livssituation som många 

unga med funktionshinder befinner sig i. En situation då individen har en viss förmåga och kan 

klara sig själva, men i andra vardagssituationer behöver stöd. De lever i ett gränsland, där 

tillhörighet och delaktighet är centrala frågor i deras liv. 
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Forskningen om personer med intellektuellt funktionshinder och skolaarbetsliv visar att 

individen söker sig till normala livsmönster och att de vill vara en som alla andra. Det kan ta sig 

i uttryck av ett sökande av en social accepterad roll inom familjen, ett yrke eller i en social 

gemenskap (Szönyi ,2005). Till utmaningen att finna ett ”normalt livsmönster” hör det att 

människor behöver kvalificera sig till ett arbete. En kvalificeringsprocess som går ut på att visa 

att man duger och har förmåga för att utföra arbetsuppgifterna i arbetet. För individer med 

särskolebakgrund innefattar denna kvalificeringsprocess ytterligare en komponent. Dessa 

individer behöver nämligen diskvalificera sig för att få ingå i arbetsgemenskapen. Individer med 

ett lindrigt intellektuellt funktionshinder måste visa att det inte fungerar på den öppna 

arbetsmarknaden utan stöd p.g.a. att individen har en nedsatt arbetsförmåga, för att få stöd och 

hjälp via rättighetslagen LSS på arbetsmarknaden. Med det synsättet fokuserar man på 

tillkortakommanden hos individen och funktionshindret blir i främsta fokus istället för 

individen. Men genom ett synsätt att fokusera på individens potentiella handlingsmöjligheter 

genom att synliggöra individens möjligheter, förmågor och potentialer och  därmed anpassa 

arbetsuppgifterna mot detta, då hamnar individen i förgrunden och inte funktionshindrets 

begränsningar( Molin,2010). 

Vidare framkommer det i Mineur, Bergh &Tideman (2009) att forskning visar på att det sociala 

nätverket kring personer med lindrig utvecklingsstörning ofta är tunt och när det gäller 

relationer i form av partners är det ovanligt att man lever i fasta relationer.  

Framgångsfaktorer, Känslan för sammanhang (KASAM) och 

möjlighetshorisonten 

En framgångsfaktor i övergången skola - arbetsliv som kommer fram i Molin (2008) är att 

individen besitter en trevlig personlighet samt uthållighet, individens vilja och förmåga att klara 

arbetsuppgifterna individen ställs inför samt individens förmåga att läsa av de sociala koderna 

som finns på arbetsplatsen. Det handlar också väldigt mycket om det stöd individen har runt sig 

både formellt stöd samt informellt stöd. Tidsfaktorn är också viktig. Ungdomar som lämnar 

gymnasiesärskolan är inte alltid redo d.v.s. de har inte tillräcklig mognad för att närma sig 

arbetsmarknaden menar Molin.  

 

Känsla av Sammanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky.
18

 I 

Antonovsky (1991) beskrivs hur han år 1970 studerade hur kvinnor från olika etniska grupper 

anpassade sig till klimakteriet och fann då att en del av gruppen judiska kvinnor som överlevt 

koncentrationslägren trots alla umbäranden lyckats bevara sin hälsa. Det resulterade i att han 

frågade sig vad det är som gör att människor blir och förblir friska, dvs. de hälsobringande 

faktorernas ursprung: salutogenes
19

. Antonovskys svar på salutogenes var just KASAM. 

                                                   
18

 
Aaron Antonovsky (1923-1994) föddes i USA och emigrerade till Israel 1960. Han var professor i medicinsk 

sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. 

19
 
Salutogenes som är motsatsen till patogenes vilket betyder sjukdomsutveckling. Salutogenes kommer från 
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Begreppet KASAM är direkt översatt från den engelska förkortningen, SOC - Sense of 

Coherence. Han menade att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan att vi hela 

tiden befinner oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt Antonovsky är det vilken grad av 

KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. 

KASAM omfattar tre komponenter: En grundläggande upplevelse av att det som sker i och 

utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade (begriplighet) och att de resurser 

dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att 

investera sitt engagemang i (meningsfullhet). Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter 

graden av KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och 

därmed en hög förmåga att hantera utmaningar.  

De tre olika komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan beskrivas 

ytterligare: 

Begriplighet. Om en person har hög begriplighet förväntar han/hon sig att de ”stimuli” 

(Antonovsky, 1991) som han/hon möter i framtiden är förutsägbara, eller att de 

åtminstone går att ordna och förklara om de skulle komma som en överraskning. Man 

upplever livets skeenden som erfarenheter som man kan handskas med, utmaningar 

som man kan möta, och som värst är händelsen eller dess konsekvenser uthärdliga. 

 

Hanterbarhet. En person med hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för 

omständigheterna eller tycker att livet behandlar en orättvist. Om det händer olyckliga saker i 

livet kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid. Man har en känsla av att man kan 

kontrollera sin situation och om det är svårt har man alltid människor i närheten som man kan 

lita på. 

Meningsfullhet. Det är vad Antonovsky kallar ”Motivationskomponent” (a.a. s.45). Det handlar 

om områden i livet som är viktiga, som engagerar människor, och som har betydelse inte bara 

känslomässigt utan också kognitivt. Alla tre komponenter är viktiga enligt Antonovsky och den 

motivationella komponenten, meningsfullhet, förefaller vara den viktigaste. Utan den blir 

varken hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. Därefter kommer troligen 

begripligheten och till sist hanterbarheten. 

Utifrån begreppet KASAM kan individens möjligheter i sitt karriärskapande förstås. Ser 

individen möjlighet och delaktighet i sitt karriärskapande eller inte har betydelse i vilken 

utsträckning individen är villig att investera energi i etableringsprocessen. Utifrån graden av 

investering i handlingshorisonten i övergången från skola arbetsliv formas individens tolkningar 

av möjligheter och mot detta handlingsutrymme formuleras individens val och karriärvägar. Hur 

horisonten framträder beror på vilken utsiktspunkt man har. Detta beroende på var man står och 

vart man därifrån riktar sin blick ter sig horisonten olika (Lundqvist,2010). Genom att utvärdera 

både värdet av sina resurser samt styrkan i externa aktörers kategoriseringar så sker en tolkning 

av sitt handlingsutrymme och därigenom förnimmer individen den möjlighetshorisont hon har 

framför sig. (a.a.)  

                                                                                                                                                     
salus - hälsa eller friskhet och genes som kommer från genesis och betyder ursprung eller tillblivelse. Det  

salutogena perspektivet riktar in sig på faktorer som för en så nära den friska änden av skalan som möjligt.  
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För att nå framgång menar Jenner (2004)  att individen måste sätta upp realistiska mål vilka 

motsvarar individens kapacitet, för att inte ständigt misslyckas. Vid ett upprepat misslyckande 

tär det på självförtroendet och för att skydda sig kan individen reagera med en passivitet eller 

aggressivitet. Det som då kan hända är att individen inte utsätter sig för några nya risker eller att 

individens ilska omvandlas till en besvikelse riktad mot omgivningen (a.a.). Detta inskränker på 

individens handlingsutrymme. 

 

Det handlingsteoretiska begreppet handlingsutrymme fokuserar på skillnaden mellan inre och 

yttre förhållanden, individens vilja och förmåga att utföra olika handlingar och hur dessa 

handlingar tas emot hos omgivningen (Berglind,1995).  Individen måste både vilja och veta hur 

hon ska handla och hon behöver också ha förmågan för att kunna utföra handlingen. Individens 

potentiella handlingsförmåga är beroende på hennes förhållande gentemot omgivningen. 

Berglind (1995) menar vidare att det finns både inre och yttre hinder för handlandet. De inre 

hindren är beroende av bristande förmåga/anlag medan de yttre kan bero på organisatoriska och 

normativa hinder. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en individs handlingsmönster är viktiga. Kunskapen 

inom detta område kan ge en bättre förståelse för individens beteende. Vidare är det viktigt att 

individen sätter upp realistiska mål där målen upplevs som meningsfulla och möjliga att uppnå 

för att nå framgång.  

Sammanfattande om litteraturöversikten 

 

I litteraturöversikten har forskning inom temaområdena identitet, tillhörighet och delaktighet, 

framgångsfaktorer, möjlighetshorisonten och handlingsutrymmet behandlas för att tolkas och 

analyseras gentemot studiens resultat. 

Har de unga med funktionshinder upplevt denna form av identitetsproblematik och hur har de i 

så fall förhållit sig till detta, är något som denna studie vill undersöka. 

Vilket individuellt handlingsutrymme och begränsningar i relation till samhällets norm finner 

individer med särskolebakgrund och hur navigerar de i framtiden? 
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Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av att det är problematiskt för många unga vuxna med funktionshinder i deras 

karriärskapande och att det finns kunskapsluckor då det saknas forskning och därmed kan vi 

inte veta så mycket om denna målgrupps karriäretablering. Därför syftar denna undersökning till 

att studera karriärskapandet inom målgruppen unga med ett lindrigt intellektuellt 

funktionshinder med avseende på identifikation, upplevelser av tillhörighet och individuellt 

handlingsutrymme. 

Studiens forskningsfrågor är följande; 

 

 Vilket bemötande upplever respondenterna att de har fått från samhällets aktörer i deras 
karriäretablering? 

 

 Hur upplever respondenterna tillhörighet och hur identifierar sig respondenterna inom 
arbetsliv, boende och fritid? 

 

 Hur ser respondenterna på förväntningarna från tidigare i förhållande till möjligheter i 
nutid och framtida karriärskapande? 
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Metod 

Undersökningen har en kvalitativ ansats och omfattar två datainsamlingsmetoder i form av 

enkätinsamling av data samt semistrukturerade intervjuer.  

De semistrukturerade intervjuerna har gett stora möjligheter för respondenterna för egna 

beskrivningar kring sin övergång från skola till vuxenlivet. Metoden är intervjuer med frågor 

inom ämnesområden kring bemötande, förväntningar, tillhörighet och identitetsskapande för att 

täcka in studiens syfte och forskningsfrågor. Avsikten med detta metodval var att ge 

respondenterna möjlighet att formulera sina egna erfarenheter och uppfattningar och därmed 

inte styra intervjun med en alltför strukturerad intervjumall. 

I enkäterna har respondenterna fått svara på frågor inom samma ämnesområden som i den 

semistrukturerade intervjumallen, men med flera samt mera styrda frågor i och med fasta 

svarsalternativ. En del frågor i enkäten hade dock en mer öppen karaktär av frågor med 

möjlighet för respondenterna att formulera svaren fritt.  

Materialet som helhet fångar upp olika erfarenheter och synpunkter där intervjuerna ger 

möjlighet till fördjupning och enkäterna ger ett större antal respondenter och därmed en bredd i 

studien. På detta vis kompletterar de olika datainsamlingarna varandra och uppbringar därmed 

tillsammans ett större empiriskt material. Resultaten från de olika metoderna redovisas 

tillsammans i studien.  

Urval 

Urvalsgruppen till enkäterna i studien består av tidigare elever från olika nationella program 

inom gymnasiesärskolan. Personerna har gått på två olika skolor på två orter i Sverige. 

Personerna var vid studietiden på gymnasiesärskolan folkbokförda i flera olika kommuner inom 

Stockholmslän. Vid de här två skolorna var det 20 personer som tog studenten under två 

avgångsår. Av 20 enkäter som skickades ut till dem kom 7 svar in och två brev kom tillbaka 

p.g.a. fel adress. 

Den största delen av det empiriska materialet kommer från intervjuer som har genomförts med 8 

andra avgångselever från olika avgångsår och från tre olika nationella gymnasiesärskoleprogram 

inom en kommun i Stockholmslän.  

Urvalet till intervjupersonerna gick till på det viset att först tillfrågades 5 elever som studiens 

författare tidigare har haft en professionell relation till. Detta för att dels få individer att vilja 

medverka samt att denna tidigare relation till studiens författare kan bidra till ett större 

förtroende och på så vis ett mer omfattande empiriskt material. Urvalet till att det blev just 5 
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personer och dessa 5 personer berodde på tillfälligheter. Studiens författare träffade på dessa 5 

personer vid olika tidpunkter under studiens uppstart och frågade då om de ville medverka i 

denna studie. Alla ville det men en av intervjupersonerna avböjde senare till att medverka. För 

att få flera respondenter till studien tillfrågades flera andra personer som har eller kommer i 

kontakt med aktuell målgrupp av respondenter om de ville förhöra sig om det fanns något 

intresse att medverka i studien. På detta vis kom ytterligare 4 intervjupersoner till studien. Dessa 

intervjupersoner har studiens författare inte tidigare haft någon professionell kontakt med. I ett 

försök i att få ytterligare respondenter togs kontakt med MISA för att informera om studien och 

en förfrågan om de kunde medverka till att få fram fler intervjupersoner.  MISA ville medverka 

men tyvärr var det ingen av deras ”kunder” som ville medverka i studien. Däremot har några av 

studiens deltagare tagit del av MISAS verksamhet. Studien har därmed 8 intervjupersoner och 7 

respondenter via enkätinsamlingen. 

Tabell 1; Medverkande personer i studien 

IP Ålder Kön 

 1 22 Tjej 

2 22 Tjej 

3 23 Tjej 

4 22 Kille 

5 22 Kille 

6 22 Kille 

7 25 Kille 

8 22 Kille 

 

EN Ålder KÖN 

1 21 Kille 

2 21 Kille 

3 22 Kille 

4 21 Tjej 

5 22 Tjej 

6 22 Kille 

7 22 Kille 

   

 

Totalt är det 15 personer som medverkar i studien varav fem är tjejer och tio är killar. Ålder på 

respondenterna är mellan 21 år- 25 år. 
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Genomförande av Intervjuerna 

Alla intervjuer är genomförda av studiens författare i ett samtalsrum i en skolmiljö. Efter att ha 

bokat en tid har intervjupersonerna kommit till aktuell skola för att låta sig intervjuas. Innan 

intervjuerna har genomförts har intervjupersonerna informerats om de etiska riktlinjerna, se 

nedan i etiska överväganden. Intervjuerna har spelats in på ett minneskort i en mobiltelefon och 

varje intervju har pågått mellan 30-50 minuter.    

Analysmetod 

Intervjuerna har i sin helhet transkriberats av studiens författare. Därefter har varje transkriberad 

intervju lästs igenom med syfte att finna centrala teman och likheter utifrån forskningsfrågorna. 

