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Delaktighet och förmågan att kommunicera är grunden för att kunna påverka sin framtid. För 

personer med intellektuell funktionsnedsättning handlar det ofta om att få möjlighet att 

använda AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation. I möten som rör en person med 

intellektuell funktionsnedsättning måste alla deltagare skapa villkor för allas delaktighet. I 

denna studie var syftet att undersöka några tjänstemäns, föräldrars och elevers olika 

uppfattningar av vad i handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig 

verksamhet för elever efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program. 

Studiens teoretiska utgångspunkt fanns inom det relationella perspektivet samt Foucaults 

maktperspektiv. Med perspektivens hjälp kunde relationerna och maktförhållandena mellan 

aktörerna i handläggningsprocessen beskrivas och analyseras. Maktperspektivet visade även 

att dokument som läkarutlåtande och resultat av ADL-status, Aktiviteter i det Dagliga Livet, 

hade betydelse för beslutet i handläggningsprocessen. Studien hade en kvalitativ ansats som 

byggde på 16 intervjuer med tjänstemän, föräldrar och tidigare elever.  

Resultatet i studien visade att samverkan, kommunikation och makt var bärande begrepp när 

tjänstemännen och föräldrarna som intervjuats i studien beskrev handläggningsprocessen, 

elevens möjlighet att göra sin röst hörd och maktrelationerna i processens många möten. Både 

intervjuerna och forskning visade att god samverkan krävs, och gärna över lång tid, för att få 

en bra övergång mellan skola och arbetsliv. Samverkan bygger på relationer, och i relationer 

finns makten med som en kraft i ett givande och tagande. Ett av de stora maktförhållandena 

fanns enligt många av informanterna i förmågan att kommunicera. Användningen av anpassad 

kommunikation var därför värdefull så att eleven fick möjlighet att uttrycka sin önskan och 

vara delaktig i beslutet. Trots det visade studien att den faktiska makten för vad i 

handläggningsprocessen som avgjorde valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet för 

eleven fanns i elevens läkarutlåtande, ADL-status och funktionsnivåbedömning. Häri fanns 

hela förutsättningen för att bli berättigad till LSS, Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387), och grunden för vilken Daglig verksamhet som kan väljas.   

 

Nyckelord: kommunikation, makt, samverkan, SYV, övergångar. 
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1 Inledning 

I vårt arbete som pedagoger på en gymnasiesärskola ser vi att våra elever på det individuella 

programmet gör en stor resa tillsammans med oss, var och en utifrån sin egen personliga 

förutsättning. Våra elever utvecklas i undervisningen, under omsorgsaktiviteter och i 

kamratkulturen och våra styrdokument anger en kognitiv, social och praktisk progression 

(Skolverket, 2013; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). Efter fyra år tar de studenten och vi 

släpper ut dem i vuxenlivet.   

 

Delaktighet och autonomi anser vi är grunden för att våra elever ska kunna påverka sin 

framtid. En nyckel till det är förmågan och möjligheten att kommunicera och därigenom 

skapa relationer. Att kunna ge och ta emot information på samma villkor som alla andra är en 

rätt som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning föreskriver 

(Socialdepartementet, 2008). För många av våra elever är Alternativ Kompletterande 

Kommunikation, AKK1, det språk de använder, vilket ställer krav på att omgivningen har 

kunskap inom området.  

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning föreskriver likaså att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i en arbetsmiljö som 

är tillgänglig och öppen och främjar integration (Socialdepartementet, 2008). Ett arbete är en 

stor del av en människas identitet. Det ger möjlighet att leva ett normalt liv med en normal 

dygnsrytm och rutiner – såsom vi ser att våra elever lever under åren i gymnasiesärskolan. Att 

ha ett arbete innebär att vara inkluderad i en gemenskap, att ha en egen försörjning och 

möjlighet att skapa mening i livet (Arvidsson, 2016; Nirje, 2003; Svendsen, 2010). Eftersom 

personer med intellektuell funktionsnedsättning redan har sin försörjning i form av 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan, får Daglig verksamhet en speciell roll att fylla – 

den sociala gemenskapen och en meningsfull sysselsättning blir viktigast.  

 

Hur går processen till i övergången från skola och in i framtida sysselsättning? Vem har 

makten att bestämma? Hur tas elevernas önskemål, kunskap och förmågor tillvara? I vilken 

utsträckning får den enskilde eleven möjlighet att påverka sin situation? Hur sker samverkan 

mellan olika myndigheter i beslut om elevens framtid? Att få insikt i vad som väntar våra 

elever då de avslutat sina fyra år hos oss på gymnasiesärskolans individuella program känns 

relevant för vår pedagogiska yrkesutövning och vår ambition att förbereda dem för 

vuxenlivet. Därför vill vi belysa dessa frågeställningar i studien.  

 

                                                           
1 AKK: Personer i behov av AKK ska erbjudas många olika kommunikationssätt, som kompletterar varandra. 
Det kan röra sig om teckenkommunikation, Bliss, bilder, Pictogram och kommunikationshjälpmedel som 
talsyntes och samtalsapparater, t ex Tobii, eller kommunikationskartor.  (källa: SPSM.se) 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet i denna studie är att undersöka några tjänstemäns, föräldrars och elevers olika 

uppfattningar av vad i handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig 

verksamhet för elever efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program. För 

att nå syftet ställer vi följande forskningsfrågor: 

 

• Hur beskrivs handläggningsprocessen?  

• Hur tas hänsyn till elevers önskemål, förmågor och kunskaper i 

handläggningsprocessen?  

• Hur upplevs maktrelationerna i handläggningsprocessen? 

 

 

2 Bakgrund 

Här presenteras en kunskapsbakgrund till studiens forskningsfrågor som ger en förförståelse 

för problematiken som elever på gymnasiesärskolans individuella program kan möta vid 

övergången från skola till sysselsättning. För att tydliggöra syftet visas delar av den 

handikappolitiska lagstiftningen, delar av det regelverk som reglerar beslutsprocesser om 

sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och delar av relevant litteratur inom 

forskningsfältet. Texten nedan struktureras under fem rubriker vars områden anses bärande 

för studien. Slutligen presenteras tidigare forskning som studien kan knyta an till.  

 

2.1 Eleven  

Begreppet intellektuell funktionsnedsättning delas in i tre nivåer; svår, måttlig samt lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning (Kylén, 2012). Eleverna i denna studie har måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att de i vardagen har mer eller mindre 

svårigheter med kognition och perception, samt ofta omsorgsbehov, exempelvis vid 

toalettbesök och i matsituationer (Kylén, 2012). Betydelsefullt för denna grupp är att när de 

själva är aktiva och delaktiga har de förmåga att lära sig rutiner vad gäller tid, rum, mängd 

och föremål i sin vardagliga situation. De har däremot svårt att föreställa sig abstrakta ting 

och situationer och har därför svårt för sannolikhetsbedömningar, att ta beslut samt att 

bedöma omgivningens krav. Ingen elev är den andra lik och anpassat stöd behöver ges både i 

den fysiska och sociala miljön kring eleven (ibid.). I en handläggningsprocess kring valet av 

sysselsättning behöver därför elever med måttlig intellektuell funktionsnedsättning stöd, till 

exempel i form av AKK, för att kunna vara delaktiga i beslutet och för att få tillgång till den 

information de har rätt till.  

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, fastslås att barnets bästa alltid 

ska beaktas vid alla beslut som rör barnet (UNICEF Sverige, 2009). Vidare står det att alla 

barn har rätt att uttala sin mening i frågor som rör dem. Barn med funktionsnedsättning har 

dock många gånger sämre förutsättningar att göra sin röst hörd än barn utan 

funktionsnedsättning (Szönyi, 2012). I en handläggningsprocess kring valet av sysselsättning 

inom Daglig verksamhet för elever efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella 

program krävs därför att både barnets perspektiv och barnperspektivet lyfts. Med barnets 
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perspektiv menas barnets egen åsikt och direkta uttryck av sin vilja. Detta till skillnad från 

barnperspektiv som avser den vuxnes förmåga att se ett fenomen utifrån barnets horisont. Att 

som vuxen ha ett barnperspektiv, och samtidigt vara lyhörd för barnets perspektiv är 

väsentligt då frågor som rör barn avhandlas (Szönyi, 2012). För att ta del av barnets 

perspektiv behöver en fungerande kommunikation komma till stånd. För barn med 

intellektuell funktionsnedsättning kan det handla om att få använda AKK då beslut tas som 

rör dem (Socialstyrelsen, 2013). AKK är ett viktigt redskap i kommunikationen för dessa 

elever för att hänsyn ska kunna tas till deras önskemål, förmågor och kunskaper i 

handläggningsprocessen (Heister Trygg & Andersson, 2009). Om barnet inte själv har 

möjlighet att uttrycka sig ska en företrädare tala utifrån barnets perspektiv (UNICEF Sverige, 

2009). Här kan en förälder vara till hjälp, eller en ställföreträdare i form av god man, vilket 

också kan vara en förälder. I uppdraget som god man ingår att bevaka elevens rätt, förvalta 

elevens egendom och hantera och värna om elevens ekonomiska och personliga 

angelägenheter. God man utses av kommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd 

(Sveriges Domstolar, 2017). 

 

Enligt Kylén (2012) beror en persons begåvning på den biologiska mognaden i de delar av 

hjärnan som styr tankeförmågan. Detta tar Socialstyrelsen (2009) fasta på och menar att 

hänsyn ska tas både till barnets biologiska ålder och till barnets mentala ålder när kartläggning 

och utredning görs på barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att beslut kan 

behöva beakta ett barnperspektiv utifrån barnets perspektiv, oavsett barnets ålder (ibid.). 

Fischbein (2012) lyfter fram Piagets tanke att en förutsättning för barns optimala utveckling är 

att möta barnet på dess kognitiva nivå. Hon menar att barnets perspektiv är väsentligt att 

förstå för att kunna uppfatta en helhet i det nätverk som barnet ingår i (ibid.). Därför är det 

viktigt att i möten med elever med intellektuell funktionsnedsättning beakta hens mentala 

ålder. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att detta kan bli ett dilemma eftersom även 

elever med intellektuell funktionsnedsättning blir myndiga när de fyllt 18 år. 

 

2.2 Individuella programmet 

Elever som går på individuella programmet har måttlig till svår intellektuell 

funktionsnedsättning. Individuellt program inom gymnasiesärskolan riktar sig till elever som 

inte har förutsättningar att följa undervisning på något av gymnasiesärskolans nationella 

program. Innehållet i individuellt program utgår från elevens enskilda behov och har inte 

programmål (Skolverket, 2015). 

 

I skollagen fastslås att gymnasiesärskolan ska ge varje elev en god grund för personlig 

utveckling, fortsatta studier, deltagande i samhället och yrkesliv (SFS 2010:800). För elever 

på individuella programmet handlar det i många fall först och främst om att förutsättningarna 

för att få en meningsfull sysselsättning efter avslutad gymnasiesärskola ska främjas 

(Skolverket, 2013). Ett sätt kan vara att låta eleverna få göra praktik på en eller flera 

arbetsplatser under sin gymnasiesärskoletid, vilket kan förbereda för övergången till ett 

yrkesliv. För elever på individuella programmet är praktik inte obligatoriskt utan något som 

beslutas av rektor baserat på nyttan för eleven (Skolverket, 2013). Om praktiken ska kunna få 

en gynnsam effekt för elever i gymnasiesärskolan är det till exempel viktigt för eleverna att ha 
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kännedom om olika Daglig verksamhetsplatser för att på så sätt öka möjligheten att ta egna 

beslut i en handläggningsprocess.  

 

I läroplan för gymnasiesärskolan betonas det nödvändiga i att skola, Arbetsförmedling och 

arbetsliv samverkar (Skolverket, 2013). Från skolans organisatoriska sida är SYV:s, studie- 

och yrkesvägledarens, roll speciellt central. I riktlinjer för studie- och yrkesvägledning för 

elever i sär- och specialskola betonas att elever behöver förberedas inför arbetslivet under hela 

gymnasiesärskoletiden (SYVI, 2013). I en rapport till arbetsmarknadsdepartementet 2008 

fastslås att studie- och yrkesvägledningen, SYV, behöver stärkas inom skolan 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket & Socialstyrelsen, 2008). I skollagen 

(SFS 2010:800) ställs krav på att elever i alla skolformer ska tillgodoses vad gäller behov av 

vägledning inför val av framtida yrkesverksamhet. Studie- och yrkesvägledning har därför 

stor relevans för elever i en handläggningsprocess inför valet av sysselsättning inom Daglig 

verksamhet.  