Vidare har data från både intervjuer och enkäter tematiseras i ämnesområden systematiskt och 

medvetet i syfte att belysa studiens forskningsfrågor. En kodning av materialet utifrån varje 

ämnesområde har därmed genomgåtts i syfte att leta innehållsmässiga teman utifrån 

forskningsfrågorna inför resultatredovisningen av det empiriska materialet. Resultatet har 

skrivits fram på ett metodiskt, systematiskt och medvetet sätt. 

Två intervjuer redovisas i studiens resultat och dessa intervjuer ska exemplifiera två typiska 

berättelser i övergången skola - vuxenliv utifrån studiens empiriska material. Dessa berättelser 

belyser det generella i händelseförloppet i respondenternas karriäretablering. Dessa berättelser 

har enskilda intervjupersoners berättelser som utgångspunkt men andra respondenters 

upplevelser som liknar dessa har blandas in för att framhäva återkommande mönster i 

karriäretableringen hos studiens respondenter.  

Vidare har det som systematiskt kommit fram i resultatet, systematiskt tematiserats i de 

innehållsmässiga ämnena via respondenternas citat. Både innehåll i respondenternas citat som 

ofta är återkommande och citat som skiljer sig från de andra respondenterna har ställts emot de 

aktuella temaområdena. Detta med syfte på att kunna skönja ett mönster bland de ofta 

förekommande citaten samt för att ge studien ytterligare resultat i och med de citat som skiljer 

sig åt hos respondenterna. Detta tillvägagångssätt har använts för att få en genomskinlighet i det 

analyserade empiriska materialet. Under tolkningsarbetet med datamaterialet har jag växlat 

mellan data och tolkning samt teori och data en växling mellan förståelse och förklaring av 

respondenternas karriäretablering fram och tillbaks i materialet för att ytterligare pröva samt 

belysa tolkningarna i materialet.  
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Etiska överväganden 

Denna studie följer de etiska riktlinjer för samhällvetenskaplig forskning då det gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
20

. 

May (2001) skriver att informerat samtycke innebär att alla personer som medverkar i forskning 

ska informeras och samtycka till att ingå i forskningen. Respondenterna i denna studie vilka har 

intervjuats samt svarat på enkäten har informerats och samtyckt att ingå i studien. Detta har 

gjorts genom ett följebrev till respondenterna (se bilaga 3, Följebrev). Intervjupersonerna har 

blivit informerade om konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenterna kommer att 

nämnas med nummer i studien.  Vidare har ytterligare former för anonymisering skett såsom 

vissa ändringar av respondenternas exakta uppgifter i släkt/vän relationer och viss fakta har 

tagits bort för att inte känna igen respondenten. Materialet kommer vidare att förstöras efter 

opponeringen av uppsatsen och ingen utomstående kommer under arbetets gång få ta del av 

intervjumaterialet. Respondenterna kommer också få möjligheter att ta del av uppsatsen efter 

det att den är godkänd om de så önskar. De insamlade uppgifter om de enskilda personerna 

kommer endast att användas för forskningsändamålet och inte nyttjas till något annat. 

Tillförlitlighet; Validitet och reliabilitet 

Forskning syftar till att producera giltiga och hållbara resultat på ett etiskt godtagbart sätt. Det är 

viktigt att forskning uppfyller kraven på reliabilitet och validitet. Denna studie är en kvalitativ 

forskning och kopplat till just det aktuella studieresultatet och tillvägagångssättet uppfyller 

studien de rimliga krav som finns på en kvalitativ forskningsmetod. Validiteten uppnås via 

studiens författares tolkningar av data. I och med aktörsperspektivet i denna studie blir det 

relevant att fråga sig om de data som redovisas återspeglar respondenternas perspektiv. Det är 

viktigt att ge respondenterna tillräckligt med utrymme och att ge dem en förståelse för de frågor 

som ställs. Det är också av stor vikt att som forskare vid intervjuerna och analysarbetet inte 

styra frågorna eller tolkningarna av data, utan att verkligen komma åt vad respondenterna 

tycker. Jag har i studien ansträngt mig för att ge respondenterna ett stort talutrymme. I och med 

de öppna frågorna i enkäten samt den semistrukturerade intervjumallen har det funnits utrymme 

för respondenterna att berätta det som de vill och utifrån sitt eget perspektiv angående deras 

etableringsprocess ut i vuxenlivet. Jag har också en förförståelse för denna målgrupp i och med 

att jag arbetar med individer med intellektuella funktionshinder i min vardag. Detta gör att jag är 

van i mötet att beakta och bemöta dessa individer med ett lämpligt språk samt att iaktta om 

individen har en förståelse för det som sägs och därmed har förmågan att kunna svara på det 

som efterfrågas. 

                                                   
20 www.vr.se 
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Eftersom jag som forskare till studien har erfarenhet i bemötande gentemot studiens målgrupp, 

samt är medveten i dessa resonemang och har en ambition i att undersökningen bygger på de 

svar studien har fått fram från respondenterna utifrån hur de upplever verkligheten är data 

tillförlitlig och trovärdig. För att studien ytterligare ska uppfylla kraven på validitet har studien 

utgått från olika ämnesområden. Det är min förhoppning att studien ska anses ha en hög 

tillämpligheten i undersökningen, då insamlingsteknik och undersökningsgrupp i förhållande till 

den valda frågeställningen och undersökningsupplägget ger en trovärdig information i studien. 

Jag vill påstå att forskningen överensstämmer med vad studien utgick ifrån, vad som eftersöktes 

och det som slutligen erhölls. Studiens resultat kan därmed uttala sig om hur dessa respondenter 

har upplevt sin övergång från skola ut mot vuxenlivet. 

Reflektion över metoden 

Vid intervjuer och bearbetning av kvalitativ information sker ett samspel mellan forskare och 

respondent som senare mynnar ut i en bearbetad text utifrån respondentens upplevelser. 

Forskarens förmåga till inlevelse, förförståelse och öppenhet samt teoretiska referensram är 

avgörande för själva tolkningen av data. En värderingsfri forskning går inte att producera. 

Däremot kan man med en ökad medvetenhet om egna värderingar bidra till att forskningen blir 

mer objektiv, vilket är att eftersträva. 

 En reflektion är att i studien har författaren i vissa fall en tidigare professionell kontakt med 

respondenterna och i vissa fall inte. I de fall respondenterna har varit kända sedan tidigare för 

forskaren fanns en större förförståelse än i de fall respondenterna har varit okända för forskaren. 

Det kan ha påverkat studiens omfattning av empiriskt material då okända respondenter kan haft 

mer information kring sina upplevelser att delge författaren till studien om relationen till 

författaren av studien hade varit på ett djupare plan.  

I och med att en del av respondenterna i denna studie är både kända samt helt okända för 

forskaren är det både en fördel i och med att det kan underlätta förståelsen eftersom forskaren 

känner till miljön respondenterna har befunnit sig i. Det kan också vara en nackdel för att 

forskaren kan vara hemmablind och därmed ha svårt att kritiskt granska resultaten. ( jmf 

Carlström & Hagman 1995) Forskaren i denna studie är väl medveten om denna etiska 

problematik och har en ambition i förhållningssättet att förhålla sig till resultaten såsom det 

framkommer i Lundahl & Öguist (2002) angående forskning. I (a.a.) framkommer det att som 

forskare/utvärderare kan man bara ge sin bild av verkligheten och resultaten är alltid en av 

många avbildningar av verkligheten. Men under förutsättning att man som forskare låter sina 

data tala och visar lojalitet mot sina data som en del av samtalet om verkligheten, kan man 

argumentera för denna bild som om den vore sann. 

Målgruppen i denna studie d.v.s. respondenterna är en svår grupp att nå. Den tänkta kvantitativa 

datainsamlingen stora bortfall visar detta. En orsak till det kan vara den omfattande enkäten och 

att detta upplevdes för omfattande eller för svårt att svara på. En annan tänkt orsak till det stora 

bortfallet är kanske just studiens problemområde - identifikationen att tillhöra individer med ett 
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intellektuellt funktionshinder. Identifikationen inför denna tillhörighet kanske upplevs svag hos 

just dessa respondenter som inte har svarat på enkäten. Det är en retorisk fråga och kan bara 

reflekteras kring att det kan vara en orsak till det stora bortfallet i denna studie. P.g.a. bortfallet 

och i syfte att få in mera empiriskt material i studien har de kvalitativa intervjuerna fyllts på 

under studiens gång. Att studiens respondenter utgör en ojämn könsfördelning är ett intressant 

faktum i sig. Vad detta kan bestå i för orsak är svårt att svara på. En tanke kan vara att pojkar 

har en större anledning än flickor att vara med i studien. Om det kan bero på att de har lättare att 

identifiera sig som individer med särskolebakgrund, eller att pojkar har en större vilja och mera 

att berätta om angående deras etableringsfas än flickor. Eller om det beror på andra 

omständigheter har studiens författare svårt att svara på.   
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Resultat och Analys 

Studiens resultat kommer att redovisas i två olika steg. Steg ett är att två typiska 

karriärer/etableringsprocesser exemplifieras i två berättelser om övergången från skola till 

arbetsliv. Dessa har enskilda intervjupersoners berättelser som utgångspunkt men andras 

upplevelser som liknar dessa blandas även in för att framhäva två olika återkommande mönster. 

På detta sätt exemplifierar två typiska karriärer i materialet samtidigt som det inte är möjligt att 

identifiera enskilda deltagare. 

I steg två redovisas resultaten med fokus på studiens olika frågeställningar(se sid 25). Fokus 

ligger på innehållsmässiga teman då intervjupersonerna pratar om och besvarar enkätfrågor om 

upplevelser av bemötande från andra aktörer samt respondenternas upplevelser av tillhörighet 

och delaktighet ut i arbetsliv, boende och fritiden, samt respondenternas förväntningar från det 

att de slutade skolan samt deras syn inför framtiden. Citaten som förekommer i resultaten är 

utvalda för att de antingen är ofta förekommande hos respondenterna och därmed kan ett 

mönster skönjas eller för att citaten skiljer sig från de övriga respondenterna i en mer eller 

mindre utsträckning och på det viset ger dessa citat ett ytterligare resultat till studien.  

Två berättelser om etablering: vuxenlivet 

En berättelse om Sara och hennes etableringsprocess ut i vuxenlivet. 

Saras förväntningar då hon slutade skolan var att få ett arbete. Hon hade inga direkta tankar 

om att flytta hemifrån utan det var önskan om att hitta ett arbete som hägrade i första hand. 

Under skoltiden praktiserade Sara på flera olika arbetsplatser och hon trivdes bra. Innan 

skolan slutade blev Sara utifrån eget önskemål remitterad av skolans studie och yrkesvägledare 

till AF i Globen och Sara skrev in sig på AF i Globen direkt efter skolan. Efter sommarlovet 

åkte Sara tillbaks till AF i Globen. Sara upplevde att det var bra att få kontakt med 

handläggaren på arbetsförmedlingen och handläggaren hjälpte Sara med hur man skrev CV. 

Handläggaren lyssnade också på Sara hela tiden och tog hänsyn till vad hon ville. Sara tog 

själv kontakt med en praktikplats från skolan och fick på så vis ett arbete att praktisera på till 

hösten. Sara upplevde att det vart bättre än vad hon hade förväntat sig efter skolan eftersom 

hon fick ett arbete att praktisera på så snabbt direkt efter sommaren. Praktiken tog dock slut 

p.g.a. arbetsbrist efter ett tag och då blev Sara arbetslös. Sara hjälpte då till hemma istället för 

att bara ligga på soffan och göra ingenting. Sara fick under denna tid en coach från 

arbetsförmedlingen men Sara upplevde inte att hon fick någon hjälp med att hitta ett arbete från 

coachen utan hon fick hitta ett arbete själv istället. Efter det att Sara ledsnade på att gå hemma 

sökte hon ett arbete via internet och det arbetet har hon idag och hon arbetar 6 timmar per dag 
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5 dagar i veckan och hon har en tidsbestämd lönebidragsanställning. Sara trivs mycket bra på 

arbetet både med arbetskompisarna och med arbetssysslorna. Sara känner sig som en i gänget 

på arbetet. Sara är på det stora mycket nöjd med sin livssituation - hon upplever dock att hon 

inte har så mycket fritid eftersom arbetet tar mycket tid. Hon idrottar lite på fritiden och 

kompisar träffar hon då på idrotten. Då de träffas umgås de och har väldigt skoj. Saras bästa 

kompis har hon dock inte träffat på flera månader samt andra skolkamrater har hon ingen 

direkt kontakt med i nuläget. Sara önskar sig lite mera fritid för att kunna resa bort och kunna 

umgås mera med mamma och pappa. I Saras framtidsplaner ingår också önskan om att flytta 

hemifrån. För Sara är det viktigt att bo enkelt och att ha nära till allt såsom idrotten, 

föräldrarna och till bussen. Att få behålla arbetet är också en stor önskan i framtiden för Sara. 

 

Det Sara har gemensamt med de flesta andra intervjupersoner och respondenterna är 

förväntningar i att få ett arbete efter skolan. Att få ett arbete eller att inte ha haft några direkta 

förväntningar är de svar respondenterna har uppgett vid frågan över förväntningar efter skolan.  

Alla intervjupersoner har blivit remitterade till Arbetsförmedlingen i Globen efter skolan. Sara 

har via skolan fått erfarenheter ut i arbetslivet som har bidragit till att hon kunde skaffa sig en 

praktikplats efter skolan som fungerade. De intervjupersoner som har arbete har alla haft flera 

praktikplatser under skoltiden som de uppger sig ha trivts på och att det har fungerat bra. Det 

Sara beskriver att hon har haft en bra kontakt med myndighetspersonerna hon har träffat och att 

hon har ordnat en praktikplats på egen hand är återkommande för intervjupersonerna. Sara har 

också en önskan om att flytta hemifrån och det är problematiskt att få tag på bostad. Det är 

något typiskt återkommande och det är få av intervjupersonerna som har en egen bostad. 

Teman i respondenternas berättelser som lyfts fram i detta typexempel är förväntningar av att 

få ett arbete efter skolans slut. Individuella faktorer hos respondenterna såsom att ha lyckats 

på praktikerna via skolan och i och med det har personen visat att man som individ har en 

förmåga att fungera i arbetslivet. I och med det har också Sara blivit remitterad till 

arbetsförmedlingen i Globen. Av de respondenter som har ett arbete är lyckade praktiker en del i 

framgångsfaktorerna i etableringsfasen. Andra faktorer som personlig drivkraft och 

självständighet är ytterligare framgångsfaktorer i etableringsfasen. 