 

2.3 Sysselsättning 

Synen på personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats i takt med samhällets 

utveckling (Söder, 2011). Under det sena 1800-talets industrialisering var uppfattningen att de 

sinnesslöa2 skulle kunna leva och arbeta självständigt. Synen var att alla människor skulle 

kunna klara av att verka i samhället. Under 1940–1950-talen uppmärksammades passiviteten 

för de obildbara som ett problem, och de första arbets- och sysselsättningsenheterna byggdes, 

även kallade arbetshem. Skyddade verkstäder blev allt vanligare under det kommande 

decenniet och dessa utvecklades senare till att bli dagens Daglig verksamhet (Grunewald, 

2008). I slutet av 1960-talet upphörde arbetshemmen och tio år senare påbörjades 

uppbyggandet av dagcenter för arbete och sysselsättning i tätorter, för att en inkludering i 

samhället skulle kunna ske (Söderman & Antonson, 2011). Idag används namnet Daglig 

verksamhet och några av de främsta målen är att personer med funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet att ”gå till arbetet”, ingå i en gemenskap med andra och ha en funktion i samhället 

(ibid.) 

 

Men vad är då ett arbete? Karl Marx filosofiska teori talar om arbete som ett sätt för 

människan att förverkliga sig själv (Svendsen, 2010). Svendsen skriver att idag är arbete en 

stor del av en persons identitet och sociala nätverk: ideologin är att uttrycka sin egenart via 

yrket och arbetet blir en del av livsstilen (ibid.). I svensk arbetsmarknadspolitik betonas 

begreppet arbetslinjen starkt (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Arbetslinjen som begrepp har 

haft betydelse för flera socialpolitiska utredningar under 1900-talet och har haft en tydlig 

politisk intention att förhindra utanförskap och främja delaktighet i samhället. Detta får en 

särskild betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Eftersom de ofta 

erbjuds arbete eller sysselsättning inom ramen för välfärdspolitiken och har 

aktivitetsersättning som sin försörjning, blir arbete för dessa personer mest betydelsefullt för 

deras sociala och identitetsskapande utveckling (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Daglig 

                                                           
2 Sinnesslöa, obildbara: terminologin som betecknar personer som vi idag benämner intellektuellt 
funktionsnedsatta har genom tiderna varit olika. 
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verksamhets roll för personer med intellektuell funktionsnedsättning är viktigt att ha i åtanke i 

en handläggningsprocess inför valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet.  

 

I regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) fastslås att personer med funktionsnedsättning ska ha 

samma möjlighet som andra att kunna få och behålla ett arbete. För vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar är det enligt en rapport från Arbetslivsinstitutet svårt att få arbete 

(Nolén, 2005). Fortfarande dominerar individperspektivet och enligt Nolén (2005) visar 

litteraturen på området att uppfattningen är att det är personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som ska anpassa sig till rådande arbetsliv, istället för att en ömsesidig 

anpassning mellan människa och miljö bör ske.  

 

I en rapport till arbetsmarknadsdepartementet ges 15 strategiska förslag till hur samverkan 

mellan myndigheter kan utvecklas i syfte att stärka denna målgrupp (Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Skolverket & Socialstyrelsen, 2008). Bland annat föreslås att samarbete 

bör ske mellan skola, Arbetsförmedling och Försäkringskassa redan i ett tidigt skede för att 

underlätta elevernas övergång mellan skola och arbetsliv. I en handläggningsprocess inför 

valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet är det därför ur en specialpedagogisk 

synvinkel värdefullt att SYV kan förmedla förmågor och kunskaper som elever på 

gymnasiesärskolans individuella program har. Exempelvis vilken förmåga eleven har att läsa 

och skriva, elevens sätt att kommunicera och vilka kommunikationshjälpmedel som hen 

behöver och hur man bäst bemöter eleven i lärsituationer och sociala sammanhang.  

 

Ofta ses personer med intellektuell funktionsnedsättning som ett kollektiv istället för som 

enskilda människor med individuell kompetens skriver Nolén (2005). Detta menar även 

Michailakis (2002) i sin artikel där han resonerar kring begreppen behov och arbetsprestation, 

och menar att arbetsoförmåga mer är en kategori som är socialt konstruerad i samhället, än att 

vara en egenskap hos enskilda personer.  

 

2.4 LSS och Daglig verksamhet 

Elever på gymnasiesärskolans individuella program tillhör den så kallade personkrets 1, en av 

tre definierade persongrupperingar som är berättigade till LSS, lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (SFS 1993:387; Socialstyrelsen, 2010). Personer som tillhör 

personkrets 1 uppfyller kriterierna, eller något av kriterierna, intellektuell 

funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd vilka bedöms utifrån diagnos. LSS 

är en rättighetslag som syftar till att underlätta vardagen för personer med 

funktionsnedsättning så att de så långt som möjligt kan leva som andra. LSS omfattar tio olika 

hjälp- och stödinsatser, och en av insatserna som kan sökas är Daglig verksamhet, vars 

huvudman är kommunen (SFS 1993:387; Socialstyrelsen, 2008). För att ha rätt till Daglig 

verksamhet får personen inte arbeta i något annat arbete eller studera (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Daglig verksamhet syftar till att överbrygga klyftor i samhället och skapa delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2016). Enligt LSS är ett av Daglig 

verksamhets övergripande mål att utveckla den enskilde personens möjligheter att kunna gå 
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över till arbete eller studier (Ineland, Molin & Sauer, 2013; SFS 1993:387). Socialstyrelsen 

(2008) konstaterar i en kartläggning bland landets kommuner att målet att få pröva ett arbete 

på öppna marknaden endast uppfylls i något enstaka fall. Enligt kommunerna behövs framför 

allt mer omfattande stöd över tid till den enskilde för att ett arbete på öppna marknaden ska 

fungera (Socialstyrelsen, 2008). Personer som är berättigade till LSS-insatsen Daglig 

verksamhet kan uppfatta ett lönearbete, subventionerat eller osubventionerat, som ett sämre 

alternativ om arbetet ger lägre inkomst samt om hen är osäker på om det finns möjlighet att 

kunna återgå till Daglig verksamhet om arbetet på öppna marknaden inte skulle fungera bra 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Utbudet inom Daglig verksamhet är stort i Sveriges kommuner. Variationen bland 

aktiviteterna är stor, det finns allt från legoarbeten och hantverk till bilvård och hunddagis 

(Socialstyrelsen, 2008). Ineland, Molin och Sauer (2013) menar dock att det finns signaler 

som visar att det finns brister i Daglig verksamhet; att valmöjligheter är begränsade för den 

enskilde och att anpassningar till enskilda behov är otillräckliga.  

 

Enligt lagen om valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962), har personer med 

funktionsnedsättning, som har rätt att ansöka om insatser i LSS, möjlighet att välja utförare, 

det vill säga de kan välja sin placering inom Daglig verksamhet i antingen kommunal eller 

privat regi. Det är oftast sociala nämnden i kommunerna som har ansvaret för vilka 

verksamheter som godkänns inom Daglig verksamhet (Socialstyrelsen, 2008). Då en kommun 

i sin upphandling av tjänster inom hälsovård och socialtjänster valt att tillämpa 

valfrihetsystem för sina medborgare, ska lagen följas (SFS 2008:962). I en 

handläggningsprocess inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet bidrar LOV till 

större valmöjligheter inom både kommunal och privat verksamhet för elever som ska ut i 

sysselsättning. 

 

För att elever inom det individuella programmet ska kunna nyttja sin rätt enligt lag att göra sin 

röst hörd (Socialdepartementet, 2008; Socialstyrelsen, 2013; UNICEF Sverige, 2009) behövs 

ofta stöd i kommunikationen, till exempel AKK. Det ger eleverna möjlighet till delaktighet 

och autonomi (Heister Trygg & Andersson, 2009). 

 

2.5 Delaktighet, bemötande och autonomi 

Handikappolitiken i Sverige grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) och EU-kommissionens 

funktionshinderstrategi (Europeiska unionen, 2010). De grundläggande principerna i 

konventionen och strategin är jämlikhet, frånvaro av diskriminering och möjligheten för 

personer med funktionsnedsättning att nyttja sina rättigheter inom EU.  

 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning handlar delaktighet om att vara en del av 

någonting. Till skillnad mot typiskt utvecklade ungdomar som känner delaktighet och 

autonomi vid fria och ostrukturerade aktiviteter, känner ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning starkare delaktighet då de deltar i styrd aktivitet i interaktion med vuxna 

(Szönyi, 2005). Vuxnas bemötande är därför viktigt. Möjligheten att skapa delaktighet 
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uttrycks genom handling och kommunikation, där samtal med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kräver kompetens. Bland annat krävs god bakgrundskunskap om 

personen, förmåga att ställa konkreta frågor och förmåga att tolka svaren rätt (ibid.). 

Delaktighet grundar sig på en känsla av att vara accepterad (Szönyi, 2005). Men endast 

känslan av att vara delaktig är inte nog för att fastslå att delaktighet sker (Molin, 2004). Det 

handlar om att skapa tillfälle till delaktighet för personen i fråga. Molin beskriver begreppet 

utifrån tre förutsättningar; vilja, förmåga och tillfälle. De två förstnämnda utgår från personen 

själv i sociala sammanhang, medan den sista mer utgår från externa förutsättningar såsom 

makt och interaktion. Molin fann i sin studie att vilken förutsättning för delaktighet som finns 

för en person är kontextuellt betingat men att makt och tillhörighet ofta spelar stor roll för en 

persons känsla av delaktighet (Molin, 2004). Professor Ulf Janson vid Stockholms universitet 

arbetade fram en modell för delaktighet som omfattar sex aspekter, och som idag utgör ett 

analysverktyg för delaktighetsbegreppet; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Bland dessa 

aspekter förutsätter autonomi hög grad av tillgänglighet för att kunna fungera och ge 

delaktighet. 

 

Autonomi för personer med intellektuell funktionsnedsättning handlar mycket om förmågan 

att klara praktiska aktiviteter på egen hand. Ofta behövs stöd av assistent för att fysiskt 

tillgängliggöra miljön för personen. Detta kan dock vara kontraproduktivt; stödet behövs, men 

kan också leda till inskränkningar i autonomin (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Detta 

pekar också Östlund (2012) på i sin artikel när han menar att skolan blir alltför 

omsorgsinriktad istället för kunskapsutmanande. I en handläggningsprocess inför val av 

sysselsättning inom Daglig verksamhet kan stöd från omgivningen därför verka som en 

begränsning för eleven, exempelvis om en förälder för elevens talan. 

 

Autonomi handlar också om förmågan att ge och ta information (Szönyi & Söderqvist 

Dunkers, 2015). Här handlar delaktigheten om att göra sammanhanget kommunikativt 

tillgängligt i samspel och interaktion. Sättet att kommunicera med en person med intellektuell 

funktionsnedsättning måste anpassas till personens kognitiva förmåga. Det kan röra sig om att 

ge tid, vara lyhörd och ha kunskap om personens kommunikationssätt (Heister Trygg, 2012). 

För att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till delaktighet och 

kunna ge och ta emot information i handläggningsprocessen inför val av sysselsättning inom 

Daglig verksamhet är det viktigt att anpassade kommunikationshjälpmedel används såsom 

AKK (Heister Trygg & Anderson, 2009). 

 

Autonomi handlar även om tillgänglighet och delaktighet, där en hög grad av tillgänglighet 

gynnar autonomin och därmed delaktigheten (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Enligt 

Szönyi (2005) kan personer med intellektuell funktionsnedsättning hamna i 

delaktighetsinskränkning. Szönyi förklarar begreppet delaktighetsinskränkning med exempel 

på ungdomar som med sin skolgång inom särskolan och avsaknaden av allmän behörighet har 

begränsade valmöjligheter till fortsatta studier eller val av arbete (ibid.). I ett maktperspektiv 

blir handläggningsprocessen inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet en 
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förlängning av delaktighetsinskränkningen och stigmat av att ha en intellektuell 

funktionsnedsättning eftersom valmöjligheterna på arbetsmarknaden de facto är begränsade. 

 

2.6 Tidigare empirisk forskning  

Utifrån forskningsområdet, som fokuserar på handläggningsprocessen inför val om 

sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever från gymnasiesärskolans individuella 

program, har inte någon tidigare forskning som handlar om just dessa ungdomar hittats vare 

sig svensk eller internationell. Forskningsfrågorna ses därför i en vidare kontext och 

forskningsstudier som rör relevanta områden för processer kring ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning inkluderas: möten, bemötande, kommunikation, samverkan, övergångar 

samt uppfattningar om värdet av ett arbete. Den forskning som hittats redovisas under 

rubriker som stämmer överens med de olika områdena. 

 

2.6.1 Möten och bemötande 

I en artikel från USA ställs frågan om myndighetsutövningens moraliska förhållningssätt och 

tjänstemäns självinsikt i sitt bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(Carlson, 2010). Författaren menar att tjänstemän behöver ifrågasätta sig själva kring bland 

annat distansering och mänskligt förminskande för att kunna upptäcka och stärka sig själva i 

sin roll som myndighetsutövare. Liknande resonemang förs i en artikel från Kanada som 

betonar att den grundläggande principen för arbete med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning bör vara att visa respekt och ge möjligheter till självbestämmande för att 

främja empowerment och autonomi (Lotan & Ells, 2010).  

 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning är kontakter med myndigheter mer 

frekvent än för andra. Frågor kring bemötande blir vardag vilket Corr McEvoy (2013) tagit 

fasta på när hon, som själv har en intellektuell funktionsnedsättning, utgått från sin egen 

tillvaro på Irland i sin forskning. Utifrån fem fokusgrupper visar hon att bemötandet var gott 

från vissa människor i vissa situationer, till exempel i hemmet, medan bemötandet var mindre 

trevligt ute i samhället, till exempel i kollektivtrafiken. Upplevelser av bemötande i skolan 

och högre utbildningar samt på jobbet kunde vara både positiva och negativa visar studien 

(ibid.).   

 

2.6.2 Kommunikation 

Kommunikation spelar en stor roll i ett samarbete kring en ungdom med intellektuell 

funktionsnedsättning – för att skapa förståelse, förtroende, kunna ta gemensamma beslut och 

göra bedömningar. Kommunikationen är en förenande faktor fastslår Jansen, Putten och 

Vlaskamp (2016) som undersökt nederländska mammors upplevelse av myndighetskontakt. 

Studien visar att familjens kontaktperson på myndigheten spelar stor roll och att det som 

betydde mest var bland annat att bli lyssnad på, få bekräftelse och kunna diskutera igenom 

saker med kontaktpersonen. I en svensk studie som undersökt samverkan mellan olika aktörer 

i en förskolekontext fastslås också att fungerande kommunikation har en avgörande betydelse 

för samverkan (Sandberg & Ottosson, 2008). Här lyfts också hur såväl föräldrar som 

professionella känner och sätter press på varandra och vilken roll tydlig och rak 

kommunikation har för att förebygga problem dem emellan.  
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För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är kommunikation ofta möjligt endast 

med hjälp av AKK. Thunberg (2007) visar i en avhandling hur interaktion mellan förälder och 

barn, och även mellan elev och lärare, främjades med användning av AKK. Främsta fördelen 

är att personen på egna villkor kan delta effektivt i olika samspelssituationer och aktiviteter 

(Beukelman & Mirenda, 2005). 

 

2.6.3 Samverkan och övergångar 

Blomqvist (2012) visar i sin avhandling att elevens eller ställföreträdarens makt att avgöra 

valet av aktörer i en beslutsprocess är bra. Avhandlingen pekar på att bred samverkan mellan 

berörda myndigheter ger bästa underlag för beslut (ibid.). Runt barnet skapas det ofta ett 

projektnät med flera olika professioner vilka har olika synsätt (Blomqvist, 2012; Larsson, 

2001). De olika yrkeskategorierna skapar tillsammans en bra helhetsbild för att utveckla, 

hjälpa och stödja barnet och familjen till ett bra liv (Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008; 

Larsson, 2001). Värdet av goda nätverk framkommer också i en artikel av Rous, Teeters 

Myers och Buras Stricklin (2007) som menar att samverkan mellan olika funktioner i 

samhället underlättar vid övergångsprocesser. Likaså har forskare i Spanien konstaterat att 

vikten av gemensamma riktlinjer, tydliga roller och ansvarsområden är nödvändigt för 

professionella parter som samverkar i övergångsprocesser för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Här betonas också hur viktigt det är att förbättra rutiner kring 

kommunikationen mellan de professionella och ungdomarna och deras familjer för att ge stöd 

och hjälp (Pallisera, Vilà & Fullana, 2014).  

 

I studier om föräldrars roll i övergångsprocesser för barn framkommer att samverkan och 

samarbete mellan föräldrar och pedagoger, och även mellan pedagoger i de olika 

skolstadierna, är av avgörande betydelse (Skouteris, Watson & Lum, 2012). För barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är detta ännu mer väsentligt. En 

litteraturstudie från Storbritannien visar att föräldrar upplever olika tung stress, oro och 

belastning beroende på hur gammalt barnet är – ju närmare tonåren och vuxen ålder 

ungdomen kommer desto mer oro (Willingham-Storr, 2014). Detsamma konstateras i en 

svensk rapport där föräldrar menar att stödet till ungdomen i vuxenblivandet slutar i samband 

med att gymnasietiden slutar, och föräldrarna känner sig ensamma i en livslång roll som 

stödjare till sin ungdom (Broberg, Norlin, Nowak & Starke, 2014). Samtidigt inser föräldrarna 

i rapporten att de behöver släppa ansvaret för att på så sätt hjälpa ungdomen till 

självständighet. Det alla ansåg var att det är svårt att få en helhetsöverblick över vilka 

rättigheter och vilket stöd som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

deras familjer i samhället (ibid.).   

 

I samma rapport konstateras att övergångar i olika stadier i livet skulle underlättas av tätare 

kontakt över lång tid mellan familj och personal kring barnet – i till exempel skola, omsorg 

och boende – och därmed avlasta föräldrarnas upplevda börda (Broberg et al., 2014). Just 

övergångar är också i litteraturstudien från Storbritannien de mest kritiska perioderna i 

ungdomens liv. Framför allt upplevs övergången till vuxenlivet vara tung för föräldrar med 

oro inför såväl sysselsättning som social etablering i samhället (Willingham-Storr, 2014). 
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Ett av målen för Daglig verksamhet i Sverige är att kontinuerligt undersöka om deltagaren 

kan övergå till ett arbete på öppna marknaden (Socialstyrelsen, 2008). Enligt kommunerna, 

som är huvudman för Daglig verksamhet, behövs omfattande stöd över tid till den enskilde för 

att en sådan övergång ska fungera (ibid.). En studie från England visar att arbetskamratstöd på 

arbetsplatser kan vara en värdefull förstärkning till konventionellt stöd i form av handledare, 

även om studien menar att mer forskning behövs för att fastställa exakt hur ett 

arbetskamratstöd värderas av alla parter (Kaehne & Beyer, 2013). 

 

2.6.4 Värdet av ett arbete 

Livskvalitet och arbete hör ihop för de allra flesta människor. För personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är arbete också en fråga om inkludering. I en rapport från norska 

Samordningsrådet framkommer hur arbete ger självkänsla och tillhörighet, och till och med 

skapar en känsla av normalitet när arbetet påvisar funktion, istället för funktionsnedsättning 

(Hegdal & Thorsen, 2007). I rapporten framkommer från en informant att arbetet är så viktigt 

för hans identitet att han inte vill pensionera sig. I en fransk studie där 30 tonårstjejer och 29 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning tillfrågades framkom ett antal uppfattningar 

om värdet av ett arbete, bland annat att tjäna egna pengar, att ha en yrkesmässig och social 

tillhörighet samt att få känna en arbetstillfredsställelse (Gaymard, 2014). Även Lövgren, 

Markström och Sauer (2014) konstaterar att arbete ger livskvalitet på flera olika sätt men 

framför allt social gemenskap i ett nätverk. Denna livskvalitet kan fungera som en friskfaktor 

eftersom personer med intellektuell funktionsnedsättning som upplever sig ha ett stigma 

jämför sig själva negativt med andra vilket sänker självkänslan drastiskt enligt en studie från 

Skottland (Paterson, McKenzie & Lindsay, 2012). Vid jämförelse mellan ungdomar med och 

utan intellektuell funktionsnedsättning visar en annan skotsk studie att båda grupperna oroar 

sig inför framtiden, men att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning oroar sig mer 

för misslyckanden och personliga hotbilder, och kände överlag mer ängslan än andra 

ungdomar (Young, Dagnan & Jahoda, 2016). 

 

 

3 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras två perspektiv som kan utgöra en värdefull tolkningsram i denna studie, det 

relationella perspektivet samt Foucaults maktperspektiv. Dessa perspektiv har valts för att 

viktiga aspekter som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning i 

handläggningsprocesser inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet ska kunna 

belysas. Trots att det kategoriska perspektivet – som utgår från individens funktionshinder och 

individen som problembärare – ligger till grund för förståelsen av det relationella perspektivet 

(Aspelin, 2013a), har det kategoriska perspektivet inte använts som tolkningsram eftersom 

studien fokuserar på de relationella sammanhangen i en handläggningsprocess. 

 

3.1 Relationella perspektivet 

I en handläggningsprocess är det många personer som behöver samverka för att komma fram 

till bästa möjliga beslut för eleven. I det relationella perspektivet, som har anammats och 

utvecklats framför allt inom specialpedagogisk forskning, är samverkan ett centralt begrepp 
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(Aspelin, 2013a; Persson, 2001). Inom perspektivet anger samverkan en organiserad 

förutsägbar process där en eller flera individer koordinerar sina aktiviteter. Begreppet 

samvaro däremot, som också är centralt inom det relationella perspektivet, anger ett personligt 

och oplanerat möte som präglas av oförutsägbarhet mellan de inblandade. Enligt Aspelin 

(2013a) är undervisning främst en form av samverkan men med möjlighet till samvaro – det 

är en växelverkan mellan begreppen som skapar den mest optimala pedagogiska 

undervisningssituationen (ibid.). Begreppen kan kopplas till handläggningsprocessens möten 

eftersom ambitionen är att göra eleverna delaktiga och det innebär att såväl samverkan som 

samvaro behöver komma till stånd mellan berörda mötesdeltagare. 

 

I det relationella perspektivet betonas flersamheten och sammanhanget som central 

utgångspunkt (von Wright, 2002). En individ betraktas i relation till en annan individ och det 

är vad som sker i interaktionen mellan två aktörer som är det centrala (Persson, 2013). 

Svårigheter får inte ses utifrån personen själv – såsom i det kategoriska perspektivet – utan 

utifrån miljön och den sociala situationen (Aspelin, 2013a; Persson, 2013: von Wright, 2002).  

Detta visar Aspelin (2013a) tydligt i sin modell över hur det relationella perspektivet kan 

användas i ett specialpedagogiskt sammanhang. Med sina fyra nivåer – individnivå, social 

nivå, organisatorisk nivå och samhällelig nivå – kan modellen användas för att analysera en 

elevs svårigheter med utgångspunkt från de konkreta mellanmänskliga möten som sker i den 

relationella kontext som eleven just då befinner sig i (Aspelin, 2013a). Det är i snedstrecket 

mellan individen och omgivningen som det relationella perspektivet existerar; i den situerade 

relationen i det konkreta sammanhanget.   

 

”Det är i en viss relationell situation och relationell process som en elev upplever svårigheter 

att träda fram som unikt subjekt – göra sin röst hörd, koncentrera sig, konstruera mening 

osv.” (Aspelin, 2013a, s 187). 

 

Utifrån det relationella perspektivet kan man därför inte tala om funktionsnedsatta människor, 

eftersom ingen människa alltid och i alla sammanhang är funktionsnedsatt. Det vill säga en 

person är inte sin funktionsnedsättning, hon har en funktionsnedsättning som möjligtvis 

framträder mer eller mindre i olika situationer (von Wright, 2002). Den mellanmänskliga 

faktorn är därför huvudkärnan i det relationella perspektivet (Aspelin, 2013a).  

 

Tidsaspekten är viktig om man ser specialpedagogik ur ett relationellt perspektiv (Aspelin, 

2013a; Rosenqvist, 2013). Utveckling, åtgärder och processer kräver ofta långsiktiga 

strategier för att nå stabila resultat. För att nå dit handlar det om lösningar där många nivåer i 

utbildningsmiljön behöver sättas under lupp. Utifrån synen på tid kan man hävda att ett 

relationellt perspektiv inte kan användas om man vill lösa akuta problem (Rosenqvist, 2013). I 

en handläggningsprocess inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever efter 

avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program kan det därför i enskilda fall 

vara värdefullt att sträcka ut processen över tid för att ge möjlighet till eftertanke och chansen 

att göra trygga val. 
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3.2 Makt 

Barnleken Herre på täppan kan sägas illustrera den traditionella synen på makt: Den som står 

på toppen har makten, möjligheten och befogenheten att styra den som står nedanför. Foucault 

utökade och omarbetade den definitionen på makt. Han jämför makt med kraft och menar att 

makt är en grundläggande kraft som finns mer eller mindre i varje relation. Den utövas från 

otaliga håll i vårt moderna samhälle i ett föränderligt, öppet växelspel i och genom relationer. 

Foucault talar därför om makt som ett relationsbegrepp – relationell makt (Franzén, 2010; 

Lindgren, 2007; Taylor, 2011). Foucaults maktbegrepp kan användas för att förstå 

maktrelationerna i en handläggningsprocess där ett antal krafter verkar i sitt sammanhang i 

och mellan relationer (Lindgren, 2007). 