Sammanfattningsvis beskriver dessa respondenter upplevelsen av ett bra bemötande från 

myndigheter i en betydelse av att bli lyssnad på och det är återkommande. Respondenternas 

etableringsprocess består också i ett sökande av flera praktikplatser och arbeten, d.v.s. en 

etableringsprocess i form av en väg med många stickspår- en krokig karriärväg. Respondenterna 

upplever delaktighet i arbetslivet, boende och fritiden till viss del och en identifikation med 

flera olika grupper. Respondenterna har också en ljus syn på framtiden med en förhoppning om 

att inga större förändringar inom arbetssituationen ska ske. 

Alla dessa nyckelord bildar innehållsmässiga teman som är återkommande hos respondenterna i 

intervjuerna och enkäterna. Dessa teman kommer att studeras närmre i den följande 

resultatpresentationen. 
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 En berättelse om Kalle och hans etableringsprocess ut i vuxenlivet. 

 

Kalle hade inga direkta förväntningar då han slutade skolan. Han ville bara vara ledig. Kalle 

skrev in sig på AF i Globen med hjälp från skolan och började på en söka jobb kurs efter 

sommaren. Kalle gick några gånger på kursen men sedan uteblev han från kursen eftersom han 

inte hade pengar till busskort och då skrevs han ut från AF i Globen.  Kalle vände sig då till 

sociala myndigheterna för att få pengar men Kalle fick ingen hjälp därifrån och upplevelsen av 

bemötandet därifrån var inte bra enligt Kalle. Kalle fick då hjälp av en släkting att söka 

aktivitetsersättning från försäkringskassan. Med hjälp från en annan släkting fick Kalle kontakt 

med en LSS handläggare och en arbetskonsulent. Kalles upplevelser med alla kontakter är att 

det har varit olika bra, den kontakt som var bäst var arbetskonsulenten för han lyssnade på vad 

Kalle ville göra och Kalle upplevde att han kunde prata om allt med honom. Kalle upplever 

också att han har fått hjälp från myndigheterna. Men det tog lång tid att få pengar och ett 

arbete. Kalle har arbetat på öppna arbetsmarknaden via en anställning i daglig verksamhet. Då 

han arbetade trivdes han bra med arbetskamraterna samt med de arbetsuppgifterna han hade. 

Kalle arbetade inom samma arbetsområde han praktiserade på under skoltiden. Kalle är i 

dagsläget arbetslös eftersom han under tiden han hade arbete flyttade till annan bostadsort och 

kunde då inte fortsätta arbeta p.g.a. avståndet. Kalle ska nu flytta för fjärde gången – han har 

tidigare bott hos fosterföräldrar, med en kompis, med föräldrar och ska nu via släktingar hyra 

ett rum tillfälligt med förhoppning att sedan få hjälp via LSS till en egen lägenhet.  För att 

boendet ska fungera för Kalle är det viktigt att det ska vara nära till allting- nära till bussar, 

affärer och annat Kalle behöver ta sig till. 

 Kalle upplever att hans fritid är bra, han träffar kompisar, sitter vid datorn och har tidigare 

tränat. Kalle säger att det mesta han vill göra på fritiden behövs det dock pengar till och det 

begränsar fritidsysselsättningarna. Han upplever sig vara en i gänget med kompisarna och i 

den tidigare träningsgruppen som bestod i personer i olika åldrar. I framtiden är största 

drömmen att hitta en tjej och skaffa barn. Att få en egen bostad och ett arbete. Kalle säger att 

han har flyttat mycket och det har varit stökigt, han har provat på arbete och har en bra fritid. 

Men han hade inte tänkt sig att det skulle vara så här att sluta skolan utan han hade trott det 

skulle ha varit något mera stadigt då det gäller arbete och att kunna träffa kompisar och tränat 

mera. För Kalle är det viktigare att ha något att arbeta med än om det är en anställning inom 

daglig verksamhet eller en anställning med lönebidrag. 

 

Kalle beskriver en väldigt krånglig etableringsprocess med många myndighetskontakter och en 

upplevelse av många praktiska problem. Problem Kalle har behövt få hjälp från andra personer 

för att kunna lösa. Det Kalle också beskriver om korta praktiker/anställningar och arbetslöshet 

samt att han har fått flytta runt flera gånger, är det hälften av intervjupersonerna som uppger sig 

ha fått göra.  Kalles upplevelse över att det blev som det blev d.v.s. inget fast och ordentligt då 

det gäller arbete, boende och fritid är en besvikelse han delar med flera av de andra 

intervjupersonerna som är arbetslösa. Alla intervjupersoner som är arbetslösa har också en 

önskan att hitta ett arbete. 

Teman i intervjupersonernas berättelser som framkommer i detta typexempel är strukturella 

problem som bristande samverkan mellan olika myndigheter vilket orsakar att respondenterna 

inte får den hjälp och det stöd de behöver samt har rätt till. Ett annat återkommande inslag i 
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respondenternas berättelse är de många kontakterna respondenterna måste ta för att få hjälp 

och då med hjälp och stöd av viktiga signifikanta andra. Berättelserna innehåller också en 

önskan om att få ett eget boende och en bristande förväntning över att det vart så svårt att bli 

delaktig i arbetsliv, boende och fritid, vilket har påverkat respondenterna negativt i deras 

livssituation. Det finns också en framtidsönskan i att få ett arbete. Oavsett i vilken form av 

anställning utan mera fokus på att få en sysselsättning som leder till en delaktighet och 

därmed bättre livsvillkor för respondenterna. 

 

Detta typexempel lyfter fram de yttre förutsättningarna som påverkar respondenternas 

handlingsutrymme och möjligheter i deras karriäretablering. Dessa teman kommer också att 

studeras närmre i den följande resultatpresentationen. 

Bemötandet i kontakterna med olika aktörer  

Studiens resultat redovisas vidare nu med utgångspunkt från de 8 intervjuerna (Ip 1-8) samt de 7 

enkätsvaren (En 1-7). Först ges en allmän överblick från respondenternas svar.( Då 

”respondenterna” används i texten syftar det på både Ip och En).  Sedan exemplifieras 

respondenternas svar i citat som avslutas med en referens till den enkät eller intervju som det 

hämtats ifrån. 

Nyckelorden i de typiska berättelserna i Sara och Kalles etableringsprocess kommer nu att 

redovisas och analyseras vidare indelade i temaområden. 

 

 

Vilka aktörer har Intervjupersonerna mött och hur beskriver de kontakten?  

 

Att sluta gymnasiesärskolan har inneburit möten med många olika myndighetspersoner för 

respondenter i denna studie. Respondenterna berättar om möten med handläggare från 

Arbetsförmedlingen i Globen, annan arbetsförmedling, LSS handläggare, arbetskonsulent, 

handläggare från Försäkringskassan, handläggare på Socialtjänsten, MISA och Coacher på 

arbetsförmedlingen.  

Ett annat typisk återkommande inslag från respondenterna berättelser är också det hjälpbehov 

personerna har för att skapa kontakterna. Kontakten har skapats med hjälp från skolan, via 

föräldrar, på egen hand, via god man, via kommunen, via socialassistent, via släktingar och/eller 

vänner. 
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Tabell 2; Respondenternas upplevelse i kontakt med myndigheterna 

Bra Dålig 

13 2 

 

Upplevelsen över att ha kommit i kontakt med de olika myndigheterna uppger 13 av 

respondenterna att det har varit bra och endast två av respondenter tycker att kontakterna har 

varit dåliga.  

 

Några citat angående vilka kontakter respondenterna har träffat samt deras upplevelser av 

kontakterna. 

 

  -På AF i Globen fick jag gå på kurs. Jag gick två gånger på kursen men jag 

blev sjuk och kom inte dit. Så det gick inte så bra  

-Vad hände då? 

-Jag blev utskriven från AF eftersom jag glömde bort att komma. Kontaktade 

med hjälp av släktingar Soc- men de lyssnade inte och de var inte bra- fick inga 

pengar, men då klagade vi och då fick vi pengar. Arbetskonsulenten var bra - 

han lyssnade mycket på förslag vad jag ville - han kunde man prata med om allt 

och LSS var trevliga.(Ip3)” 

 

Denna berättelse är en typisk berättelse på hur möten med olika myndighetspersoner avlöser 

varandra samt att man har behövt hjälp av signifikanta andra för att ta dessa kontakter.  

 

-Hur tycker du att det har varit att få kontakt med de olika myndigheterna och 

personerna som du har varit i kontakt med?   

-Joo - Ja, men resan var lång till Globen-(Iip7) 

 

En upplevelse i att resan har varit lång och vad det innebär för intervjupersonen gör att 

betydelsen av själva kontakten får en underordnad betydelse för denna intervjuperson. 

 

-Hur var det att få kontakt med AF? 

-Bra, jag tog aldrig kontakt med AF i Globen efter inskrivningen från skolan. 

-Jaha det var bra men sedan åkte du inte dit igen? 

-Nej jag hittade inte och glömde bort tiden. 

-Vad hände då? 

-Min fostermamma hjälpte mig att kontakta LSS –det var bra 
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 Jag fick reda på saker - såsom lägenhet av LSS, de kunde berätta och 

förklara.(Ip2)  

 

Intervjupersonen berättar här  att det skapades en bra kontakt med Globen via skolans hjälp men 

p.g.a. yttre omständigheter (resan dit) och intervjupersonens begränsningar (svårt att hitta samt 

svårt att komma ihåg tider) blev det för svårt för intervjupersonen att upprätthålla kontakten.  

 

-Det har varit bra att få kontakt med personerna - de skulle hjälpa mig med allt-  

aktivitetstödet och så 

- Vad har varit bra då? 

-Att jag har fått hjälp och allt. Jag gick en kurs på AF i Globen - men hade inga 

pengar till att köpa busskort- Jag avbröt kursen - la ned allt och jag blev 

utskriven. Jag fick hjälp av mamma att kontakta soc. Nu får jag pengar av SOC 

och är inskriven på Globen igen.(Ip1)  

 

Här svarar intervjupersonen på vad de har eller inte har fått hjälp med eller hur de har upplevt 

omständigheterna runt dessa kontakter. Intervjupersonen beskriver sina erfarenheter och olika 

misslyckanden vilket har resulterat i svårigheter att behålla kontakterna. Dock är upplevelsen 

över att ha kommit i kontakt med dessa personer bra .  

 

 

 Kontakten med Misa och LSS har varit extra bra- Jag kom ut på praktik efter jag 

varit på MISA i två veckor.(En 6)  

Samma respondent(En 6) har också uppgett att Arbetsförmedlingen i Globen har 

varit extra dålig men inte svarat på vad som har varit extra dåligt. 

 

Respondentens upplevelse av en bra kontakt är att få komma ut i en sysselsättning. Troligtvis 

kunde inte respondenten få den hjälpen via arbetsförmedlingen i Globen vilket föranleder svaret 

i att arbetsförmedlingen i Globen har varit extra dåliga. 

 

Dessa citat angående aktörerna samt hur respondenterna beskriver dessa möten belyser de 

många kontakterna som respondenterna har träffat i deras etableringsprocess.  

Myndighetspersoner avlöser varandra på den krokiga karriärvägen och för att komma framåt i 

etableringsprocessen behöver respondenterna hjälp från signifikanta andra. 

 

Hur beskriver respondenterna bemötande från samhällets aktörer i deras 

karriäretablering? 

 

Respondenterna lyfter fram olika aspekter på ett bra bemötande. Det belyses i termer av att de 

har blivit lyssnade på, att aktörerna har visat respekt inför deras önskemål. Aktörerna de har 

mött har varit trevliga och de har hjälpt dem med diverse insatser såsom exempelvis att anmäla 

respondenterna till en söka jobb kurs eller hjälp vid en anställning. 
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Här är några citat över respondenternas upplevelser i bemötandet. 

 

 Hur tycker du att personerna på myndigheterna har förstått dig och bemött dig i 

samtalet om det som du ville prata med dem om? 

 De har varit trevliga och de har hjälpt mig att få ihop ett bra CV och ett 

personligt brev.( En5) 

 

Här lyfter respondenten fram praktisk hjälp från myndighetspersonen som exempel på ett bra 

bemötande respondenten upplever sig ha fått. 

 

-Har du blivit bra bemött? 

-Ja, de har lyssnat på mig hela tiden vad jag tyckte. Den första handläggaren på 

AF var bäst hon hjälpte mig.(Ip4) 

 

Det intervjupersonen upplever vara ett bra bemötande är att ha blivit lyssnad på vad han ville ha 

sagt. 

 

-Hur tycker du att du har blivit bemött? 

-Bra, 

-Vad har varit bra då? 

-Ja, de har ringt till mig och till chefen och frågat hur det går. (Ip5) 

 

-Hur tycker du att dom på arbetsförmedlingen i Globen har bemött dig? 

-Jag tycker det har varit bra där i Globen. Det har inte varit något trassel eller 

nånting man kan inte klaga (Ip8) 

 

Intervjupersonerna värderar ett bra bemötande med en kontakt som har givit dem något i utbyte 

såsom hjälp till en lönebidragsanställning vilket är fallet för dessa två intervjupersoner. 

 

Ett bra bemötande för respondenterna dessa citat ger uttryck för är att de känner sig delaktiga i 

mötet med aktörerna de har mött i sin etableringsprocess. 
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Tillhörighet och identifikation i livssituationen 

Inom dessa frågeställningar svarar respondenterna på deras upplevelser av tillhörighet och 

identifikation i arbetsliv, boende och om de upplever sig ha en meningsfull fritid. 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin identifikation och tillhörighet i arbetslivet? 

Tabell 3; Aktuell arbetssituation hos respondenterna 

Arbetslös Praktikplats Daglig verksamhet Lönebidragsanställning 

6 1 3 5 

 

Sammanlagt är det sex av respondenterna som är arbetssökande. Flera av dessa respondenter 

som är arbetssökande vill ha ett arbete snarast. Flera av dem uppger också att de har haft kortare 

praktiker eller anställningar som de har trivts samt känt tillhörighet med arbetskamraterna då de 

hade dessa arbeten. En av respondenterna har en praktikplats med stöd av MISA, tre av 

respondenterna arbetar inom daglig verksamhet. Fem av respondenterna har en 

lönebidragsanställning. Ingen av respondenterna arbetar utan något stöd på den öppna 

arbetsmarknaden.  

De flesta personer uppger att de trivs mycket bra både med arbetsuppgifterna och känner stor 

tillhörighet med arbetskamraterna på arbetet. En respondent uppger sig inte trivas med arbetet 

inom daglig verksamhet men trivs med arbetskamraterna där. 

 

Denna intervjuperson är arbetslös och beskriver sin nuvarande livssituation på följande vis; 

 

  - Vad gör du idag? 

-Ingenting jag är arbetslös. Jag var på ett företag och då fick jag sparken 

-Jaha 

-För många arbetare och för lite jobb- då fick jag sluta. 

-Jaha det blev arbetsbrist och då fick du sluta 

-Ja 

-De vill skriva ut mig AF i Globen 

-Vad vill du då? 

-Jag vill inte bli utskriven 

-Varför vill de skriva ut dig då? 

-Ja, jag sitter mellan två stolar. Försäkringskassan tycker att jag kan arbeta men 

inte Globen 
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-Vad krångligt. 

-Ja nu är vi där 

-Och vad händer då då? 

-Ja nu händer det ingenting 

-Får du hjälp i det här nu? 

-Ja min god man försöker få aktivitetsersättning 

-Vad har du nu då? 

-Det är SOC 

-Hur känns allt det här nu då? 

-Det är jobbigt 

-Ja det förstår jag. Vad har LSS handläggaren hjälpt dig med? 

-Inte något vad jag vet. 

-Vad vill du göra då? 

-  Ja, jag vill vara ute och jobba - Ja i nån kyrkogård och åka runt sedan spelar 

det     ingen roll om det blir inne.  

-  Du vill ha något att göra? 

-  Jaa (Ip7) 

 

Här har intervjupersonen blivit drabbad av neddragningar på sin arbetsplats vilket har resulterat 

i att han har blivit arbetslös. Något intervjupersonen förknippar med att ha fått ”sparken”. 

Vidare framkommer det i berättelsen att intervjupersonens upplevelse är att han själv har 

arbetsförmåga och vill arbeta. Vad han ska arbeta med har mindre betydelse än den innebörden i 

att ha en sysselsättning oavsett arbete. Intervjupersonens situation är att han befinner sig i ett 

utanförskap där han känner frustration över att det inte händer någonting. Intervjupersonen har 

formellt stöd av god man och god man försöker att hjälpa honom att få en ekonomisk ersättning 

via aktivitetsersättning istället för att få leva på socialbidrag.  

 

Dessa två intervjupersoner har arbete och de beskriver sin identifikation ut i arbetslivet så här; 

 

-Vad gör du idag? 

-Jag jobbar, jag kör skolmat- det är ett deltidsjobb som jag fick via kontakter och 

det är hyfsat - åt rätt håll- man ligger inte bara på soffan. 

-Hur trivs du med det du gör idag? 

-Jag trivs- jag kör ut till dagis och barnen blir glada. Jag får köra bil och konka 

grejor. 

-Har du några kontakter med kunderna? 

-De är trevliga, jag pratar alltid mycket med personalen i köket. 
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-Har du kontakt med arbetskamraterna? 

-Jag arbetar mest själv, ibland träffas vi och äter lunch.(Ip6) 

 

Intervjupersonens berättelse är att han trivs både med arbetsuppgifterna och den miljö han 

arbetar i. Det som också framkommer är att intervjupersonen arbetar självständigt och inte har 

några direkta arbetskamrater. Den sociala samvaron under arbetstiden han har är mera mot 

intervjupersonens målgrupp d.v.s. kunderna än gentemot arbetskamrater. 

  

-Vad gör du idag? 

-Jag arbetar. 

-Hur trivs du? 

-Jag är en sådan där allroundperson. Ibland köket, servering och matsal, är lite 

överallt på mitt jobb. 

-Hur är det med arbetskamrater då? 

-Bra, jag har jättebra kontakt med dem. 

-Umgås ni på fritiden också? 

-Nej det gör jag inte- de är arbetskamrater. (Ip4) 

 

I denna intervjupersons berättelse lyfter intervjupersonen fram sin egen roll på arbetsplatsen, 

intervjupersonen har god kontakt med arbetskamraterna men han betonar att de är just 

arbetskamrater och inga han umgås med på fritiden. 

 

I citaten framkommer det att tillhörigheten i arbetslivet för de intervjupersoner som har arbete 

finns men identifikationen gentemot arbetskamraterna är svag, det finns en identifikation i 

arbetsgruppen i den specifika miljön men utanför arbetsplatsen finns inte någon stark 

tillhörighet med arbetskamraterna för intervjupersonerna. För intervjupersonen som inte har 

något arbete är levnadssituationen sämre både ekonomiskt och psykiskt i jämförelse med de 

som har ett arbete. 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin nuvarande boendesituation?  

 

Tabell 4; Aktuell boendesituation hos respondenterna 

Bor hemma Bor själv med 

boendestöd 

Bor själv utan 

boende stöd 

Bor med 

sambo 

9 3 1 1 
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Sammanlagt är det nio av intervjupersonerna som fortfarande bor hemma hos föräldrarna och 

flera har en stor önskan att flytta hemifrån. Tre av respondenter bor själva med boendestöd. En 

respondent bor själv utan stöd. En respondent bor med sambo och En respondent har inte svarat 

på frågan. 

 

Några citat angående upplevelsen av boendesituationen. 

 

Hur upplever du att dina förväntningar inför att flytta hemifrån och skaffa ett 

annat boende har uppfyllts? 

Dåligt. 

Vilka förväntningar har inte blivit uppfyllda? 

Väntar på eget boende vilket verkar ta tid.(EN1) 

Detta svar är ett återkommande svar i denna studie, att det är svårt att få egen bostad.  

 

-Hur bor du idag? 

-Jag bor hemma hos mamma igen. Men jag ska flytta igen. 

-Varför? 

-Mamma har inte så mycket plats för mig. 

-Jag ska hyra ett rum tillfälligt hos mina tidigare fosterföräldrar. 

-Jaha. 

-Sedan ska min fostermamma prata med dem i kommunen så att jag får en 

lägenhet. 

-Ja du har flyttat några gånger nu. 

-Jaa det har varit stökigt där jag har bott och jag har fått flyttat runt. 

-Hur ska det vara för att det ska funka bra då du flyttar då? 

-Att det ska vara nära till allting- att kunna ta sig till bussar, affärer och så. 

-Hur går det med tvätt, handling och sånt då? 

-När jag bodde själv skötte jag det jag fick lära mig det hos morbor.(Ip3) 

 

Intervjupersonen beskriver att hon efter att ha slutat gymnasiesärskolan har flyttat från den 

tidigare fosterhemsplaceringen. Intervjupersonen har på eget initiativ fixat en lägenhet och 

flyttat ihop med en kompis. Kompisen och hon hade inget stöd från myndigheterna och det blev 

problem med de dagliga uppgifterna vid egen bostad och ekonomiska problem med hyran. 

Intervjupersonen fick då flytta hem till mamma- ett ställe hon inte alls har bott på under 

uppväxten. Nu ska hon åter flytta och med hjälp av den tidigare familjeplaceringen hjälp hoppas 

hon tillslut att få ett eget boende. 
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Denna berättelse känns igen från flera av respondenternas berättelser d.v.s. att de har fått flyttat 

runt och även hem till föräldrarna igen.  

 

-Hur bor du idag? 

-Jag bor hos familjen 

-Har du funderat på att flytta hemifrån? 

-Ja det har jag gjort mycket. 

-Hur vill du bo då? 

-Jag vill bo enkelt i en etta och nära till allting. 

-Nära till vad? 

-Ja, träningen och en del annat- ja sjukhuset och sedan kan jag ta bussen till 

jobbet. 

-Står du i bostadskö? 

-Ja det gör jag. 

-Hur tror du det blir då att flytta hemifrån? 

-Jag tänker på hur mor och far ska klara sig när jag inte bor hemma. Det har jag 

grubblat på. Speciellt morsan vill att jag ska bo kvar. Det har jag tänkt på.(Ip4) 

Denna intervjuperson trivs med att bo hemma men beskriver att han har funderingar på att flytta 

hemifrån. Intervjupersonen känner stor lojalitet mot familjen och han har en stark tillhörighet i 

boendet med familjen. 

En önskan av att det ska vara nära till saker som intervjuperson fyra och även intervjuperson tre 

nämner i deras berättelser då de ska flytta hemifrån, är ett återkommande önskemål inför att 

flytta till eget boende för respondenterna. 

 

-Hur bor du idag? 

-I en etta i (ip nämner stad) en egen bostad. 

-Hur fick du lägenhet? 

-Min gammelfarmor flyttade och då ordnade morfar så att jag fick ta över 

lägenheten och morfar fick stå som borgensman åt mig. 

-Hur trivs du med att bo själv då? 

-Okej. Det är lite tråkigt också att bo själv. 

-Du fixar att bo själv med mat och tvätt och så? 

-Ja det är okej Laga mat är jag bra på. 

Jag saknar lite att bo hemma hos mamma. 

-Vad är det du saknar då? 

-Ja framförallt sällskapet - det är segt att bo själv.(Ip6) 
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Intervjupersonen berättar att han fick en lägenhet via kontakter. Han bor själv utan något stöd. 

Intervjupersonen upplever det sådär att bo själv, han saknar sällskap och upplever det ensamt att 

bo själv.  

 

-Hur bor du idag? 

-I egen lägenhet. 

-Hur har du fått tag i den? 

-God man har ordnat fram lägenheten. 

-Hur trivs du med det? 

-Det är bra. Jag och hemtjänsten hjälps åt med tvätt, städ och att handla och 

sånt. (Ip7) 

 

Intervjupersonen trivs med att bo själv och han får hjälp med det praktiska i boendet. 

Intervjupersonen har fått sin lägenhet med hjälp från god man.  

 

Citaten påvisar problematiken att få tillhörighet i boendesituationen eftersom det är svårt för 

respondenterna att få en egen lägenhet. De intervjupersoner som har eget boende verkar också 

ha blandade känslor inför att bo själv, det är både skönt men också en saknad av tillhörighet 

med andra. Att inneha kontakter och att få hjälp via signifikanta andra är en framgångsfaktor i 

etableringsprocessen mot ett eget boende. Eftersom ingen av intervjupersonerna bor i ett eget 

boende tillsammans med någon är det svårt att uttala sig om någon identifikation i boendet. 

Däremot finns det en stark tillhörighet och identifikation för intervjuperson fyra i sitt nuvarande 

boende i föräldrahemmet. 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin livssituation och tillhörighet inom fritiden? 

Tabell 5; Upplevelsen av en bra och meningsfull fritid hos respondenterna 

Bra Varken bra eller dålig 

11 2 

 

Elva av respondenterna uppger att de har en meningsfull och bra fritid. Två av respondenterna 

uppger att fritiden varken är bra eller dålig och två respondenter som har besvarat enkäten har 

inte svarat på frågan. Några respondenter uppger att de vill ha flera kompisar medan andra har 

nya och gamla kompisar de umgås med på fritiden. 

 

Några citat angående tillhörigheten på fritiden. 
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Tycker du att du har en bra och meningsfull fritid? 

Ja, mycket bra. 

Vad är det som gör att din fritid är mycket bra? 

Jag tycker att jag kan göra vad jag vill. 

Hur upplever du att kontakten är och att du är en i ”gänget” med kamraterna på 

fritiden? 

Bra 

Vad är det som gör att du känner dig som en i gänget? 

Jag har många kompisar men skulle gärna ha ännu flera.(En 1) 

 

Respondenten tycker att fritiden är bra och har en tanke kring att få välja och göra vad 

respondenten vill är det som är bra. Tillhörighet med kompisar har respondenten på fritiden och 

respondenten har kompisar men vill gärna ha flera kompisar för att fritiden ska bli ännu bättre. 

 

Tycker du att du har en bra och meningsfull fritid? 

Varken bra eller dåligt. 

Hur kan din fritid bli bättre? 

Flera kompisar.(En 2) 

 

Respondenten tycker att fritiden inte är bra men heller inte dålig och fritiden kan bli bättre med 

flera kompisar.  

 

-Tycker du att du har en bra och meningsfull fritid? 

-Ja. 

-Vad gör du på fritiden? 

-Tränar och umgås med kompisar. 

-Är det kompisar från tidigare? 

-Ja, det är kompisar jag har haft sen jag var liten och en del nya kompisar. 

-Men inga från skolan? 

-Nej. Den enda jag har kontakt med är en som går sista året där ute nu. 

-Hur kommer det sig att du inte har kontakt med de andra? 

-Jag vet inte det har bara blivit så. Man kanske träffar på dem ibland och pratar- 

men inget mer än så. (Ip8) 
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Intervjupersonen träffar kompisar och tränar på fritiden. Han känner tillhörighet med de nya och 

gamla kompisarna från tidigare men uppger sig inte ha någon djupare relation till kompisarna 

från gymnasiesärskolan. 

 

-Vad gör du på fritiden? 

-Spelar tv spel, fikar, umgås med vänner, håller på med datorn. 

-Har du en bra fritid? 

-Ja, hyfsad - Ska bättra på den till sommaren. Jag ska ut och springa. 

-Hur är det med kompisar då? 

-En från skolan har jag kontakt med, de andra bor utspridda. 

-Har du andra kompisar? 

-Ja, jag har festival kompisar, barndomsvänner, kompisars kompisar. 

-Jag gör olika saker med olika kompisar. Det är bra att vara mångsidig. 

-Det här att du har gått i särskolan. Har du upplevt det jobbigt någon gång? 

-Neej - absolut inte är det någon som har problem med att jag har gått i 

särskolan är det deras problem och inte mitt. Jag är jätteglad att jag har gått där 

och fått hjälp eftersom jag har skolsvårigheter. (Ip6) 

 

Intervjupersonen beskriver en fritid med olika sysselsättningar och med olika kompisar till de 

olika sysselsättningarna. Han känner tillhörighet och identifikation i en variation i de olika 

grupperna. Intervjupersonen har en både medveten och känslomässig identifikation i att ha 

särskolebakgrund. Hans identifikation är något mer än bara till en viss grupp. 