 

Foucault lyfter tre aspekter som väsentliga för maktbegreppet (Lindgren, 2007). För det första 

att samhälleliga institutioner är instanser som sprider, interagerar med och reproducerar 

maktrelationer som redan finns. I en handläggningsprocess inför val av sysselsättning inom 

Daglig verksamhet har den kommunala myndighetsorganisationen en central makt utifrån 

lagar och styrdokument. För det andra att makt och kunskap är varandras förutsättningar – för 

att utöva makt behövs kunskap, och med kunskap framkallas makt. I en handläggningsprocess 

har såväl tjänstemän som elever och föräldrar makt i form av antingen professionell kunskap 

eller personlig kunskap om individen. För det tredje att människan är subjektet i det 

relationella maktbegreppet: hon är en handlande aktör som finns i och påverkas av många nät 

av relationer (inklusive relationen till oss själva) (Franzén 2010; Lindgren, 2007; Taylor, 

2011). I en handläggningsprocess inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet agerar 

alla inblandade i relation till varandra utifrån den roll de har. 

 

Foucault menar att där makt existerar finns också motstånd (Franzén, 2010; Lindgren, 2007). 

Det är inte ett speciellt sorts motstånd, stöpt på ett visst sätt, utan det är de olika hinder som 

makten möter i sitt sammanhang. Makt är aldrig absolut, och motståndet – eller underläget – 

är heller aldrig absolut, det är relativt. Ett motstånd kan vara en medveten aktiv handling. Men 

också passivitet och ointresse är exempel på motstånd. (Franzén, 2010; Lynch, 2011). I en 

handläggningsprocess inför val av sysselsättning inom Daglig verksamhet kan motståndet 

visa sig i form av en förälder som propsar på en viss placering för sin ungdom, eller en elev 

som väljer att stanna hemma istället för att godta en placering inom Daglig verksamhet som 

hen inte vill ha i första hand.  

 

I relationerna och mötet mellan elev, vårdnadshavare och myndighet har alla parter makt i 

någon form – expertmakt, informationsmakt eller legitim makt. Makt består alltid av 

interaktioner mellan människor och definieras av medlemmarna i gruppen (Thornberg, 2013).  

Begreppet rationell-legal auktoritet innebär att en person uppfattas som en auktoritet utifrån 

de formella normer, etablerade lagar och förordningar som ligger till grund för att personen 

har en viss position (ibid.). De underordnade accepterar de överordnade. Begreppet 

professionell auktoritet innebär att en person uppfattas som en auktoritet när andra anser att 

hen har ett expertkunnande som är nödvändigt för att nå ett visst mål (Thornberg, 2013). Det 

kan handla om kommunikativ makt där den professionelle genom sitt språkbruk och sin 

relation till andra i en gruppering kan övertyga (Blomqvist, 2012). Enligt Giertz (2012) kan 
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makten hos en person förstärkas om denne har flera roller vilket kan bli fallet för en 

vårdnadshavare som kan vara såväl förälder, personlig assistent som ställföreträdande till 

eleven och därmed kan bli auktoritär i besluten. Vårdnadshavaren kan i en process kring ett 

LSS-beslut få en så stark anhörigröst att hen äger den avgörande bedömningen (Giertz, 2012). 

 

I sin avhandling talar Giertz (2012) också om makt och omsorg – något som Foucault 

benämner pastoralmakt (ibid.). Utifrån detta omsorgsperspektiv skriver Giertz att Foucault 

menar att maktrelationen är dold i en god avsikt, men att det trots allt handlar om kontroll och 

styrning. Den pastoralmakt som under 1500-talet utövades av staten och kyrkan för att 

påverka individer och styra samhället, har i modern tid övertagits av välfärdsstaten. Det är 

idag inte kyrkan som disciplinerar för att frälsa människan till evigt liv, utan staten som 

erbjuder trygga levnadsvillkor och välmående här och nu. Liksom människor förr bekände 

sina synder för kyrkans företrädare i hopp om att kunna få evigt liv, behöver människor med 

intellektuell funktionsnedsättning idag ”bekänna” sina svagheter och avvikelser för att kunna 

få bli erbjudna service och stöd (Giertz, 2012). Detta synliggjorde Foucault då han i sin bok 

Vansinnets historia under den klassiska epoken skriver att han inte vill kalla det en seger för 

humanismen då dårarna befriades från sina kedjor och från hospitalen (Foucault, 1983). Han 

menade att friheten från kedjorna övertogs av andra kedjor i form av normativa bedömningar, 

etiketteringar och kravet på ett stigmatiserande samtycke från personen med intellektuell 

funktionsnedsättning (Foucault, 1983; Lindgren, 2007). I en handläggningsprocess inför val 

av sysselsättning inom Daglig verksamhet krävs att eleven och förälder blottar elevens 

svårigheter när ADL-status och funktionsnivåbedömning görs för att eleven ska få det stöd 

hen har rätt till. 

 

För personer med funktionsnedsättning riskerar detta att inkräkta på möjlighet till 

självbestämmande och blir en dubbeltydig relation till stödet i LSS. Enligt Giertz tolkning av 

Foucault är pastoralmakt en sammanvävning av stöd, kontroll och relation. Därför är den 

positiv och negativ samtidigt, och svår att upptäcka (Blomqvist, 2012; Giertz, 2012).  

 

 

4 Metod 

Under denna rubrik beskrivs valet av metodansats, hur datainsamlingen gått till, hur resultat- 

och analysarbetet genomförts, hur studiens trovärdighet och tillförlitlighet säkerställts samt 

hur de etiska forskningsprinciperna följts. 

 

4.1 Val av ansats, genomförande och analys 

För att nå syftet med undersökningen har kvalitativ forskningsansats valts. I en kvalitativ 

forskningsstudie framkommer individens syn på sin livsvärld i förhållande till sina 

erfarenheter (Backman, 2008). För att få fram informanters uppfattningar om vad i 

handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever 

efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program har kvalitativ ansats valts. 

Intervjuer med semistrukturerade intervjuguider användes som datainsamlingssätt för att ge 
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informanterna utrymme att berätta med egna ord och författarna till denna studie möjlighet att 

ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014).    

 

I kvalitativ forskning är tolkningen av insamlat data centralt. Modellering är en av sex 

huvudmetoder för analys där forskaren analyserar fram begrepp, relationerna mellan dessa 

och skapar ett resonemang utifrån teorier (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån författarnas 

förförståelse som pedagoger och erfarenhet att följa elevers övergångsprocess när de slutar på 

gymnasiesärskolan sågs samverkan, kommunikation och makt som centrala teman för studien. 

Därför valdes metoden modellering för analysarbetet och även intervjuguiderna strukturerades 

utifrån dessa teman.  

 

4.2 Urval av informanter 

I urvalet av informanter till denna studie finns olika aktörer med betydelse i en process inför 

ett val om sysselsättning för en elev inom tionde insatsen i LSS, Daglig verksamhet. Utifrån 

tidsramen och arbetsomfattningen har 16 informanter valts, det antal som författarna av denna 

studie anser räcker för att både nå syftet med studien och hålla ramarna för tid och omfattning, 

ett så kallat tillgänglighetsurval eller icke-sannolikhetsurval (Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Utifrån författarna av denna studies förförståelse finns kännedom om vilka yrkeskategorier av 

tjänstemän som arbetar i handläggningsärenden för elever på individuella programmet på 

gymnasiesärskolan. Tjänstemän ur de relevanta yrkeskategorierna har valts enligt tabell 1 

nedan. Även elever och föräldrar intervjuades. Föräldrarna är inte föräldrar till de elever som 

valts som informanter för att få större bredd i svaren. Informanterna har kodats enligt tabell 1:  

 

Tabell 1. Informanterna med den kodbeteckning som använts i studien. 

Tjänstemän inom kommunal Daglig 

verksamhet 

Tjänsteman 1 

Tjänsteman 2 

Tjänsteman 3 

Tjänstemän inom kommunens biståndsenhet Tjänsteman 4 

Tjänsteman 5 

Tjänsteman inom Försäkringskassan Tjänsteman 6 

Tjänsteman inom privat Daglig verksamhet Tjänsteman 7 

SYV inom gymnasiesärskolan SYV 1 

SYV 2 

Elever som avslutade gymnasiesärskoletiden 

2015 

Elev 1 

Elev 2 

Elever som avslutade gymnasiesärskoletiden 

2016 

Elev 3 

Elev 4 

Föräldrar, mammor Förälder 1 

Förälder 2 

Förälder 3 
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Tjänstemännen arbetar i kommunen eller i privata företag i samma medelstora stad i Sverige. 

Alla informanter kontaktades initialt via telefon, därefter skickades ett missivbrev (se bilaga 1 

och 2). 

 

4.3 Genomförande 

Utifrån författarnas förförståelse för eleverna som informanter, utformades två olika 

semistrukturerade intervjuguider, en för eleverna och en för föräldrar och tjänstemän. Två 

pilotintervjuer genomfördes. Efter pilotintervjuerna insågs att även föräldrar och tjänstemän 

behöver få olika intervjuguider med mer träffsäkra och riktade frågeformuleringar på grund 

av deras respektive olika roller i handläggningsprocessen (se bilaga 3, 4 och 5). Frågorna i 

intervjuguiderna var tematiskt strukturerade för att underlätta analysarbetet vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) rekommenderar.  

 

Informanterna kontaktades via mail eller telefon. Informanter som nåddes via telefon eller 

mail kunde direkt bestämma tid och plats för intervju, enligt deras önskemål, samt informeras 

om att ett missivbrev skulle skickas (se bilaga 1 och 2), vilket gjordes. Två av informanterna 

fick kontaktas upprepade gånger för att tid och plats för intervju skulle kunna bestämmas. 

Samtliga intervjuer spelades in via app i mobiltelefon och surfplatta samt transkriberades. 

Sammanlagt gjordes 16 intervjuer. 

 

För att hitta tidigare forskning enligt de kriterier som ställts upp användes databaserna ERIC, 

Diva, Academic Search Elite, Google Scholar, Libris, ArtikelSök och SwePub. Databaserna 

söktes via Mälardalens högskolas hemsida. Sökord var kommunikation, samverkan, 

övergångar, makt, intellektuell funktionsnedsättning, LSS, Daglig verksamhet, SYV, 

individuella programmet, föräldrar, delaktighet, relationer och bemötande. Samtliga sökord 

användes även på engelska för att hitta utländsk forskning. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2011) har informanterna 

informerats om syftet, upplägget, frivilligheten, möjligheten att dra sig ur och publiceringen 

enligt Samtyckesprincipen (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). I god tid före 

intervjuerna skickades missivbrev till samtliga informanter med information om författarna 

och deras studier, samt information om det grundläggande individskyddskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttandekravet samt informationskravet (ibid.).  

 

För att värna om elevinformanternas integritet har det empiriska materialet samlats in genom 

intervjuer. Observationer valdes bort som datainsamlingsmetod. Detta på grund av att det i 

möten under handläggningsprocessen kan framkomma information av personlig och känslig 

karaktär om eleverna.  

 

Innan intervjuerna startade försäkrade författarna sig om att informanterna godkände sitt 

deltagande och att de tagit del av och förstått informationen i missivbrevet. Informanterna 

informerades om att intervjuerna kommer att spelas in och anledningen till detta, samt att 

inspelningarna kommer att förvaras i lösenordskyddade datorer. Alla intervjuer 
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transkriberades och skrevs ut på papper. Informanterna informerades även om att ljudfilerna 

skulle raderas och utskrifterna med transkriberingarna skulle strimlas när denna uppsats var 

färdigställd. Samtliga informanter och platser har avidentifierats. Ett sätt att avidentifiera är 

att använda pronomenet hen, istället för han, hon, honom eller henne (Kvale & Brinkmann, 

2014; Vetenskapsrådet, 2011).  

 

4.5 Kvalitetskriterier 

4.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Ovanstående val av forsknings- och metodansats, val av datainsamlingsmetod och val av 

informanter är gjorda för att med så hög kvalitet som möjligt kunna nå syftet med studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Genom att på ett så transparent sätt som möjligt presentera metod, 

kritiskt analysera och redovisa analysresultaten av det empiriska materialet samt uppge 

felkällor kan trovärdighet och tillförlitlighet nås (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Med författarnas förförståelse grundad i yrket som 

pedagoger finns insikt om att det specialpedagogiska perspektivet eventuellt dominerar 

arbetet. Det har att göra med författarnas erfarenheter av elevernas lärande, deras behov av 

inspiration och stöttning för att utvecklas och kännedom om deras förmågor, vilket kan färga 

av sig i tolkningen av resultatet och analysarbetet. Ambitionen har varit att i analysen vara 

observanta och beakta materialet i tidigare forskning och annat litterärt underlag – det Larsson 

(2005) menar då han talar om att ”explicitgöra förförståelsen” (ibid., s 4). 

 

4.5.2 Avgränsning 

De ekonomiska aspekterna av forskningsfrågorna berörs inte i studien. Anledningen är att 

omfattningen av studien behöver begränsas för att rymmas inom ramen för författarnas 

utbildning. Enligt Blomqvist (2012) kan ekonomiska frågor, eller oklarheter om vem som ska 

bekosta, vara orsak till att insatser inte genomförs eller hamnar mellan stolarna. Felaktiga eller 

luddiga definitioner av arbetsuppgifter kan även det vara en felande länk.  

Studien avgränsas även till att endast belysa den handläggningsprocess som leder till 

sysselsättning för eleven, till skillnad mot den process som endast leder till att berättiga till 

sjuk- eller aktivitetsersättning. Vidare inkluderas inte gymnasiesärskolans kurator bland 

informanterna. Anledningen är att hen i sin yrkesroll inte arbetar i handläggningsprocessen, 

utan istället har en viktig roll inom skolans väggar att initiera uppstarten till mötet inför 

handläggningsprocessen. Inte heller har lärare intervjuats i studien. Detta på grund utav att det 

i studiens valda kommun är SYV som förmedlar kontakten från skolan i 

handläggningsprocessen. Slutligen har även läkare uteslutits som informanter trots att 

läkarutlåtanden är viktiga dokument för beslut i en handläggningsprocess. Denna avgränsning 

gjordes med tanke på omfattning och tidsram i studien. 

 

4.6 Databearbetning och analys 

Efter transkriberingen lästes datamaterial igenom sex gånger i sin helhet och många gånger i 

avsnitt för att finna tematiska utgångspunkter, meningsbärande sentenser och mönster (Fejes 

& Thornberg, 2015). Först färgkodades informantkategorierna för att urskilja 

betydelsebärande nämnare i de tre kategorierna tjänstemän, elever och föräldrar. Arbetet 

sorterades utifrån de tre forskningsfrågorna. I detta skede delades arbetet upp i de tre 
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forskningsfrågorna mellan författarna som efter att ha fördjupat sig inom sin forskningsfråga 

och funnit träffsäkra citat, redovisade resultaten för varandra. Det empiriska materialet i alla 

tre forskningsfrågorna kunde sorteras in under tre teman; samverkan, kommunikation och 

makt. Därefter påbörjades sammanställningen av resultatdelen och utsagorna renodlades 

utefter vilken informantkategori som svarat. Här utkristalliserades mönster, exempelvis hur 

många och vilka informantkategorier som svarade likvärdigt, men även att det inom 

informantkategorierna fanns skilda uppfattningar och upplevelser. Materialet gicks igenom 

avsnittsvis och i sin helhet många gånger för att säkerställa att inga data förbisetts. 

 

Då resultatet organiserats, och skrivits fram utifrån de tre forskningsfrågorna, analyserades 

resultatet. Grunden i analysarbetet blev att tolka resultatet med hjälp av samverkan, 

kommunikation och makt, och förstå det genom de valda perspektiven; relationella 

perspektivet samt maktperspektiv enligt Foucault (Aspelin, 2013a; 2013b; Franzén, 2010). 

Analysarbetet utfördes utifrån resultatdelens organisering i de tre forskningsfrågorna. Arbetet 

utfördes metodiskt och successivt fråga för fråga och började med den första frågan. Utifrån 

utsagor och citat som sorterats under temat samverkan gicks materialet igenom ur det 

relationella perspektivet först, och maktperspektivet därnäst. Samma procedur utfördes 

därefter med de utsagor och citat som sorterats under begreppet kommunikation respektive 

makt. Efter att ha skrivit fram analysen utfördes analysprocessens olika steg igen utifrån syfte 

och frågeställningar, för att säkerställa att inget viktigt material förbisetts. Allt arbete utfördes 

tillsammans.  

 

 

5 Resultat 

Under denna rubrik redovisas resultatet av vad som framkommit i intervjuerna. Syftet var att 

undersöka några tjänstemäns, föräldrars och elevers olika uppfattningar av vad i 

handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever 

efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program. 

Resultatet är organiserat utifrån de tre forskningsfrågorna: Hur beskrivs 

handläggningsprocessen? Hur tas hänsyn till elevers önskemål, förmågor och kunskaper i 

handläggningsprocessen? Hur upplevs maktrelationerna i handläggningsprocessen? 

Handläggningsprocessens olika möten tydliggörs i texten enligt den numrering de fått under 

rubrik 5.1. Avslutningsvis tolkas resultaten i en fördjupad analys med koppling till valda 

teoretiska perspektiv.  

 

5.1 Hur handläggningsprocessen beskrivs 

I intervjuerna med tjänstemännen framkom att många olika aktörer är delaktiga i 

handläggningsprocessen för en elev som ska göra ett val om sysselsättning i Daglig 

verksamhet. Gemensamt för svaren är att kommunens biståndsenhet, eleven, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är centrala i processen. 

 

Under intervjuerna med tjänstemännen framkom att handläggningsprocessen inrymmer en rad 

möten: 
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1. SYV och kurator på gymnasiesärskolan kallar tjänstemän från biståndsenheten samt 

tjänsteman från Försäkringskassan till möte 

2. Tjänstemän på kommunens biståndsenhet kallar elev och föräldrar till möte 

3. Kommunens biståndsenhet kallar elev och föräldrar till möte med biståndshandläggare om 

biståndshandläggare inte kunde närvara vid möte 2 

4. Tjänstemän inom Daglig verksamhet kallar till introduktionsmöte 

5. Besök på elevens skola om elev inte kunde vara med på möte 4 

Ambitionen hos tjänstemännen var att effektivisera processen så långt som möjligt för att 

minska antalet möten. 

 

”(…) då fick vi ju in en mängd elever som kommer att välja Daglig verksamhet och några 

skulle gå ut i studier och några skulle gå till Arbetsförmedlingen…. så den högen har jag och 

Försäkringskassan suttit och planerat tider på, och kallat hit dem, och helst vill vi ha med en 

biståndshandläggare också, så slipper de gå så många gånger.” (Tjänsteman 4)  

Samtliga tjänstemän och SYV menar att handläggningsprocessen startar med möte 1 initierat 

av gymnasiesärskolan. Med på mötet är kurator och SYV från gymnasiesärskolan samt 

representanter från Försäkringskassan och kommunens biståndsenhet. Möte 1 behandlar vilka 

elever som kommer att avsluta sin skolgång och är aktuella för att bli kallade till möte hos 

kommunens biståndsenhet. 

 

Efter detta första möte kallar tjänstemän från kommunens biståndsenhet eleven och 

föräldrarna till möte 2 för att informera om vilka alternativ som finns efter avslutad skolgång. 

Här informeras också om vilka underlag som eleven behöver inkomma med till kommunen 

för att utredning om berättigande till Daglig verksamhet ska kunna göras. Ett av underlagen är 

det så kallade läkarutlåtandet vilken enligt både tjänstemän från kommunen och SYV kan 

vara problematiskt att få fram. Ett korrekt skrivet läkarutlåtande krävs för att 

Försäkringskassan ska kunna besluta om aktivitets- eller sjukersättning, den ekonomiska 

ersättning som eleven får genom LSS. 

 

”Vi började i god tid när sista terminen började för att vi hade förstått att det kunde bli 

problem annars med var I skulle vara under sommaren (…) Vi har hört från andra där 

pappan fick sluta jobba och vi ville inte hamna i samma dilemma.” (Förälder 1) 

 

Problemet ligger i att läkaren många gånger aldrig har träffat eleven eftersom de flesta elever 

byter från barnavdelning till vuxenavdelning under den här perioden. SYV 2 nämnde att 

läkare ibland önskade mer information från skolan.  

 

”När de ska få det här läkarutlåtandet, det är där det största problemet är. De ska träffa en 

läkare de aldrig har träffat någon gång, någon behöver vara med. Det har hänt att jag behövt 

skriva olika intyg till läkare som behöver mer information innan de skriver.” (SYV 2) 

 

Under möte 2 intervjuas eleven för att en funktionsnivåbedömning och en ADL-status ska 

kunna göras i syfte att möta elevens stödbehov. I flera av intervjuerna med tjänstemän från 
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kommunen framkom hur viktigt det är att funktionsnivåbedömningen blir korrekt för att 

eleven ska kunna erbjudas den mest lämpliga placeringen inom Daglig verksamhet. Dock kan 

elevens funktionsnivå förändras över tid och alla intervjuade påpekade att eleven då blir 

omplacerad om hen själv vill. 

 

”Jag var för ivrig på mitt första jobb tyckte personalen, och personalen på mitt andra jobb 

tyckte att det gick bra.” (Elev 3) 

 

Vidare förklarade några tjänstemän att när ett beslut om Daglig verksamhet tagits skickas 

beslutet i form av en beställning till berörd Daglig verksamhet, antingen den kommunala eller 

den privata. Enligt LOV, lag om valfrihetssystem3, har eleverna möjlighet att fritt välja 

utförare av Daglig verksamhet. Detta kan enligt intervju med en tjänsteman göra att 

placeringsförfarandet drar ut på tiden och försenar beställningen vilket sätter tidspress på 

Daglig verksamhet. 

 

”Tidigare fanns inte den här LOVen (…) då besökte man skolan mycket tidigare för då visste 

man att alla kommer till oss för vi är den enda utföraren av Daglig verksamhet. Nu ser det 

inte ut så. Så vi kan inte börja med att göra mycket reklam och gå och ta reda på om de här 

kunderna och berätta om oss, för vi vet inte om de väljer oss.” (Tjänsteman 1) 

 

Då beställningen kommer in till en utförare genomför denne en utredning och samlar in all 

information som finns att tillgå om eleven för att få en helhetsbild. I flera intervjuer framkom 

att utredningarna kan se väldigt olika ut och att på grund av att en del underlag är gamla 

behöver ny information tas in från till exempel boende eller skola, vilket kräver samtycke från 

eleven.  

 

Enligt flera tjänstemän är det nästkommande möte 4, det så kallade introduktionssamtalet, av 

stor betydelse för att klargöra elevens förmågor och behov. Till möte 4 är eleven och 

föräldern kallade. I de fall föräldern anser att eleven inte behöver eller kan närvara vid mötet 

betonade flera av tjänstemännen att de förklarar för föräldern hur värdefullt det är att få träffa 

eleven, och ber att istället få besöka hen i skolmiljön samt samtala med elevens lärare (möte 

5). Ett annat viktigt underlag i processen är informationen i utvärderingarna från elevens olika 

praktikplatser vilket de flesta av tjänstemännen tog upp. 

 

”Sedan tror jag att praktikbedömningarna vi skriver och lämnar till skolan, om de gjort 

praktik här, har betydelse.” (Tjänsteman 3) 

 

På alla möten som eleverna deltog i uppgav de att de fick möjlighet att berätta om sig själva, 

och att de blev lyssnade på. En elev mindes att en tjänsteman ställde frågor som stöd för 

berättandet. Eleverna sa även att de gjorde studiebesök på Daglig verksamhet innan de 

började där. 

 

                                                           
3 LOV: Lag om valfrihetssystem (SFS 2008:962) 
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” Det var väl jag som bestämde (…) om jag ville ha jobbet… och då sa jag ja.” (Elev 1) 

 

I intervjuerna framkom att föräldrarna har många olika sätt att se sin egen roll i 

handläggningsprocessen. Att föra sin ungdoms talan, att närvara för att få information och 

vara där för stöttning var några av svaren. Vad gäller möte 2 (eller möte 3) på kommunens 

biståndsenhet var det endast en förälder som mindes att mötet ägt rum. Inte heller någon av 

eleverna mindes mötet. Däremot nämnde en av föräldrarna hur viktigt det kändes att få 

tillräcklig information om Daglig verksamhet. Förutom att få information från andra föräldrar 

och kommunen, uppskattade hen en mässa som gett möjlighet att träffa alla berörda aktörer i 

handläggningsprocessen. 

 

” Nä, jag kan inte säga att jag har fått särskilt mycket. Den får man söka upp själv (…) och 

sen får man höra om man har den möjligheten att prata med andra som finns i verksamheten 

och vad de tycker (…) inside information får man inte i offentliga kanaler kanske.” (Förälder 

2) 

 

Under intervjuerna med en av SYV framkom att hen såg det som sin uppgift att i 

handläggningsprocessen hålla kontakt och ha en dialog med både tjänstemännen på 

kommunen och skolans lärare. Detta hade enligt hen skett då hen blivit kallad till kommunens 

biståndsenhet för att klargöra skolans syn på en elev inför ett beslut. Den andra SYV ansåg sig 

dock inte alltid ha detaljkunskap om eleverna på grund av att det antal arbetstimmar hen har 

på skolan inte räcker till. Även en tjänsteman inom kommunens biståndsenhet menar att hen 

kan sakna information från skolan om eleverna. 