 

För att känna tillhörighet och ha en meningsfull fritid framkommer det i citaten den stora 

betydelsen av att ha kompisar man trivs med, känner grupptillhörighet med och kan identifiera 

sig med. För de respondenter som saknar kompisar upplevs fritiden inte lika meningsfull. Det 

verkar också vara svårt för vissa respondenter att få nya kompisar och/eller att behålla kontakten 

med de gamla kompisarna från skoltiden. 
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Förväntningar inför etableringsfasen  

 

Tabell 6; Förväntningar hos respondenterna inför etableringsfasen i vuxenlivet 

Förväntningar i huvudsak att arbeta Inga direkta förväntningar 

11 4 

 

Elva av respondenterna hade förväntat sig ett arbete efter skolan. Men även förväntningar om en 

bra fritid och ett eget boende fanns bland dessa respondenter i varierande antal. Fyra av 

respondenterna har uppgett att de inte hade några förväntningar då de slutade skolan. 

Det som är gemensamt för respondenterna är att de vill arbeta. De respondenter som har ett 

arbete är mera tillfredställda med sin livssituation än de arbetslösa. Två av respondenterna har 

studerat efter att de slutade gymnasiesärskolan men ingen av respondenterna har uppgett att 

deras förväntningar efter gymnasiesärskolan var att studera vidare. 

 

Vilka förväntningar hade intervjupersonerna då de slutade skolan och hur upplever de att 

förväntningarna har uppfyllts? 

 

Hur upplever du att dina förväntningar inför att sluta skolan och gå över till 

arbete/studier har uppfyllts? 

Dåligt. 

Vilka förväntningar hade du som inte blev uppfyllda inför övergången skola-

arbetsliv? 

Jag trodde jag skulle få ett riktigt jobb.(EN 1) 

 

Respondenten hade en förväntning om att få ett ”riktigt” arbete och med det syftar han troligtvis 

på ett arbete på öppna arbetsmarknaden eftersom han har ett arbete inom Daglig verksamhet.  

 

-Blev det som du tänkte dig då du slutade skolan? 

-Nej. 

-Vad är det som inte har blivit då? 

-Söka ett jobb och få ett jobb. 

-Sökte du jobb då? 

-Ja som badvakt, inom hemtjänst och på dagis. 
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-Vad hände med de jobben då? 

-De skulle höra av sig- men de gjorde inte det. 

-Du hade velat haft ett jobb? 

-Ja. 

-Något annat som inte blev? 

-Nej. (Ip1) 

 

Intervjupersonen hade en ambition att få ett arbete och sökte arbeten som hon inte hade en 

utbildning för. Intervjupersonen uttrycker en besvikelse i att arbetsgivarna inte hörde av sig 

samt att hon inte fick något arbete.  

 

-Vad förväntade du dig då du slutade skolan? 

-Inte så mycket - Jag hjälpte till mycket med släkten och hade saker att göra. 

-Blev det som du hade tänkt dig då? 

-Nej, jag hade tänkt mig något mera stadigt i arbete, tränat och träffat kompisar 

och inte att flytta (Ip3) 

 

Intervjupersonen förväntade sig inte något då hon slutade gymnasiesärskolan. Men hon tycker 

ändå inte att det blev som hon hade tänkt sig eftersom hon hade tänkt sig något mera stadigt i 

framtiden då det gällde ett arbete, eget boende och en bra fritid.  

 

-Vad hade du för förväntningar då du slutade skolan? 

-Jag hade inga- inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Jag ville bara ha sommarlov 

och jag tänkte inte på arbete eller så. 

-Hur har det blivit då? 

-Bra som jag har det nu- Jag har fått jobb och boende. 

Jag fick jobb som jag alltid har velat haft sen jag var liten. 

-Hur fick du det? 

-Lss handläggaren hjälpte till och …..[aktuell arbetsgivare.] 

-Kan du ge några råd till elever som slutar gymnasiesärskolan? 

-Ja att ha någon som hjälper dem en god man eller så. (Ip2) 

 

Intervjupersonen hade inga förväntningar men hon upplever att det blev bra som det är nu. Hon 

har ett arbete via dagligverksamhet på en öppen arbetsmarknad. Intervjupersonen är medveten 

om att hon har behövt hjälp för att få de insatser hon har rätt till.  

 

-Blev det som du hade trott då du slutade skolan? 
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-Både och, både bättre och sämre. 

-Jag hade trott jag skulle bli arbetslös men det vart bra. Det är flytten då som 

inte har blivit. 

-Jag hade trott tvärt om- att det skulle vart lättare att få ett boende än ett arbete. 

-Är du nöjd då med hur det vart? 

-Ja det känns som det är bra just nu i alla fall. (Ip8) 

 

Det intervjupersonen ger uttryck för är att det inte alltid blir som man har tänkt sig men det är 

okej ändå. Det kan dock bli bättre om han kunde flytta hemifrån. 

 

-Vad hade du för förväntningar då du slutade skolan? 

-Att få ett arbete 

-Hur tycker du det blev då? 

-Det blev bättre än jag hade tänkt mig, eftersom jag fick arbete så snabbt. 

-Tänkte du på att flytta hemifrån då du slutade skolan? 

-Nej det fanns inte- bara arbete. 

-Fritiden då hur har den blivit då? 

-Ja, jag har hunnit med en del fritid[…..] 

-Jag har inte tid nu med det arbete jag har nu. 

-Jag skulle önska jag hade lite mera fritid .(Ip4) 

 

Intervjupersonens förväntningar var att hitta ett arbete och han vart nöjd då han fick ett arbete 

snabbt. Intervjupersonen hade inga tankar på något annat efter skolan.   

 

Citaten visar på att det blev svårare för en del av respondenterna att få sina förväntningar 

uppfyllda inför etableringsprocessen och då i huvudsak förväntningar i form av att få ett arbete. 

Det finns dock några respondenter som tycker att förväntningarna blev bättre än väntat och det 

också på grund av arbetssituationen, dessa respondenter hade förväntat sig att det skulle vara 

svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än vad det vart för dem. De respondenter som är 

riktigt nöjda med sin etableringsprocess är de som har etablerat sig både på arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden och har kompisar på fritiden. Det har varit svårt för många av respondenterna 

att få ett eget boende och det är något respondenterna inte hade förväntat sig att det skulle vara 

på det viset. 
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Förväntningar inför Framtiden 

Tabell 7; Respondenternas syn på framtiden 

Ser bra och ljust på framtiden Ser varken bra eller dåligt på framtiden 

13 2 

 

Tretton av respondenterna har uppgett att de ser bra på framtiden och två respondenter har 

svarat att de ser varken bra eller dåligt på framtiden.  

 

Några röster i hur respondenterna ser på möjligheter i framtiden.  

Om du ser framåt, hur tänker du då det gäller arbete, boende och fritid? 

Bra 

Vad är det som gör att du ser bra på framtiden? 

Man måste vara positiv och hoppas på det bästa. (En 1)   

 

Respondenten ser framtiden som bra och gör en påtvingad värdering av hur man ska se på 

framtiden. Det finns en positiv förhoppning om framtiden hos honom. 

 

Om du ser framåt, hur tänker du då det gäller arbete, boende och fritid? 

Bra 

Vad är det som gör att du ser bra på framtiden? 

Jag vill ha jobb innan sommaren, så satsar på det. Har flyttat till pojkvännen och 

ska bo kvar där. Gör så mycket jag kan på min fritid. (En 5)   

 

Denna respondent ser framtiden som bra och svarar på hur hennes plan inför framtiden ser ut. 

Hon har en önskan att börja arbeta och uppger sig att jobba på detta med att hitta ett arbete. 

 

-Om du ser framåt nu- vad tänker du och hur ser du på framtiden? 

-Jag tycker att det är bra. 

-Vi får se hur det blir när vi flyttar. 

-Mmm 

-Jag ser fram mot att flytta och att träffa nya kompisar och få nya vänner. 

-Hur ser du på att få jobb? 
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-Få se  

-På sikt då vill du ha ett arbete? 

-Ja. 

-Vet du hur du ska göra då eller vem du kan vända dig till då du har flyttat?  

-Nej men vi ska ta reda på det. Men läkaren skriver att jag kan arbeta 

självständigt – men jag kan ju inte det. (Ip1) 

 

Intervjupersonen ser ljust på framtiden. Hon har positiva förväntningar inför att träffa nya 

vänner och att få flytta till ett nytt ställe. Då det gäller arbete anser hon att hon kommer att 

behöva mer stöd än vad läkaren skriver, för att det ska fungera på arbetsmarknaden för henne.  

 

-Om du ser framåt. Vad gör du om fem år? 

-Förhoppningsvis har jag kvar jobbet. 

-Jaha 

-Ja det är det viktigaste. Och jag bor kvar. 

-Du ser ljust på framtiden? 

-Ja  

-Något annat du vill göra då i framtiden? 

-Nej. (Ip2) 

 

Intervjupersonen ser positivt på en framtid utan förändringar i sin livssituation eftersom hon är 

nöjd med det som hon har i dagsläget.  

 

-Hur ser du på framtiden? 

-Sådär, ibland känns det bra och ibland inte. 

-Okej 

-Det är svårt att säga vad jag känner. Det är svårt att komma ifrån grannar och 

allt. 

-Du menar om du flyttar? 

-Ja att stå på egna ben- det är ju skönt men. 

-Tänker du på att du kommer att sakna den tryggheten? 

-Ja det också och att det kan bli ensamt. Man får skaffa en katt kanske, det har 

jag haft hela mitt liv. 

-Ja, det är ju trevligt 

-Ja annars kan det bli väldigt tyst. 

-Vad har du för planer med arbete framöver? 
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-Ja, jag har väll tänkt jobba kvar så länge jag får i alla fall. 

-Jaha det är en plan att arbeta. 

-Ja att få pengar 

-Är det att ha något att göra också? 

-Ja annars blir jag rastlös. (Ip 8) 

 

Denna intervjuperson uttrycker en klyvenhet inför framtiden. En kluvenhet bestående av en oro 

inför en förändring i framtiden. En förändring som han vill d.v.s. han vill flytta hemifrån. Det 

finns en oro inför något man inte har och därför inte kan veta riktigt hur det kommer att bli och 

oro inför att lämna något som man vet hur det är. En oro inför att bli mera ensam och känna 

mindre delaktighet i sin boendesituation. Intervjupersonen uttrycker också att han vill arbeta 

kvar så länge det går och han vill inte ha någon förändring i sin arbetssituation framöver. 

 

I citaten framkommer det att respondenterna har en positiv syn inför framtiden. De respondenter 

som har arbete vill behålla sina arbeten och därmed tillhörigheten i och med 

arbetsgemenskapen. De respondenter som inte har arbeten har förväntningar att finna ett arbete i 

framtiden. Flera av respondenterna känner också en oro inför eventuella förändringar i 

framtiden, förändringar i att bli av med sitt arbete eller på något annat vis en förändring i deras 

livssituation. Denna rädsla inför eventuella förändringar kan därmed få en låsande effekt inför 

en förändring som faktiskt hade kunnat leda till en personlig utveckling för respondenterna.  
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Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion och tolkning efter varje ämnesområde utifrån begreppet 

KASAM och tidigare forskning gällande identitet, tillhörighet och delaktighet samt 

handlingsutrymme.  

Ämnesområdet bemötande, handlingsutrymmet och möjlighetshorisonten för respondenterna i 

deras etableringsprocess, samt aktörernas inverkan p.g.a. deras förhållningssätt i bemötandet 

gentemot respondenterna kommer att diskuteras utifrån begreppet KASAM och dess tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se sid 25-26).  

Tillhörighet och identifikation i arbetsliv, boende och fritid kommer att tolkas och diskuteras 

utifrån tidigare forskning inom identifikation, tillhörighet och delaktighet som nämns i 

litteraturöversikten (se sid 21-24).  

Individens förväntningar i sitt karriärskapande från tidigare i samband med då respondenterna 

avslutade sin utbildning i gymnasiesärskolan i förhållande till hur förväntningar i nutid blev. 

Samt förväntningarna inför framtida karriärskapandet respondenterna har, kommer att förklaras 

med syfte i att få en ökad förståelse i respondenternas handlingsmönster i deras 

karriäretableringsprocess. 

Diskussionsdelen avslutas med en sammanfattning av studiens väsentliga slutsatser som 

ytterligare belyser svaren på studiens forskningsfrågor.  

Bemötande, handlingsutrymme och möjlighetshorisont för 

respondenterna i karriäretableringen  

Respondenternas synsätt i upplevelsen av ett bra bemötande kan förstås utifrån begreppet 

KASAM. Enligt Antonovsky (1991) omfattar begreppet KASAM av tre komponenter: En 

grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga 

och strukturerade (begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga 

(hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i 

(meningsfullhet).   

Att respondenterna möter många olika aktörer i deras etableringsprocess och att det upplevs 

som begripligt är förklarligt. Respondenterna har under skoltiden och uppväxten haft ett stort 

antal vuxenkontakter och att det följer det mönstret även efter skoltiden borde inte anses vara 

något extra ordinärt. 
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Då det gäller kontakten med arbetsförmedlingen i Globen och avståndet till dem uppger flera av 

respondenterna det som ett problem. Avståndet till arbetsförmedlingen i Globen kan vara upp 

till 10 mil för vissa av respondenterna med tanke på att Stockholmslän är stort till ytan. Det kan 

bli en resa för vissa av respondenterna på upp till 3 timmar för ett besök på en arbetsförmedling. 

Flera av respondenterna uppger även svårigheter rent ekonomiskt samt praktiskt att hitta till 

arbetsförmedlingen i Globen. Respondenterna har svårigheter p.g.a. sitt intellektuella 

funktionshinder med tidsuppfattningen och med att lokalisera sig samt hitta till nya platser. 

Därför är det fullkomligt förståligt att de inte upplever tillgängligheten gentemot denna 

specifika arbetsförmedling som hanterbar då respondenterna ska åka till Arbetsförmedlingen i 

Globen. Eftersom de individuella resurserna hos respondenterna begränsar dem i deras förmåga 

att rent praktisk få tillgänglighet till arbetsförmedlingen i Globen.  

 En slutsats är därför att för flera av respondenterna hade det varit betydligt mera hanterbart om 

de hade fått den länsöverskridande hjälpen som den specifika arbetsförmedlingen Unga F kan 

stå till tjänst med på den lokala arbetsförmedlingen i Stockholms Län respondenten tillhör.  