 

”Vi får inget från skolan, om inte skolan själv ringer (…) men annars får vi inte reda på 

kunskaper och förmågor (…) det är mer på basis hur det är hemma, och hur de klarar sig 

praktiskt. Jag tycker vi får mycket information men inte hur det har gått på skolan.” 

(Tjänsteman 4) 

 

En förälder berättade att hen inför handläggningsprocessen insåg att hens ungdom inte skulle 

klara att förmedla sina kunskaper och förmågor. Hen vände sig då till sin ungdoms 

gymnasiesärskola och bad att få en portfolio från pedagogen med skriftlig bedömning och 

exempel på utfört skolarbete. Föräldern menar att hen kände att portfolion var till stor hjälp 

vid möten med tjänstemännen. 

 

”Portfolion har varit bra i många lägen. Då (…) behöver man inte upptäcka hjulet igen och 

(…) man har en liten minneslista som är väldigt påtaglig.” (Förälder 2) 

 

5.2 Hur hänsyn tas till elevers önskemål, förmågor och kunskaper i en 

handläggningsprocess 

Flera av tjänstemännen betonade vikten av att lyssna till eleven och att anpassa sin 

kommunikation efter elevens förmåga att ta till sig information och uttrycka sig. 

Kommunikationen med eleverna var till största del verbal men det fanns även anpassat 

material såsom bildstöd i kommunikationen. I en av intervjuerna betonades att 
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introduktionssamtalet med eleven, möte 4, genomförs med olika samtalshjälpmedel såsom 

bildstöd. Man ritar och pratar och skriver för att kunna få information från eleven. Efter mötet 

sammanfattas samtalet för att eleven tillsammans med föräldrarna ska kunna läsa i efterhand. 

”Jag försöker alltid att krypa under tills jag når personen (...)det är nog ett äss i rockärmen 

jag har, jag är nog duktig på att nå personer (…) jag lyckas inte alltid, men jag har stor vana 

att nå olika sorters människor.” (Tjänsteman 4) 

 

I intervjuerna med tjänstemännen framkom att de i möjligaste mån utgår från elevernas viljor 

och önskningar. SYV poängterade hur nödvändigt det är att eleven själv får vara delaktig och 

uttrycka sin vilja och sina önskningar när hen ska välja praktikplats inom Daglig verksamhet.  

 

” Det är jätteviktigt, för det är deras (…) intresse som man måste försöka ta tillvara, 

tillgodose så mycket det går.” (SYV 1) 

 

En SYV pekade på hur viktigt det är med god kommunikation med undervisande lärare för att 

få kunskap om eleven och därmed kunna hitta lämpligaste placeringen. Den andra SYV 

menade däremot att hen inte behöver ha kunskap om eleven eftersom hen anser att det är 

lärarna som ska sköta kontakten med arbetshandledarna på Daglig verksamhet inför och under 

praktikperioderna.  

 

Att praktik är viktigt för eleverna betonades av flera av tjänstemännen under intervjuerna. 

Detta för att arbetsledarna på Daglig verksamhet då får chans att lära känna eleverna och 

deras förmågor, kunskaper och sociala samspel.  

 

”De gör ett värdefullt jobb, ett viktigt jobb, det märks när de inte är här. De är saknade på 

sin arbetsplats, det är så att personal kommer och frågar efter dem. Det är ett riktigt jobb!” 

(Tjänsteman 7) 

 

Efter varje praktik utvärderas elevernas praktikperiod och denna utvärdering används och kan 

utgöra underlag vid val av lämplig placering på Daglig verksamhet.  

 

”Vi skriver ihop en praktikutvärdering som ska gå till skolan. Vi gör praktikutvärderingen 

tillsammans med varje elev och skriver ihop en sammanställning med styrkor och svagheter, 

vad man behöver träna på, om vi tänker att personen kommer att passa här eller om vi tänker 

att personen behöver andra utmaningar med stöd, eller vad det kan vara.” (Tjänsteman 7) 

 

Tjänstemännen på kommunen uppgav i intervjuerna att de inte får information från skolorna 

vad gäller elevernas kunskaper och förmågor inför handläggningsprocessen. I de fall 

information behövs har de kontaktat skolorna själva men många tjänstemän menar att det 

skulle vara bra att få skolornas information som rutin. Vissa tjänstemän inom Daglig 

verksamhet menar dock att en första träff med eleven då hen börjat arbeta där räcker för att få 

tillräcklig information om eleven och klargöra mål som i sin tur kan leda till att eleven skulle 

kunna få ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  



 

25 
 

” Alla människor har saker de är bra på och kan tillföra saker på arbetsmarknaden. ALLA 

våra som jobbar är värdesatta medarbetare, de gör bra saker, uppskattade saker. Så de är 

viktiga personer på sitt jobb.” (Tjänsteman 7) 

 

I samband med att eleverna påbörjar sin sysselsättning på Daglig verksamhet betonade flera 

tjänstemän hur viktigt det är att bejaka elevens önskemål, att göra eleven delaktig och få 

eleven att äga sin situation. Likaså att inte tala över huvudet på eleven eller föra elevens talan. 

Eleverna själva beskrev i intervjuerna att de fick möjlighet att berätta om sig själva och bli 

lyssnade på under möten, och värdet av att det ställdes stödfrågor. 

 

”Jag berättade vad jag hette och vad jag gör för någonting, mina intressen, speciellt vad jag 

gör på skolan” (Elev 4) 

 

”(…) jag försökte ta det som kändes rätt för mig, inte bara det som de tycker är …. passar. 

Man ska ta det som man känner är rätt själv…” (Elev 2) 

 

Alla föräldrar var eniga om att det är oerhört viktigt att ungdomens egna åsikter och intressen 

tillgodoses. Samtliga tjänstemän menade att de varit med om möten med elever och deras 

föräldrar där föräldrar fört sin ungdoms talan. I ett sådant läge menade tjänstemännen att det 

är viktigt att försöka prata med eleven direkt.  

 

”Jag har mammor och pappor som lägger sig i och när jag har ställt frågan så är det den, 

som mamman, som svarar. Det är inte alltid de är goda män eller så, de följer ju med som 

stöd som på alla möten (…) jag har sagt det att ’ni får ursäkta men nu skulle jag vilja prata 

med Emma, eller vad ungdomen nu heter, om inte du kan sitta tyst nu så vill jag att du går 

ut.’” (Tjänsteman 6) 

 

En av föräldrarna kände dock att hen blev tvungen att föra sin ungdoms talan på grund av att 

ungdomen inte hade möjlighet att uttrycka sig själv. Den föräldern var en av två som ansåg att 

mötena inte var anpassade till ungdomarna, trots att det fanns bildstöd i kommunikationen 

med eleven, eftersom detta inte var anpassat efter elevens kommunikationssätt.  

 

”Jag tycker alltid … när de kommer med bilder så gäller det att fånga personens intresse och 

fånga rätt och inte ’oj! här har jag (…). varit duktig och tagit med mig bilder! nu kan du vara 

snäll och titta och berätta för mig.’” (Förälder 2) 

Två föräldrar tyckte att de fick tillräcklig information om Daglig verksamhet men att deras 

ungdom inte fick komma till tals eller fick gehör för det hen var intresserad av. Upplevelsen 

var att ungdomen redan blivit tilldelad en plats på Daglig verksamhet utan möjlighet att välja.  

 

5.3 Hur maktrelationerna upplevs i handläggningsprocessen 

Studiens informanter resonerade kring begreppet makt på något olika sätt. En tjänsteman 

menade att hen inte upplever sig ha någon form av makt egentligen. Hen ville hellre tala om 

möjligheten att påverka genom att vara den som utför undersökningar, dels inför 
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funktionsnivåbedömning av eleven dels inför fastställandet av ADL-status för att avgöra 

behov av stöd. Andra tjänstemän ansåg dock att den som undersöker och fastslår 

funktionsnivå samt presenterar samtliga valbara alternativ inom Daglig verksamhet, såväl 

kommunala som privata, har makt. 

 

Flera tjänstemän nämnde samtalet som viktigt eftersom upplägget av samtalet och vilken 

information som samlas in kan vara en form av maktutövning. Lotsning i samtal, påvisande 

av fördelar eller nackdelar och att erbjuda eleven studiebesök på Daglig verksamhet kunde 

också kännas som former av påverkansmöjligheter. En tjänsteman tryckte på att makten finns 

hos den som har befogenheten att fatta beslut och bevilja en insats eller inte. Denna åsikt 

delades av flera av tjänstemännen som menade att den tjänstemannens yrkesroll är en 

maktposition.  

 

En förälder upplevde att de tjänstemän som tar det slutgiltiga beslutet om själva placeringen 

inom Daglig verksamhet är de som har makten, till skillnad mot de tjänstemän som enligt 

förälderns sätt att se endast fattade beslut om att bevilja Daglig verksamhet som LSS-insats.  

 

”Det är alltid dom som fattar besluten slutligen som har den, naturligtvis så är det (…) 

koordinatorn, kan jag känna. LSS-handläggarna fattar väl bara beslut att han har rätt att ha 

Daglig verksamhet (…) sen har inte dom någon makt var det blir.” (Förälder 2) 

 

Flera av tjänstemännen ansåg att föräldrar har stor makt i en handläggningsprocess. Samtliga 

gav exempel från samtal där föräldrar varit antingen aktiva och inlyssnande eller fört sin 

ungdoms talan och till och med varit påstridiga. Flera av tjänstemännen berättade om 

uppkomna dilemman att bejaka föräldrarnas egen kunskap och kännedom om sin ungdom och 

samtidigt presentera och ge tyngd åt utvärderingar som skrivits om eleven efter elevens 

praktikperioder på Daglig verksamhet. På samma sätt reflekterade de över att det kan vara 

svårt att vara klarsynt och särskilja förälders vilja och elevens vilja.  

 

”Jag tror att det är föräldrarna som har stor makt i beslutet.” (Tjänsteman 3) 

 

En av tjänstemännen menade att det kan uppstå svåra situationer när föräldrar har andra 

åsikter än ungdomen själv, eller då föräldrar anser att de har rätt att kräva en viss placering 

inom Daglig verksamhet trots platsbrist. Att vid ett sådant tillfälle ge makt till föräldrarna 

genom att gå dem tillmötes kan leda till negativa följder av olika slag. Om detta uppstår 

förordade tjänstemannen att använda myndighetens makt att bestämma placering.  

 

”Vi behöver titta på hela gruppen… och samtidigt individen--- men om det inte funkar så 

måste vi kanske ta till att det är vi som bestämmer.” (Tjänsteman 2) 

 

Flera av tjänstemännen påpekade att LSS är en rättighetslag och därmed frivillig. Eleven har 

rätt att tacka nej till erbjuden plats eller byta i mån av plats, men också att välja att bli 

placerad på en tillfällig Daglig verksamhet. Ett tredje alternativ är att vara hemma i väntan på 

att önskad arbetsplats blir ledig. 
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”Det är frivilligt att ha Daglig verksamhet det får man inte glömma, det är inget tvång på det, 

du kan välja att vara hemma” (Tjänsteman 7) 

 

” (…) ibland blir det där det finns plats. Alla hamnar inte där man önskar alla gånger, och så 

finns det vissa ställen man passar bättre på.” (Tjänsteman 3) 

 

I intervjuerna sa endast en förälder att hen hade känt sig delaktig i samtalet om placering. 

Flera föräldrar sa att de inte känt någon makt under handläggningsprocessen över huvud taget, 

eller inte haft några valmöjligheter vad gäller placeringen av sin ungdom.  

 

” (…) jag kan inte påverka så mycket utifrån hur hon (dottern red.anm) fungerar och jag kan 

inte påverka så mycket utifrån att valmöjligheterna är begränsade. Så jag känner inte att jag 

har en massa val eller påverkansmöjligheter utan det blir liksom att hitta nästan det minst 

onda eller hur jag ska uttrycka det.” (Förälder 3) 

 

Elevens egen makt i en handläggningsprocess betonades av flera av tjänstemännen. Detta 

uppgav också alla elever utom en att de upplevde. Den eleven kände att det var de andra på 

mötet som bestämde eftersom det inte fanns någon plats ledig där hen önskade. Övriga elever 

menade att det var deras egna önskemål som avgjorde placeringen. En av dem tyckte att 

placeringen valdes gemensamt av alla som var på mötet, vilket hen uppfattade som positivt. 

Några av tjänstemännen och SYV talade utifrån begreppet delaktighet, istället för utifrån 

begreppet makt, vid frågor som rörde elevens möjlighet till inflytande. 