I studien framkommer det att de allra flesta respondenterna har fått ansöka och anskaffa arbete 

på egen hand eller via hjälp från någon släkting/vän.  Det innebär att respondenterna har en 

förväntning på sig från omgivningen att de har individuella förmågor såsom egen drivkraft, 

social kompetens och en vilja i att våga ta kontakter självständigt. Detta känns också igen i 

respondenternas berättelser. Detta är något som även Molin (2008) nämner som en 

framgångsfaktor för individer med särskolebakgrund i hans avhandling. Är det då en utmaning 

som blir meningsfull och värt för respondenterna att investera sitt engagemang i? Det blir 

förstås meningsfullt om det leder till ett arbete och då värt för respondenterna att investera sitt 

engagemang i. Tyvärr visar respondenternas berättelser att det inte alltid gör det och därför kan 

bemötandets meningsfullhet från arbetsförmedlingen och andra myndigheter respondenterna 

kommer i kontakt med under deras etableringsprocess ifrågasättas.   

En slutsats blir därför att med tanke på de omfattande antal kontakter denna målgrupp träffar 

under deras etableringsprocess och den faktiska hjälpen i bemötandet respondenterna i själva 

verket får, visar det på brister i samverkan mellan de olika aktörerna i samhället. Detta i sin tur 

begränsar respondenternas möjlighetshorisont i etableringsprocessen. 

Ett exempel på en strukturell brist är det som flera av respondenterna uppger som svårigheter 

rent ekonomiskt eller praktiskt att ta sig och hitta till arbetsförmedlingen i Globen och att detta 

är orsaken till att de har blivit utskrivna från arbetsförmedlingen. Respondenterna beskriver 

vidare deras försök vid en utskrivning från arbetsförmedlingen att få hjälp från andra 

myndigheter såsom försäkringskassan, LSS-handläggare och den sociala myndigheten som 

krångligt och tidsomfattande. Då respondenterna i denna studie på grund av minnet eller brist på 

pengar till busskort skrivs ut från arbetsförmedlingen och därmed anses de inte längre stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Kan det kritiskt ifrågasättas huruvida det är den nedsatta 

individuella arbetsförmågan eller om det är strukturella problem som leder till utskrivningen för 

individen. Vid en utskrivning från arbetsförmedlingen i Globen och att per automatik få hjälp 

från andra myndigheter som målgruppen enligt SOL eller LSS har rätt till känns inte igen i 

respondenternas berättelser.  Det leder till att respondenterna hamnar ”mellan olika stolar” och i 

ett utanförskap och det är också något som framkommer i denna studie. För att ta sig ur detta 

utanförskap krävs det hjälp från signifikanta andra d.v.s. informellt stöd av vänner, släktingar, 

god man eller andra personer. För personer som saknar sådant stöd blir det svårare. Som nämnts 

i studiens litteraturöversikt så framkommer det att tidigare forskning visar på att det sociala 
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nätverket kring personer med lindrig utvecklingsstörning ofta är tunt och därför är detta 

bekymmersamt. 

En slutsats är att strukturella brister hos samhällets myndighetsaktörer gör att individer i denna 

studie hamnar i ett tomrum mellan olika myndigheter som påverkar deras handlingsutrymme 

och livssituation negativt. Det påverkar individens handlingsutrymme negativt eftersom det inte 

finns sysselsättning eller ekonomisk ersättning för individen i detta tomrum. Det finns också en 

risk med ett synsätt i bemötande från aktörerna då individens begränsningar av funktionshindret 

hamnar i förgrunden och individen inte får hjälp med att hantera och finna alternativa lösningar 

som skulle passa individen bättre. Ett sådant hanterande av bemötandet från 

myndighetsaktörerna leder inte till meningsfullhet för individen. Vilken grad i begreppet 

KASAM individen kommer att befinna sig i d.v.s. i vilken utsträckning respondenterna upplever 

känslan av sammanhang i sin etableringsprocess. D.v.s. utifrån respondentens upplevelse av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin livssituation kommer att påverkas av det som 

sker i individens omgivning utifrån förhållningssättet i bemötandet hos myndighetsaktörerna 

och de strukturella bristerna i samhället respondenterna kan drabbas av.  

Tillhörighet och identifikation i arbete, boende och fritiden 

Arbete 

Det intervjuperson sju beskriver angående sin tillhörighet ut i arbetslivet liknar det Molin (2008) 

beskriver angående en motsägelsefull tillhörighet och därmed en identifikationsprocess som kan 

leda till en splittrad identitet.  ”Ja jag sitter mellan två stolar”(ip7) uttalande tyder på att han vill 

identifiera sig som en vanlig vuxen. Intervjupersonen vill arbeta och anser sig ha förmåga att 

kunna arbeta och vill följa normen i samhället som innebär bland annat att inneha ett arbete. 

Medan myndigheterna tvistar i hur intervjupersonen anses stå till arbetsmarknadens förfogande 

eller inte. Det blir för intervjuperson sju att stå ”med en fot i varje värld”. Han identifiera sig 

med att vara en som alla andra men han befinner sig i en livssituation då han nekas tillhörighet 

och delaktighet ut i arbetslivet. Intervjuperson sju har blivit drabbad av det Lindqvist i (SOU 

1999:21) beskriver som otydliga och komplicerade regelsystem. Det blir en samhällig och 

politisk fråga och här kan kritiskt ifrågasättas om det verkligen ska behöva vara en så krokig och 

komplicerad väg ut för individer med funktionshinder i deras karriäretablering. De 

intervjupersonens berättelse också visar på är om han verkligen får de insatser som han är 

berättigad till enligt LSS. I Mineur, Bergh & Tideman (2009) beskrivs problem i att tillhöra 

kategorin lindrigt utvecklingsstörning i form av begränsningar av livssituationen p.g.a. andras 

syn och förväntningar på vad man kan och klarar av. I intervjupersonen sju berättelse 

återkommer också det stora behovet för denna målgrupp av signifikanta viktiga andra samt 

individuella förmågor såsom en egen drivkraft och eget ansvarstagande för att komma framåt i 

karriären. 
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De flesta av respondenterna har ett arbete de trivs med både vad de gäller arbetsuppgifter och 

arbetskamraterna. Nyberg (2006) menar att hur sociala interaktioner tar sin utformning är 

betydelsefullt för hur människor skapar mening och förståelse av sina identiteter i olika 

sammanhang. Social identitet kan då förstås i hur en person förstår sin omvärld och sig själv, 

det är en ständig process i förhandling av självdefinitioner av den egna identiteten och 

identiteten som tillskrivs av andra i individens omgivning. Det har en känslomässig betydelse 

för individen att vara medlem i en viss grupp. Intervjupersonen nedan beskriver en 

känslomässig tillhörighet i arbetsgemenskapen. Det som också framkommer är att denna 

samhörighet är just i det lokala sammanhanget d.v.s. på arbetet.  

”Hur är det med arbetskamrater då? Bra, jag har jättebra kontakt med dem. 

Umgås ni på fritiden också? Nej det gör jag inte- de är arbetskamrater.”(Ip4) 

Kritik finns just mot den sociala identitetsteorin eftersom den fokuserar endast på en 

grupprelation i taget. Zavalloni (1971) tankegång om multipla sociala identiteter är att individen 

kan identifiera sig med olika uppsättningar av kategoritillhörigheter samtidigt. 

En slutsats i denna studie är att i flera av respondenternas fall finns tillhörighet med 

arbetskamraterna i och med arbetet medan en djupare tillhörighet med kamraterna utanför denna 

grupp saknas. D.v.s. en stark känslomässig samhörighet utanför arbetet saknas i dessa 

grupprelationer som hos intervjupersonen i citatet. En fundering är på vad det kan vara som gör 

att det är på det viset hos respondenterna. Vad är det som gör att det är svårare för flera av 

respondenterna att knyta djupare kontakter samt att behålla tidigare kontakter utanför dess 

ordinarie sammanhang. Detta påverkar antalet sociala kontakter personen är involverad i och 

kan identifiera sig med vilket i sin tur kan leda till en känsla av ensamhet eller saknad av 

kamrater vilket också framkommer i denna studie.  

 

Boende 

Att flytta hemifrån till ett eget boende visar denna studie på att det är uppenbart svårt för 

respondenterna. Åter igen framkommer vikten av att ha kontakter samt stöd från släktingar eller 

god man för att få fram en bostad. Det kan starkt ifrågasättas om individer som har varit 

placerade av de Sociala myndigheterna under skoltiden får den hjälp de behöver för att anskaffa 

ett eget boende då placeringen upphör i och med att skolan slutar. De tvingas flytta runt, 

misslyckas i ett sökande efter ett eget boende och får flytta hem till biologiska föräldrar.  

Tanken är att en insats enligt LSS ska främja och stärka personer med funktionshinder för att 

uppnå tillhörighet och delaktighet i det samhälleliga livet. Stödet och servicen ska ge människor 

med funktionshinder möjlighet till att leva som de flesta andra. LSS blev en viktig 

hänvisningsnyckel när den introducerades, och har hjälpt många med funktionshinder till ett 

bättre liv (Boman,2003).  

En slutsats i denna studie är att det finns uppenbara brister inom vissa kommuner, brister i att 

individen inte får den rätt och det stöd han/hon behöver och faktiskt har rätt till enligt den 

rättighetslagen individer med funktionshinder tillhör i anskaffandet av en bostad. Detta i sin tur 
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medför att individen inte får en levnadssituation som andra ungdomar. Sedan spelar yttre 

förutsättningar som tillgång till lägenheter inom de olika kommunerna också en betydande roll 

och detta är då på en mera samhällelig och politisk nivå. 

När det gäller LSS kan det ifrågasättas om det överhuvudtaget ska finnas en särskild lag för 

personer med funktionshinder och handikapp, då de strävar för jämlikhet. Människor med 

intellektuella funktionshinder stämplas genom att ha en egen lag. LSS har också kritiserats på 

grund av den otydliga beskrivningen av dem med psykiska funktionshinder. Vidare är 

kriterierna för insatser enligt LSS så oprecist formulerade att många som behöver stöd och 

service faller utanför lagen (Grunewald,2006). Annan kritik är att kommunens LSS handläggare 

ofta saknar utbildning och erfarenhet och styrs av kommunens tillgångar till insatser och 

politiska restriktioner. LSS är en pluslag till socialtjänstlagen med en tanke om att fler personer 

med funktionshinder ska få stöd genom socialtjänstlagen. Grunewald (2006) menar att alla 

personer med funktionshinder bör få stöd genom LSS och att något så svårmätbart som graden 

av funktionshinder inte ska avgöra om man tillhör den mera fördelaktiga LSS lagen eller 

socialtjänstlagen. Här kan individerna falla mellan de olika lagarna istället för att det som 

tanken är att lagarna ska komplettera varandra. Det ger denna studie exempel på då det gäller 

vissa intervjupersoners nuvarande livssituation mellan olika boenden och av saknande av egen 

bostad då intervjupersonerna väntar på eget boende som tar lång tid. I SOU 1999;21 

framkommer det exempel på domstolstrots då huvudmän inte verkställer domar angående rätt 

till insatser enligt LSS. I praktiken innebär det att enskilda inte får de insatser som de har rätt 

till. 

Fritid 

Respondenterna upplever sig ha en bra fritid och i det begreppet lägger de olika 

sysselsättningar, kompisar och en frihet i att bestämma vad man vill göra på fritiden.  

Flera av respondenterna känner dålig tillhörighet med tidigare kamrater från skoltiden. Molin 

(2008) benämner detta i att en person kan förhålla sig till en identitetskategori genom att 

identifiera sig med den, ta avstånd från den, göra motstånd mot den eller förhålla sig likgiltig 

mot den. Respondenternas identifikation med tidigare skolkamrater är mera att förhålla sig 

likgiltigt mot dem.  Ett exempel på ett slags likgiltigt sätt att förhålla sig till att vilja ta eller ha 

mera kontakt med tidigare skolkamrater ger intervjuperson åtta uttryck för. 

”Hur kommer det sig att du inte har kontakt med de andra [tidigare skolkamraterna]? 

Jag vet inte det har bara blivit så. Man kanske träffar på dem ibland och pratar- men inget mer 

än så.(ip8)” 

Men det förekommer också det Lange och Westin (1981) beskriver som en stark identifikation 

och känslomässig samhörighet och då även en pluralism i denna kognitiva och emotionella 

samhörighet i flera grupper och därmed flera olika tillhörigheter, d.v.s. en komplex variation av 

tillhörigheter och identiteter. Det är något som Sicakkan & Lithman (2006) menar att dagens 

mångfaldssamhälle också ställer andra krav på hur identiteter kan och bör förstås. 

Intervjuperson sex beskriver tillhörighet och identifikation utifrån pluralism med en stark 

kognitiv och emotionell identifikation i flera grupptillhörigheter utifrån dessa ord. 
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- Ja, jag har festival kompisar, barndomsvänner, kompisars kompisar. 

Jag gör olika saker med olika kompisar. Det är bra att vara mångsidig. 

-Det här att du har gått i särskolan. Har du upplevt det jobbigt någon gång? 

-Neej - absolut inte är det någon som har problem med att jag har gått i 

särskolan är det deras problem och inte mitt. Jag är jätteglad att jag har gått där 

och fått hjälp eftersom jag har skolsvårigheter. (Ip6) 

 

En slutsats är att identifikation och tillhörighet ut i fritiden hos respondenterna följer olika 

mönster d.v.s. ett komplext mönster i variation av tillhörigheter och identifikation.  Det som 

också framkommer i studien är en saknad av kompisar på fritiden, en önskan om att träffa nya 

kompisar och en svårighet att behålla kontakten med kompisar från skoltiden.  Det här kan vara 

faktorer som kan leda till en upplevelse av utanförskap och sämre förutsättningar att få 

tillhörighet med kamrater på fritiden i och med avsaknaden av kamrater och därmed en sämre 

livssituation. Tidigare forskning (j.m.f. Mineur, Bergh & Tideman, 2009) visar också på att det 

sociala nätverket kring personer med lindrig utvecklingstörning ofta är tunt och då det gäller 

relationer i form av partners är det ovanligt att man lever i fasta relationer. Ett faktum i denna 

studie är att endast en av femton respondenter är sambo.   

Förväntningar från tidigare angående karriärskapandet  

Den absolut högsta förväntningen respondenterna hade då de slutade skolan var att börja arbeta. 

Det är fler av respondenterna som är i arbete än de som inte är i arbete. Men det finns en stor 

besvikelse hos de arbetslösa över deras situation. En besvikelse över att det inte finns en plats 

för dem ute i arbetslivet. En känsla hos respondenterna att inte höra till och som leder till ett 

utanförskap. 