 

”Jag tycker att på de flesta ställen man är på så lyssnar man, man försöker lyssna på eleven 

och höra vad de vill.” (SYV 1) 

 

När det gäller vilken makt utredningsmaterialet i handläggningsprocessen har svarade flera av 

tjänstemännen att biståndshandläggarens utredning och däri ingående material är viktigast för 

att nå beslut. I nästa andetag sa några av dem att all tillgänglig information egentligen är 

sammanvävd och inte kan separeras ut och graderas som mer eller mindre viktig. En av dem 

menade att när allt kommer omkring är det diagnos och läkarutlåtande som är allra viktigast 

eftersom hela LSS-berättigandet hänger på det.  

 

”Jag kan ju påverka människors liv genom mina beslut, så jag har ändå en viss makt. Men 

det är viktigt att inte missbruka den makten (…). Det är jätteviktigt att utredningen är korrekt 

så att jag bara inte går och skriver hur som helst. Makten är också positiv för att jag frågar 

dom om dom vill tillägga någonting.” (Tjänsteman 5) 

 

Endast en av föräldrarna hade reflekterat över det utredningsmaterial som förekom under 

möten hen varit på, men menade att hen inte känner att dessa vägde tyngst utan att det var 

hens egna ord som värderades högst. Ingen av de intervjuade eleverna tyckte sig ha sett något 

material eller papper som hade betytt något för valet. De ansåg att det var deras önskemål som 

avgjorde placeringen. 
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5.4 Analys 

Under denna rubrik kommer en analys att göras av resultatet som särskilt resonerar kring 

samverkan, kommunikation och makt, de tre teman som författarna såg som bärande för 

studien utifrån sin förförståelse, och som också visade sig som tydliga kategorier i det 

empiriska materialet. Resultatet tolkas med hjälp av valda perspektiv; det relationella 

perspektivet samt maktperspektivet.  

 

5.4.1 Samverkan 

Temat samverkan är centralt i studien. I det empiriska materialet har framkommit att en 

handläggningsprocess utgörs av många olika möten där tjänstemän och privatpersoner deltar 

för att tillsammans nå ett gemensamt mål. Flera samhälleliga instanser är inblandade; 

kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Flera nivåer i det relationella 

perspektivet kan inräknas. Dels handlar det om de enskilda människorna i förhållande till sin 

omgivning, det vill säga de andra personerna på mötet, och att interaktionen mellan 

individerna är en föränderlig process som skapas i stunden (Aspelin, 2013a; Persson, 2013; 

von Wright, 2002). Dels handlar det om den samhälleliga nivån där interaktionen sker inom 

roller och positioner i konkreta mellanmänskliga möten (Aspelin, 2013a; 2013b).  

 

Samverkan är ett centralt begrepp inom det relationella perspektivet som anger att en eller 

flera personer koordinerar sina aktiviteter (Aspelin, 2013a). Samvaro är också ett begrepp 

inom perspektivet som anger oförutsägbara och oplanerade möten människor emellan (ibid.). 

Då intervjuerna analyserades syntes att handläggningsmötena präglades av samverkan med 

formella och organiserade aktiviteter. Det framkom även att flera av tjänstemännen hade 

ambitioner att verkligen nå eleven och skapa en relation under mötet. Detta tolkades som att 

det även uppkom en form av samvaro i det relationella perspektivets mening: mötet mellan 

två människor och vad som händer i interaktionen är inte något förutbestämt – allt händer i 

kommunikationen dem emellan. Här kan en parallell dras till Aspelin (2013a) när han talar 

om att en växelverkan mellan begreppen samverkan och samvaro ger den bästa 

undervisningssituationen (Aspelin, 2013a; Persson, 2013).  

 

Sett utifrån det relationella perspektivet är tidsaspekten väsentlig för att skapa stabila 

lösningar (Rosenqvist, 2013). Flera av informanterna, både tjänstemän och föräldrar, menade 

att det skulle vara värdefullt att redan tidigare än vid skolans slut ta beslut om en elevs 

placering i Daglig verksamhet för att minska oro, tidspress och arbetsbelastning. Detta 

förhindras av handläggningsprocessens nuvarande arbetscykel då en handläggningsprocess 

oftast startar i början av elevens sista termin på gymnasiesärskolan, samt LOV (SFS 

2008:962) som ger eleven möjlighet att fritt välja kommunal eller privat utförare, vilket enligt 

flera av tjänstemännen gör att handläggningsprocessen inte kan börja tidigare än vad som sker 

idag. 

 

5.4.2 Kommunikation 

Trots ambitionen att använda alternativa kommunikativa hjälpmedel för att verkligen nå 

eleven under mötena framkom det att det förekommer att andra personer – ofta föräldrar – för 

elevens talan, eller till och med talar över huvudet på eleven. Enligt det relationella 
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perspektivet skapar individen sitt jag i den ömsesidiga kommunikationen (Aspelin, 2013a; 

Persson, 2013). Om eleven inte själv får möjlighet att genom egen kommunikation uttrycka 

sin vilja så utgår mötet mer från ett elevperspektiv än elevens perspektiv vilket kan innebära 

att det är den vuxnes tolkning av eleven som framträder (UNICEF Sverige, 2009). Detta kan 

också ses som ett uttryck för makt. Enligt Franzén (2010) utövas makt i ett ständigt öppet 

föränderligt växelspel inom relationer. Situationen kan också ses utifrån Thornbergs (2013) 

definition professionell auktoritet där en person uppfattas som en auktoritet när hen har ett 

expertkunnande som används för att nå ett mål, vilket det empiriska materialet visar att 

föräldrar uppfattas ha. Författarnas tolkning av det empiriska materialet visar att även elever 

kan inneha denna professionella auktoritet i interaktionen med tjänstemännen, i de fall eleven 

blir lyssnad på. 

 

I det relationella perspektivet talas om att om man vill förstå en människa måste hon ses i det 

sammanhang hon befinner sig i (von Wright, 2002). Att fånga elevens förmågor och 

kunskaper i en kartläggning kan vara svårt eftersom alla sammanhang och situationer där 

eleven kan visa sina förmågor inte kan täckas in under ett möte vilket det empiriska materialet 

visar. Miljön och den sociala situationen är viktig eftersom ingen människa alltid och i alla 

sammanhang är funktionsnedsatt (ibid.). Detta poängterades under en intervju med en 

tjänsteman som menade att den första träffen och samtalet med eleven då hen börjat på Daglig 

verksamhet, gav mer kunskap om eleven än informationen från kommunens utredning. Likaså 

berättade flera tjänstemän att utvärderingar från Daglig verksamhet där elever gjort 

praktikperioder var värdefulla, samt att information från skolan, till exempel via SYV, kunde 

tillföra nyttig information i en handläggningsprocess. 

 

5.4.3 Makt 

Det empiriska materialet visar att samverkan mellan Försäkringskassan och kommunen är 

väsentligt, med fastställda formella riktlinjer för processgången. Båda instanserna framhåller 

att ett läkarutlåtande är ett verkligt centralt dokument i processen för att beslut ska kunna tas, 

såväl för Försäkringskassans beslut om ersättning som kommunens beslut om berättigande till 

LSS-insatser. Läkarutlåtandet kan ses utifrån en samhällelig nivå eftersom det är ett dokument 

som myndigheter kräver för att nå ett mål. Samtidigt blir läkarutlåtandet ett medel i händerna 

på tjänstemännen som därmed får relationell-legal auktoritet vilket enligt Thornberg (2013) 

innebär att en person uppfattas som en auktoritet utifrån den position hen innehar i sin 

yrkesroll. Denna auktoritet kan tolkas med hjälp av Foucault som menar att samhällets 

institutioner reproducerar makt som redan finns (Lindgren, 2007). 

 

I intervjuerna framgick att fastställandet av nivåbedömning och ADL-status för eleven är 

viktiga moment under möte 2 för att kunna ta ett korrekt beslut om placering i Daglig 

verksamhet. Pastoralmakt enligt Foucault handlar om makt i ett omsorgsperspektiv, en 

maktrelation dold i en god avsikt (Giertz, 2012). Vid bedömning av nivå och ADL-status sker 

en sådan maktutövning enligt författarnas tolkning. Eleven måste blotta sina svagheter för att 

kunna bli erbjuden stöd enligt LSS, och funktionsnivån som fastställs inskränker ofta 

valmöjligheterna och tillgången på Daglig verksamhetsplatser för eleven. Detta kan ställas 
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mot i princip alla informanters åsikt om att det är elevens egen önskan som ska få avgöra valet 

av placering i Daglig verksamhet. Vid bedömning av elevens förmåga att pröva att gå från 

Daglig verksamhet till en subventionerad anställning på öppna marknaden finns risk att 

samma maktutövning sker trots goda avsikter enligt författarna av denna studie. 

 

Då resultatet av det empiriska materialet analyserats utifrån ett maktperspektiv framkom att 

den medicinska situationen för varje enskild elev är vad som i slutänden avgör valet av 

sysselsättning inom Daglig verksamhet. 

 

 

6 Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar kring vad i 

handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever 

som tagit studenten vid gymnasiesärskolans individuella program. Inledningsvis diskuteras 

metodval samt hur studien nått tillförlitlighet. Även brister som framkommit under arbetets 

gång lyfts fram och diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen som kopplar resultatet till 

den tidigare forskningen och de teoretiska perspektiven som presenteras i bakgrunden. 

Slutligen följer en avslutande reflektion med förslag till framtida forskning inom området.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna är medvetna om att urvalet är litet och inte kan sägas representera en större grupp 

enligt risken för smygrepresentativitet. Studien kan alltså inte generaliseras enligt kravet på 

generaliserbarhet (Göransson & Nilholm, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet gjordes 

utifrån kursens omfattning och tidsram. Ett bredare urval av informanter hade gett ett större 

forskningsmaterial, men eftersom studien omfattar endast en kommun hade resultatet ändå 

speglat endast denna kommuns handläggningsprocess. Ett bredare urval av informanterna 

föräldrar och elever hade möjligen gett ett större spann vad gäller uppfattningar och därmed 

ett mer generaliserbart resultat och högre tillförlitlighet (ibid.).  

 

Avidentifieringen av informanterna från de olika myndigheterna har hindrat möjligheten att 

tydliggöra eventuella hierarkiska maktrelationer som skulle kunna ha förtydligat förståelsen 

och resultatet. Det kan också ha hindrat informanterna att få det inflytande över studien som 

var dess mål (Kvale & Brinkmann, 2014). Den strikta avidentifieringen av studien gjordes 

eftersom studien genomfördes i endast en kommun där vissa myndighetsbefattningar innehas 

av endast en person. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att nå hög tillförlitlighet genom informanternas 

utsagor, och ge författarna möjligheter att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Högre tillförlitlighet hade kunnat uppnåtts om även observationer av handläggningstillfällena 

hade gjorts, med efterföljande möjlighet till att ställa frågor. En anledning att detta ändå 

valdes bort var risken att hamna i etiskt känsliga dilemman under observationerna om 

elevernas privata sfär blottades eftersom författarna har en pedagogisk relation med dem. En 

annan anledning var att författarna ville undersöka informanternas egna uppfattningar och 
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beskrivningar av forskningsfrågorna, till skillnad mot att göra egna tolkningar under 

observationer (Backman, 2008). 

En tredje anledning till valet av intervju var den förförståelse som författarna i rollen som   

elevernas före detta pedagoger har av eleverna och deras föräldrar (Fejes & Thornberg, 2015). 

Som observatörer skulle det ha funnits risk att tolka in ett större sammanhang i situationen än 

vad som verkligen fanns. Å ena sidan kan förförståelsen också vid intervjuerna ha varit ett 

dilemma med risk för ledande frågor och härledning till gemensamma skolerfarenheter. Å 

andra sidan kan förförståelse ha varit en fördel för elevernas trygghet.  

 

Författarnas förförståelse som pedagoger kan, som sagt, vara såväl en styrka som en svaghet 

för detta arbete (Fejes & Thornberg, 2015). Styrkor kan vara att kännedomen om eleverna 

(och deras föräldrar) bidrar till att studien kan visa både elevperspektiv och elevens perspektiv 

i frågor kring handläggningsprocessen. Svagheter kan vara att studien fokuserar alltför 

mycket på SYV:s roll och den specialpedagogiska betydelsen, jämfört med övriga aktörers 

roller och yrkesmässiga betydelser i handläggningsprocessen. Med en medvetenhet om det 

specialpedagogiska fokuset finns ändå ambitionen att placera studien i en livscykel sett ur 

elevens perspektiv där pedagoger är en viktig del av processen mot ett vuxenliv.  