I studien framkommer det att det finns framgångsfaktorer för individer som har fått arbete.  

Respondenter med individuella faktorer såsom egen drivkraft, social kompetens samt att det 

finns ett stort nätverk kring dem gör att de lyckas bättre att komma ut i arbetslivet efter avslutad 

gymnasiesärskola. Det är individuella faktorer som påverkar individens handlingsmönster i sitt 

karriärskapande.   

Att gymnasiesärskolans utbildning leder till en yrkesutbildning som per automatik ger ett arbete 

ut i den öppna arbetsmarknaden var en förväntning respondenterna i denna studie hade då de 

slutade skolan. Det var en förväntning som inte alltid besannades. Det kan ses som en bristande 

kvalité på utbildningen eller i ett större perspektiv en brist i samhället att få fram arbetsplatser 

där alla kan vara delaktiga trots nedsatt arbetsförmåga. Denna ouppfyllda förväntning gör 

givetvis att respondenterna i denna studie känner besvikelse över den utbildning de har fått och 

att den inte ledde till det de trodde.  Detta faktum har påverkat respondenternas 

handlingsmönster och möjligheter i deras karriärskapande. Utifrån Berglind (1995) kan det bli 
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en ”krock” mellan individens inre och yttre förhållande i handlingsutrymmet. Respondenterna 

har en förmåga och vilja i att arbeta d.v.s. inre förutsättningar och handlingsmönster men 

omgivningen har inte passande arbeten och det blir ett yttre hinder som begränsar 

möjlighetshorisonten för respondenterna.  Respondenterna har ett behov i att finna arbetssysslor 

som är anpassade utifrån deras förmåga att klara av ett för dem lämpligt arbete och ett 

konstaterande är att det är en stor utmaning för välfärdsamhället att få dessa individer i 

sysselsättning så att de får en möjlighet till ett karriärskapande samt en bättre livssituation med 

en delaktighet i samhället i stort i och med ett arbete.  

Att utsättas för ett upprepat misslyckande på arbetsmarknaden tär på självförtroendet och Jenner 

(2004) menar att vid ett upprepat misslyckande kan individen reagera med passivitet eller 

aggressivitet för att minimera skadan av självförtroendet. Detta kan innebära att individen inte 

vill söka nya arbeten eller att ilskan riktas mot omgivningen. Därför är det viktigt att sätta upp 

realistiska mål som upplevs möjliga och meningsfulla att uppnå för individen. Respondenterna i 

denna studie som har misslyckanden i arbetssökandet och i arbetslivet behöver stöd för att inte 

hamna i ett handlingsmönster som tar sig i uttryck i en passivitet inför att söka nya arbeten och 

frågan är om de får det stödet i den utsträckning de kommer att behöva?  Ett exempel på 

bristande stöd som kan påverka individens handlingsmönster ger intervjuperson ett då hon 

uppger att hon anser sig inte kunna arbeta självständigt och att hon kommer att behöva mera 

stöd ut i arbetslivet än vad läkaren har skrivit på läkarintyget.  

En slutsats är här att den faktiska hjälp en person med ett intellektuellt funktionshinder i 

praktiken får i etableringsprocessen kan vara beroende av hur läkarna formulerar läkarintyget 

angående personens nedsatta arbetsförmåga. Risken är ganska stor att personer inom 

målgruppen hamnar mellan olika myndigheters tyckanden istället för att få ett individuellt stöd 

ut i arbetslivet oavsett om det stödet ges via LSS eller via arbetsförmedlingen. Detta kan få 

konsekvenser i respondenternas möjlighetshorisont i etableringsprocessen samt sluta i ett 

ytterligare misslyckande i arbetssökandet. 

Möjligheter i nutida karriärskapandet  

I dagens samhälle i den rådande arbetslinjen är arbete mycket viktigt både av försörjningsskäl, 

ökad livskvalitet och en känsla av delaktighet och gemenskap (j.m.f. Mineur,Berg&Tideman, 

2009,Giddens,1997) Det är problematiskt för en del av respondenterna med intellektuellt 

funktionshinder att etablera sig på arbetsmarknaden och att få behålla ett stadigvarande arbete. 

Lindqvist (2007) lyfter också denna problematik att unga med funktionshinder har svårigheter i 

att få och behålla ett stadigvarande arbete och Lindqvist hänvisar då till olika anledningar varför 

det är så.  En kombination av strukturella, attitydmässiga och individuella funktioner men 

Lindqvist lyfter även andra orsaker såsom brister i skolmiljön och tillgänglighet vad gäller 

studie – och yrkesvägledning. 

Det finns goda exempel på ett bra samarbete mellan de olika myndigheterna – skola –

arbetsförmedling - försäkringskassa ut i landet. Då samverkan leder till en mera individuell 
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planering för varje enskild individ och som i sin tur leder till ett bra handlingsmönster för 

individen som resulterar i en fortare etablering ut i arbetslivet. En karriäretableringsprocess 

oberoende om det är inom daglig verksamhet eller ut på öppna arbetsmarknaden.  Ett sådant 

exempel är ett pågående projekt – Projekt arbetsvägen där arbetsförmedlingen ger stöd till 

personer med funktionshinder via metoden ISA i samverkan med gymnasiesärskolor. 

Försöksverksamhet pågår i två kommuner i Sverige och syftet med projektet är att 

arbetsmetoden vid utslussning av individer med funktionshinder ska bli ett arbetsätt och en 

metod som ska bli likvärdig oavsett vad individen är bosatt någonstans i Sverige.  

En slutsats utifrån respondenterna i denna studie är att utslussningen i dag inte är på lika villkor 

i Sverige, en del kommuner har bättre samverkan än andra. Berglind (1995) beskriver det 

teoretiska begreppet handlingsutrymmet att det fokuserar på skillnaden mellan inre och yttre 

förhållanden d.v.s. förutsättningar hos individen samt omgivningen. Denna studie visar på att i 

Stockholmslän är de yttre förutsättningarna inte alltid optimala och det påverkar individens 

handlingsmönster i karriärskapandet. Samverkan mellan olika aktörer har betydelse för 

individens handlingsutrymme. I dag är det också så att fler i Sverige får en sysselsättning med 

aktivitetsersättning än en lönebidragsanställning hos en arbetsgivare och detta i sig bidrar till en 

lägre inkomst och generellt sämre levnadsvillkor för individen. I denna studie följer 

respondenternas etableringsprocess lika mönster, d.v.s. fler respondenter har en sysselsättning 

med en aktivitetsersättning än en lönebidragsanställning och därmed får respondenterna mindre 

pengar att röra sig med.   

Möjligheter i framtida karriärskapandet 

Det respondenterna ändå har givit uttryck för i studien är att de ser ljust på framtiden. De är 

nöjda med den livssituation de har eller också hoppas och tror de på en förändring i positiv 

riktning. Respondenterna uttrycker en oro inför både positiva förändringar såsom intervjuperson 

åtta gör inför att flytta hemifrån och en dold oro inför att bli av med arbetet. I studien 

framkommer det också att gemensamt för respondenterna som har ett arbete är att de verkar inte 

ha några ambitioner i att klättra uppåt i karriäretableringen eller att de vill byta arbetsplats. De 

verkar nöjda med att ha ett arbete som fungerar och vill inte ha några förändringar. Denna 

nöjsamhet eller rädsla inför förändringar kan förstås utifrån en krokig och ganska krånglig väg 

respondenterna har stått inför i och med etableringen ut i arbetslivet. En erfarenhet som leder till 

ett förstelnat handlingsmönster i karriärskapandet. 

Det påståendet kan ställas i ett mera teoretiskt tänkande och då i ett systemteoretiskt tänkande. 

Ett tänkande då vi är medvetna om vår omvärld och att allt påverkar oss liksom vi påverkar den. 

I Patton & Mc Machon (2006)  bok om systemteoretiskt tänkande framkommer det att det är 

viktigt att förstå hur mönster ser ut och hur relationer hänger ihop ömsesidigt i ett system.  

Respondenterna i denna studie är medvetna om att de har svårt att hitta en tillhörighet och 

delaktighet ut i arbetslivet. Respondenterna är medvetna om att de har begränsade möjligheter i 

utbudet av studier och yrken vilket kommer att påverka deras handlingsmönster och 
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handlingsutrymme både på ett inre individuellt plan och ett yttre strukturellt plan. Detta faktum 

kan indirekt påverka de respondenter som har ett arbete i deras värderingar och ge dem en 

positiv känsla av att bli kvar eller låsas in på aktuell arbetsplats, eftersom utbudet av alternativa 

arbetsplatser är begränsat. Liksom deras förutsättningar att vidareutbilda sig också är 

begränsade. Dessa faktorer blir ett mönster som jag kan se hänger ihop.  

En slutsats i respondenternas framtida handlingsmönster och handlingsutrymme i 

möjlighetshorisonten är att det finns något underliggande i respondenternas berättelser i att vara 

nöjd med det man har och en passiv inställning till förändringar som mera beror på yttre 

förutsättningar än inre drivkrafter vill denna studie påvisa.  

Sammanfattning slutsatser 

Hur etableringsprocessen tar sig i uttryck är beroende av en mängd olika orsaker som nämnts 

ovan i diskussionsdelen. Individuella framgångsfaktorer samt de viktiga signifikanta andra 

personerna lyser som en röd tråd igenom respondenternas berättelser och har en stor betydelse 

för hur navigeringen inom möjlighetshorisonten kommer att ta sig i uttryck. Vilket stöd, hjälp 

och de lokala förutsättningar som finns i individens sociala sammanhang kommer att påverka 

etableringsprocessen.  

En slutsats är att med tanke på de omfattande antal kontakter respondenterna har träffat under 

deras etableringsprocess och den faktiska hjälpen i bemötandet respondenterna i själva verket 

har fått, visar det på brister i samverkan mellan de olika aktörerna i samhället. Och denna 

avsaknad av hjälp begränsar respondenternas möjlighetshorisont i etableringsprocessen. 

En ytterligare slutsats är att dessa strukturella brister hos samhällets myndighetsaktörer gör att 

vissa individer i denna studie hamnar i ett tomrum mellan olika myndigheter vilket påverkar 

individens handlingsutrymme och livssituation negativt. Det påverkar individens 

handlingsutrymme negativt eftersom det inte finns sysselsättning eller ekonomisk ersättning för 

individen i detta tomrum. Det finns också en risk med ett förhållningssätt i bemötande från 

aktörerna då individens begränsningar av funktionshindret hamnar i förgrunden och individen 

inte får hjälp med att hantera och finna alternativa lösningar som skulle passa individen bättre. 

Ett sådant hanterande av bemötandet från myndighetsaktörerna leder inte till meningsfullhet för 

individen. Vilken grad i begreppet KASAM individen kommer att befinna sig i d.v.s. i vilken 

utsträckning respondenterna upplever känslan av sammanhang i sin etableringsprocess. D.v.s. 

utifrån respondentens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin 

livssituation kommer att påverkas av det som sker i individens omgivning utifrån 

förhållningssättet i bemötandet hos myndighetsaktörerna och de strukturella bristerna i 

samhället respondenterna kan drabbas av.  

Då det gäller tillhörighet och identifikation i denna studie följer identifikationsfasen hos 

respondenterna samma mönster som studier om multipla sociala identiteter. Respondenterna 

identifierar sig som en ”vanlig ungdom” i vissa situationer i exempelvis på fritiden och en 

ungdom i behov av stöd för att klara av vissa situationer i andra sammanhang såsom exempelvis 
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på en arbetsplats. En slutsats i denna studie då det gäller identifikation ut i arbetslivet är också 

att i flera av respondenternas fall finns tillhörighet med arbetskamraterna i och med arbetet 

medan en djupare tillhörighet med kamraterna utanför denna grupp saknas. D.v.s. en stark 

känslomässig samhörighet saknas i vissa grupprelationer utanför dess ordinarie sammanhang. 

En annan slutsats i denna studie är att det finns uppenbara brister inom vissa kommuner som gör 

att respondenterna har mycket svårt att skaffa sig ett eget boende i deras etableringsprocess. 

Detta i sin tur medför att individens möjligheter att flytta hemifrån begränsas och att 

livssituationen gentemot jämnåriga ungdomar utan funktionshinder kan skilja sig åt. En 

ytterligare slutsats då det gäller identifikation och tillhörighet ut i fritiden hos respondenterna är 

att identifikationen följer olika mönster d.v.s. ett komplext mönster i variationer av tillhörigheter 

och identifikation. Det kan förstås utifrån att ungdomar med intellektuella funktionshinder 

identifierar sig i första hand som vanliga ungdomar och inte som ungdomar med ett 

funktionshinder.    

Angående förväntningar från tidigare i förhållande till nutid så har förväntningarna till stor del 

inte blivit uppfyllda eftersom bristen på arbete, bostad och kompisar på fritiden finns och 

upplevs som ett problem hos flera av respondenterna. Därmed är delaktigheten ut i samhället i 

form av boende, arbete och fritid inte optimal. En slutsats är att utslussningen i dag inte är på 

lika villkor i Sverige, en del kommuner har bättre samverkan än andra. Berglind (1995) 

beskriver det teoretiska begreppet handlingsutrymmet att det fokuserar på skillnaden mellan inre 

och yttre förhållanden d.v.s. förutsättningar hos individen samt omgivningen. Denna studie visar 

på att i Stockholmslän är de yttre förutsättningarna inte alltid optimala och det påverkar 

individens handlingsmönster och handlingsutrymme. Samverkan mellan olika aktörer har 

betydelse för individens karriäretableringsprocess. 

 

Då det gäller förväntningar och möjligheter i karriärskapandet respondenterna ser inför 

framtiden är det mera en positiv framtidstro respondenterna har som består i en förhoppning av 

att livssituationen ska bli bättre eller att livssituationen ska vara oförändrad än en plan i 

utvecklingen av sin karriär. En slags passiv nöjsamhet inför förändringar i livssituationen som i 

nuläget upplevs positiva. Det kan förstås utifrån den långa och krångliga karriäretableringen 

många av dessa respondenter har bakom sig. En slutsats blir därför att respondenterna sätt att se 

på deras framtida handlingsmönster och handlingsutrymme i möjlighetshorisonten består i att 

det finns något underliggande i respondenternas berättelser i att vara nöjd med det man har och 

en passiv inställning till förändringar som mera beror på yttre förutsättningar i den sociala 

miljön individen befinner sig i än inre individuella framgångsfaktorer hos respondenterna vill 

denna studie påvisa 
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Konklusion 

Resultaten i denna studie kan ses på olika plan. På ett individuellt plan, ett miljö och samhälligt 

plan samt ur ett vägledningsperspektiv. 

På det individuella planet visar studien på att individer med avslutad gymnasiesärskola har 

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, hitta bostad och behålla samt få flera kamrater 

på fritiden. Detta kan leda till att individerna känner mindre delaktighet ut i samhället samt att 

de får färre grupper att identifiera sig med. Enligt Jenkins (2008) kan man inte leva ett 

meningsfullt liv utan att ta hänsyn till identifikationen. Vi behöver grupper och olika repertoarer 

för identifiering för att kunna relatera till varandra på ett meningsfullt sätt. Att finna mening i 

tillvaron är i sig motiverande och motivation är en drivkraft. 

Studien visar även på att flera av respondenterna upplever att de är delaktiga och är nöjda med 

deras livssituation. En tydlig framgångsfaktor för individerna i etableringsfasen är deras 

personliga förmågor som kan beskrivas i en social kompetens.  

I dag står gymnasiesärskolan som skolform inför nya förändringar vad gäller innehåll i 

utbildningen samt nya möjligheter till integrering inom introduktionsprogram på gymnasiet. Här 

kan vidare forskningsstudier visa på hur man i kommande utbildning i ett sådant skede tar 

hänsyn till och arbetar med individuella förmågor såsom motivation, värderingar och attityder 

inom de förändrade skolformerna. För att det i så fall kan påverka individernas chanser ut i 

etableringsfasen i en positiv riktning.  

Miljön och den sociala arenan individerna befinner sig i under etableringsfasen påverkar 

individens möjligheter. Hur det kan bli mera rättsäkert för individer med intellektuellt 

funktionshinder att få den hjälp och det stöd de behöver oavsett vilken kommun de bor i är 

ytterligare en fråga denna studie lämnar som ett frågetecken efter sig. Det finns goda exempel 

ute i landet där det fungerar bra och ett pågående projekt med ISA som metod då individer får 

individuellt anpassat stöd för att kunna lyckas få och behålla ett arbete. Kan ett mera 

rikstäckande arbetsätt och metod att arbeta utifrån oavsett i vilken del i Sverige individen 

befinner sig i bidra till bättre samverkan mellan olika myndighetspersoner och ge 

förutsättningar för individen till en mindre krokig etableringsfas? 

En annan fundering studien väcker är förstås hur vi vägledare kan bemöta dessa individers 

begränsade studie och arbetsmarknad på ett motiverande sätt.  Hur vidgar vi perspektiven mot 

en arbetsmarknad som är tämligen osynlig näst intill obefintlig för denna målgrupp i 

välfärdsamhället? Hur kan vi i vägledningen ta vara på individens handlingsmönster och 

möjligheter på ett bra sätt? Samhället har en stor utmaning i att skapa flera ”riktiga” arbeten för 

individer med funktionshinder. För självklart måste det finnas arbeten för vår allas delaktighet. 

Arbetsmarknaden för dessa respondenter i denna studie verkar ha en inlåsande effekt och ger 

begränsade karriärmöjligheter. Hur kan vi vägledare bemöta detta i vägledningssamtal och hur 

kan välfärdsamhället skapa bättre förutsättningar är en fortsatt forskningsfråga att finna svar på. 
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Eftersom vi fortfarande inte vet speciellt mycket om denna grupps etableringsprocess kan denna 

studie betraktas som en förstudie till en större studie i fortsatt forskning över målgruppen unga 

vuxna med lindrigt intellektuellt funktionshinder etableringsprocess ut i vuxenlivet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide för enkätundersökningen 

Först några frågor över vem du är. Ringa in det alternativ som stämmer. Skriv vid ålder hur 

gammal du är. 

 

 

Ålder……..  Tjej eller kille            Har du pojkvän eller flickvän?   Ja      Nej                    

 

Är du gift eller ogift?            Har du barn?  Ja eller Nej 

 

1. Vilken eller vilka personer har du träffat som har hjälpt dig med att skaffa arbete eller bostad 

efter det att du har slutat på gymnasiesärskolan? 

 

A. Handläggare från Arbetsförmedlingen i Globen?  

B. Handläggare från annan arbetsförmedling än Globen?   

C..Handläggare från LSS? 

D. Handläggare från försäkringskassan? 

E. Handläggare från Misa?  

D. Annan myndighetsperson och i så fall varifrån arbetade hon/han?......................................... 

 

 

2. Hur fick du kontakt med den eller dessa personer som du har svarat att du har träffat? 

 

A. Själv B. Med hjälp från skolan C. Med hjälp från föräldrar        D. Annat 

 

Om alternativ D skriv hur…………………………………………….. 
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3. Hur upplevde du det var att få kontakt med den eller dessa personer på myndigheterna? 

 

A Mycket bra        B Bra    C. Varken bra eller dåligt D. Dåligt 

  

 

4. Om du har haft kontakt med fler personer på olika myndigheter har du upplevt att 

kontakterna har varit olika bra? 

 

 A Nej, alla kontakter har varit lika bra eller dåliga.  

B. Någon kontakt har varit extra bra? 

C. Vet inte    

D. Någon kontakt har varit extra dålig? 

 

Om du har svarat alternativ B Vad har varit extra bra med den kontakten?  

 

Svar:………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Om du har svarat alternativ D Vad har varit extra dåligt med den kontakten? 

 

 

Svar;…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Vad förväntade du dig att få hjälp med då du slutade skolan? 

 

Svar:……………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Blev det som du tänkt och hoppats? 

 

A. Ja B. Det blev bättre C. Det blev sämre  D. Vet 

ej 

 

 

7. Vad tycker du om hjälpen du har fått från dessa myndighetspersoner?  

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dålig  D. Dåligt 

 

Om du har svarat A skriv gärna på vilket vis hjälpen var mycket bra. 

 

Svar:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Om du har svarat D skriv gärna på vilket vis hjälpen var dålig. 

 

Svar:………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Hur tycker du att personerna på myndigheterna har förstått dig och bemött dig i samtalet om 

det som du ville prata med dem om? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat A skriv gärna på vilket vis myndigheterna har hjälpt dig eller på vilket vis de 

har bemött dig bra. 

 

Svar:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Om du har svarat D skriv gärna på vilket vis myndigheterna inte har hjälpt dig eller på vilket 

vis de har bemött dig dåligt. 

 

Svar:………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9. Vad gör du idag? 

 

 A. Arbetar på öppna arbetsmarknaden  

B. Arbetar på öppna arbetsmarknaden – med lönebidrag   

C. Arbetar inom Daglig verksamhet  

D. Är Arbetssökande/Arbetslös 
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E. Studerar …………………………………..  

F. Annat……………………………………………… 

 

 

10. Hur trivs du med det du gör idag? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

Om du har svarat A eller B- Vad gör att du trivs bra med det du gör idag? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

11. Hur upplever du att du har gemenskap och är en i ”gänget” med 

arbetskamraterna/studiekamraterna? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dålig  D. Dåligt 

 

Om du har svarat A eller B-- Vad är det som gör att du känner  dig som en i ”gänget” med 

arbetskamraterna/studiekamraterna ? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om du har svarat D- Hur skulle du kunna känna dig som en i ”gänget” med 

arbetskamraterna/studiekamraterna? 
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Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

12. Hur bor du idag? 

 

A. Egen bostad själv 

B. Egen bostad med sambo och/eller familj 

C. Egen bostad med boendestöd 

D. Hemma hos föräldrar 

E. Annat…………………………………………………………………………….. 

 

 

13.Hur trivs du med din boendesituation  idag? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D- Hur skulle du kunna trivas bättre? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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14. Tycker du att du har en bra och meningsfull fritid?  

 

A. Ja, Mycket bra B. Ja,  Bra C. Varken bra eller dålig     D. Nej, Dålig 

 

 

Om du har svarat A eller B - Vad är det som gör att din fritid är mycket bra eller bra? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Om du har svarat D- Hur skulle din fritid kunna bli bättre? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

15. Hur upplever du att kontakten är och att du är en i ”gänget” med kamrater på fritiden? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat A eller B- Vad är det som gör att du känner dig som en i ”gänget”? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………………… 



 78 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Om du har svarat D- Hur skulle kontakten med kamraterna  kunna bli bättre? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

16. I vilken omfattning har den utbildningen du fick i gymnasiet varit till hjälp för dig i 

övergången till arbetsliv, boende och fritid? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D- Vilka kontakter eller vilken hjälp tycker du att du skulle ha behövt mera av 

inför övergången till arbetsliv, boende och fritid? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

17. Hur upplevde du att du fick kunskaper om arbetslivet under din gymnasietid?  



 79 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D- Vilka kunskaper saknar du?  

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

18. Hur upplever du att dina förväntningar inför att sluta skolan och gå över till arbete/studier 

har uppfyllts? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D- vilka förväntningar hade du som inte blev uppfyllda inför övergången 

skola - arbetsliv? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

19. Hur upplevde du att du fick kunskaper om att flytta hemifrån och att skaffa sig ett annat 

boende under din gymnasietid?  

 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 
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Om du har svarat D Vilka kunskaper saknar du eller vilka kunskaper skulle du ha behövt mera 

av inför att flytta hemifrån? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

20. Hur upplever du att dina förväntningar inför att flytta hemifrån och skaffa ett annat boende 

har uppfyllts? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D vilka förväntningar hade du som inte blev uppfyllda inför övergången till 

annat boende? 

 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

21. Hur upplevde du att du fick veta vad du kan göra på fritiden under din gymnasietid?  

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 
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Om du har svarat D- Vad tycker du att du borde ha fått veta mera om?   

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

22.Hur upplever du att dina förväntningar på vad du kan göra på fritiden har uppfyllts? 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 

 

 

Om du har svarat D vilka förväntningar hade du som inte blev uppfyllda då det gäller 

fritidsysselsättning? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

23. Om du ser framåt Hur tänker du om framtiden då det gäller arbete, boende och fritid? 

 

 

A. Mycket bra B. Bra C. Varken bra eller dåligt  D. Dåligt 
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Om du har svarat A eller B vad är det som gör att du ser mycket bra eller bra på framtiden? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Om du har svarat D- Hur skulle dina framtidsutsikter kunna bli bättre? 

 

Svar;………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Tack så mycket för just DIN medverkan. Om du vill kan du kontakta mig om det är något som är 

oklart i detta frågeformulär. Du får också skriva ditt namn om du vill, det är frivilligt. Om du 

skriver ditt namn kan jag kontakta dig om jag har fler frågor eller så kan du kontakta mig om 

du vill medverka vid en uppföljande intervju. 

 

Skicka tillbak frågeformuläret i det medföljande svarskuvertet. Jag har skrivit min adress och 

du behöver inte sätta på något frimärke utan bara lägga det på en brevlåda. Lägg på det när du 

är klar men jag vill helst ha det senast fredagen den 18/2-11 

 

Med vänlig hälsning 

 

Monica Lalander  xxx- xxx xx xx 

Studie – och karriärvägledare och studerande på mastersprogrammet inom karriärvägledning 

på Stockholms Universitet. 
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Bilaga 2 Semistrukturerad Intervjuguide 

Vilka aktörer har Intervjupersonen mött? 

 

Hur är upplevelsen av bemötandet från aktörerna? 

 

Vad har varit bra i bemötandet? 

 

Hur upplever intervjupersonen sin nuvarande livssituation och tillhörighet i arbetsliv, boende 

och fritiden? 

 

Hur upplever intervjupersonen att skolan har varit till hjälp i övergången skola arbetsliv? 

 

Hur var intervjupersonens förväntningar då han/hon slutade skolan? 

 

Hur blev det? 

 

Hur ser intervjupersonen på framtiden? 

 

Annat intervjupersonen tycker är viktigt att berätta? 

Bilaga 3 Följebrev 

Hej.      2011-02-03 

 

Du och jag har inte träffats så därför tänkte jag presentera mig lite för dig. 

 

Jag heter Monica Lalander och jag är studie och yrkesvägledare på 

gymnasiesärskolan i xxxxxxxxx. Jag pluggar också och det är därför jag 

vill ha kontakt med just DIG. Jag håller nämligen på med en 

forskningsstudie på min utbildning. 

  

Det jag vill veta mera om i min studie är hur människor tänker och vilka 

förväntningar de har då de slutar skolan.  Tankar inför framtiden samt 

förväntningar inför att börja arbeta, skaffa sig en bostad och trivas på 

fritiden. Jag är också intresserad av hur människor upplever att de har 

fungerat med kontakter med olika myndighetspersoner i övergången från 

skolan till arbetslivet. 

 



 84 

Jag har därför tagit fram ett frågeformulär som jag skickar ut till dig och 

andra personer som nyligen har slutat på xxxxxxxxxxxx gymnasiesärskola i 

xxxxxxxxx.. 

 

Jag undrar om du vill hjälpa mig att svara på dessa frågor? Det gör du 

genom att fylla i frågeformuläret och svara på hur du har upplevt denna 

övergång från skolan ut i vuxenlivet.  

Att delta är frivilligt och du kommer att vara anonym. Ingen kommer alltså 

att få veta att just du som har svarat på frågorna. 

 

Om du vill svara på frågorna hjälper du mig och andra som jobbar i skolor 

och på myndigheter som behöver få veta hur övergången från 

gymnasiesärskolan till arbetslivet ser ut och upplevs. 

 

Att fylla i frågeformuläret tar en liten stund. Du kan göra en ring runt de 

svarsalternativ som du tycker stämmer bäst med på varje fråga. På vissa 

frågor ber jag dig att skriva själv. När du läser kommer du att förstå. Om 

du har frågor får du gärna kontakta mig på telefon xxxxxxxxxxxx.. 

 

Då du är klar med att svara på frågorna ska du lägga frågeformuläret i det 

medföljande svarskuvertet.  Jag har skrivit min adress och du behöver inte 

sätta på något frimärke utan kan bara lägga det på en brevlåda. Lägg på 

det när du är klar men jag vill helst ha det senast Fredagen den 18 

februari. 

 

Jag hoppas att du vill medverka och svara på dessa frågor och på så vis 

gör denna studie möjlig. 

 

Med vänlig hälsning 

Monica Lalander 

 

 

 

Monica Lalander  xxxxxxxxx 

Studie- och yrkesvägledare 
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