 

På grund av omfattning och tidsram i studien har de ekonomiska aspekterna som kan påverka 

valet av insats och sysselsättning inom LSS för en elev inte beaktats, trots att medvetenhet 

finns om att ekonomiska ramar styr myndigheters verkställande av insatser och åtgärder. 

Detta uteslutande är en grov avgränsning vilket gör att resultatet inte kan spegla helheten för 

frågeställningarna (Blomqvist, 2012). Om de ekonomiska villkoren skulle ha räknats in finns 

möjlighet att en större förståelse för handläggningsprocessens gång och resultat uppnåtts vad 

gäller tidsramen och elevens enskilda valmöjligheter av sysselsättning. Vidare har inte heller 

läkare intervjuats i studien trots att läkarutlåtanden är viktiga dokument för beslut i en 

handläggningsprocess. Även denna avgränsning gjordes med tanke på omfattning och tidsram 

i studien.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

De teman som framkommit i analysen; samverkan, kommunikation och makt, genomsyrar 

alla delar av arbetet. Den första forskningsfrågan, om hur handläggningsprocessen beskrivs, 

kretsar främst kring temat samverkan, men även kring kommunikation och makt. För den 

enskilda eleven börjar övergångsprocessen till vuxenlivet redan under praktikperioderna i 

gymnasiesärskolan. Dels får eleven chans att prova på och skaffa sig uppfattningar om olika 

sysselsättningar inom Daglig verksamhet, dels får Daglig verksamhet möjlighet att lära känna 

eleven och utvärdera hens lämplighet – en stor win-win-situation. I läroplan för 

gymnasiesärskolans individuella program står att praktik för elever inte är obligatoriskt utan 

bestäms av rektor utifrån elevens behov och nytta (Skolverket, 2013). Studien visar att för de 

flesta elever är praktikperioderna viktiga, för att de i handläggningsprocessen efter avslutad 

skolgång ska kunna göra ett välgrundat val. Här är också tidsaspekten central. I intervjuerna 

med tjänstemännen och föräldrarna framkom att ju tidigare kontakten med Daglig verksamhet 

börjar, desto bättre för elevens förförståelse och övergång. Broberg m.fl (2014) konstaterar i 

en rapport att övergångar i livet skulle underlättas av tätare kontakt under lång tid mellan 
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familjen och personal runt barnet. Med ovanstående i åtanke skulle en mer långsiktig 

handläggningsprocess vara positiv. Daglig verksamhet kan då få mer kunskap om varje elev, 

och eleverna mer kunskap om Daglig verksamhet. Det skulle kunna bidra till ett mer 

träffsäkert beslut om placering som eleven varit delaktig i och som förhindrar eleven från att 

möta onödiga besvärligheter när de väl börjat sin sysselsättning. 

 

Beskrivningen av handläggningsprocessen i det empiriska materialet är inte enhetlig. Varje 

myndighetsperson beskriver processen utifrån sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. 

Samtidigt är var och en av dessa informanter medveten om omfattningen av processen – 

lösningen är att inbjuda till endast ett möte (möte 2) med eleven och föräldrarna för att ingen 

inblandad person ska behöva gå på många möten. Detta sparar tid. Men utifrån en tidsaspekt 

tolkad i det relationella perspektivet kräver processer långsiktighet för att nå stabila resultat 

(Rosenqvist, 2013). Å ena sidan kan det sett utifrån en mötesrutin vara bra att ha flera möten 

med tidsrymd emellan och möjlighet till eftertanke och bearbetning av information. Å andra 

sidan kom det upp i studien att föräldrar – och även elever – upplevde att det var så många 

möten att de inte kom ihåg vilka eller hur många de varit på innan beslut om placering för 

ungdomen. Studien visar att behoven av antalet möten kan vara individuellt – vissa föredrar 

ett stort gemensamt möte, medan andra kanske önskar flera mindre med färre deltagare åt 

gången. 

 

Forskningsfråga två handlar om hur man i handläggningsprocessen tar hänsyn till elevens 

önskemål, förmågor och kunskaper. Den övergripande inställningen hos samtliga tjänstemän 

och föräldrar är att de lyssnar på och vill tillgodose eleven och hens önskningar vilket Lotan 

och Ells (2010) betonar är viktigt för att främja empowerment och autonomi. Det är dock inte 

alltid det går eftersom eleven ses som enskild individ när ADL-status och funktionsnivå sätts 

men därefter behöver ”grupperas” för att kunna hitta någon sysselsättning som passar inom 

Daglig verksamhet (Nolén, 2005). Ambitionen att lyssna på elevens önskningar kan alltså 

ställas mot fastställandet av funktionsnedsättningen. Det kan bli ett dilemma som kan leda till 

en inskränkning av valmöjligheterna, hur många vägar finns det för eleven? Här syns ett 

maktförhållande liknande Foucaults begrepp pastoralmakt – en makt dold i goda avsikter 

(Giertz, 2012).  

 

Eftersom ADL-status och funktionsnivå fastställs under möte 2 på biståndsenheten och sker 

genom samtal kan elevens alla förmågor inte synliggöras om man ser det utifrån det 

relationella perspektivet som betonar att en människa behöver ses i det sammanhang hon 

befinner sig i (von Wright, 2002). Med tanke på detta finns ett värde av att eleven gör många 

praktikperioder, men också att alla personer i elevens nätverk som kan bidra med information 

får möjlighet att göra det i handläggningsprocessen. Att samverkan mellan olika funktioner i 

samhället underlättar vid övergångar skriver Rous m. fl (2007). Detta menar även Ekström 

m.fl (2008) som betonar vikten av att olika yrkeskategorier tillsammans skapar en helhetsbild 

av personen med intellektuell funktionsnedsättning för att stödja och hjälpa. Ur en annan 

synvinkel finns risk att mycket av ovanstående kränker elevens integritet; behöver alla 

personer i processen veta allt om eleven? får eleven chans till en nystart, som många 

ungdomar vill ha efter avslutad skola? och hur påverkar allt detta elevens självbild? 
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SYV:s roll är viktig som länk ut mot samhället för såväl skolans och elevernas skull som 

föräldrarnas. I skollagen (SFS 2010:800) betonas att elevers behov av vägledning inför val av 

sysselsättning ska tillgodoses. SYV behöver skapa etablerade kontakter med arbetsliv, 

myndigheter och kommunens Dagliga verksamhet. SYV behöver även ha tät kontakt med 

eleven i skolarbetet för att få kunskap om hens kognitiva och adaptiva nivå, regelbundna 

vägledningssamtal samt gott samarbete med vårdnadshavare (SYVI, 2013). Vidare är SYV 

värdefull för pedagoger vad gäller avlastning i arbetet kring praktikperiodernas planering och 

praktiska struktur och för föräldrar för att ge information och vara ett bollplank. I intervjuerna 

framkom att arbetstidsbrist var en av orsakerna varför SYV inte tog större del i elevernas 

praktikprocess än vad som gjordes. Detta var också orsaken till att SYV inte alltid deltog i 

handläggningsprocessens möten. Att SYV har tid och kunskap om eleverna är viktigt i 

handläggningsprocessen så eleven inte hamnar i fel sysselsättning och behöver göra om sitt 

val och omplaceras. SYV skulle kunna vara länken som stärker samverkan mellan Daglig 

verksamhet, skolan, elever och föräldrar. På samma sätt har forskare i Spanien konstaterat att 

tydliga ansvarsområden för professionella parter är viktigt för att förbättra rutinerna för stöd 

till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer (Pallisera et al., 

2014). 

 

I det empiriska materialet menar de flesta tjänstemän och även en del av föräldrarna att 

samverkan med föräldrar är viktigt vilket också många forskare betonar (Broberg et al., 2014; 

Rous et al., 2007; Pallisera et al., 2014; Skouteris et al., 2012; Willingham-Storr, 2014). 

Redan från elevens första praktikperiod tar pedagoger del av utvärderingar om eleven från 

Daglig verksamhet och har möjlighet att hjälpa föräldrarna att få en överblick över 

praktiksituationerna, vara lyhörda bollplank om vilka möjligheter som finns för eleven och 

vid behov stötta föräldrarna att knyta kontakter. Stödet har en viktig funktion att fylla, vilket 

också en svensk studie visar där föräldrar känner att stöttningen från skolan tar slut när 

gymnasietiden slutar (Broberg et al., 2014). I en av intervjuerna sa en förälder att en portfolio 

från skolan gjorde att hens ungdom inte behövde börja från ruta ett igen. Andra informanter 

menade på samma sätt att det vore värdefullt om pedagoger inkluderas i 

handläggningsprocessen. 

 

Frågan om hur maktrelationerna upplevs i handläggningsprocessen genomsyrar stora delar av 

det empiriska materialet. Definitionen av makt; att den existerar överallt i sitt sammanhang, 

föränderlig och rörlig (Lindgren, 2007); kan appliceras i processen vid varje givet tillfälle. 

Först och främst framkom att läkarutlåtandet är en maktfaktor, vilket många av informanterna 

menar. Därefter har biståndshandläggaren makten att besluta om eleven är berättigad till LSS, 

biståndsenheten bedömer elevens ADL-status och funktionsnivå och visar valmöjligheterna. 

Överlag har makten hittills i beskrivningen legat på myndigheterna vilka kan placeras på den 

samhälleliga nivån när man pratar utifrån det relationella perspektivet (Aspelin, 2013a; 

2013b). Men makt har även setts hos föräldrar och eleverna själva, vilka kan placeras in i 

perspektivets individnivå (Aspelin, 2013a). Sett ur det relationella perspektivet representerar 

föräldrarna och eleverna den privata sfären som möter den samhälleliga sfären. De olika 

nivåerna har förutom det en maktposition, var och en utifrån sin nivå. Thornbergs (2013) 

begrepp rationell-legal auktoritet och professionell auktoritet kan beskriva de olika 
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mötesdeltagarnas maktpositioner. Det förstnämnda begreppet placerar personer som 

överordnade utifrån de lagar och normer som anger personens position vilket kan vara såväl 

tjänstemannen i sin yrkesroll som eleven i sin funktionsnedsättning. Det sistnämnda begreppet 

placerar personer som auktoriteter utifrån det expertkunnande de har, vilket också kan vara 

såväl tjänstemannen som eleven och /eller föräldrarna. Det blir en samverkan där de olika 

relationella nivåernas makt kan avgöra utgången. Enligt Giertz (2012) kan exempelvis en 

vårdnadshavare som har flera roller – till exempel både förälder och god man – få så stark 

anhörigröst att hen avgör beslutet. Studien har visat att eleverna uppfattar att de ges stor makt 

i processen men att tjänstemännen i sin rationell-legala auktoritet de facto har den avgörande 

makten att lotsa eleven till ett beslut som är rimligt ur allas synvinklar. Allt detta handlar om 

aktiv makt, men makt kan även verka passivt (Franzén, 2010): En elev som inte vill till 

Daglig verksamhet kan välja att stanna hemma och ändå lyfta aktivitetsersättning från 

Försäkringskassan. Här syns alltså att eleven själv har stor makt! 

 

Men: Om elevens möjlighet till makt ställs till autonomi och temat kommunikation, så 

kommer resonemanget i ett annat ljus. I intervjuerna med tjänstemännen framkom att det 

fanns ambition att tillmötesgå de elever som har behov av AKK för att skapa delaktighet. 

Vissa föräldrar menade dock att dessa ambitioner inte nådde ända fram eftersom bildstödet 

som användes inte hade anpassats till elevens kommunikationssätt. I ett sådant här fall brister 

handläggningsprocessen utifrån skrivningarna i Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009).  

 

Fungerande kommunikation har en väsentlig betydelse för samverkan och autonomi för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning (Beukelman & Mirenda, 2005; Sandberg & 

Ottosson, 2008). Begreppen kommunikation, autonomi och delaktighet är nyckelord i 

skolvardagen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Målet är att vid varje tillfälle under 

skoldagen skapa tillgänglighet för eleven. Det kan handla om att hjälpa till att skapa 

delaktighet i kamratkulturen, att främja självständigheten i vardagliga situationer, till exempel 

matsituationen, eller att använda AKK. Tillgänglighet och autonomi i kommunikationen har i 

studien visat sig vara en förutsättning för alla människor för att förstå, känna förtroende och 

kunna ta beslut. En handläggningsprocess består av möten. Möten handlar om relationer och 

mötesinnehållet skapas och bärs upp av kommunikation mellan deltagarna. Men också 

relationerna och bemötandet mellan deltagarna är beroende av förmågan att kommunicera på 

lika villkor (Heister Trygg, 2012). Kommunikation i det här fallet blir alltså lika med makt – 

den deltagare som inte äger en kommunikation förlorar delaktighet och därmed möjligheten 

att förstå, känna förtroende och ta beslut. Risken för eleverna är att de blir passiva och att 

detta fungerar som ett gungbräde för andra deltagare som då blir mer aktiva. Resultatet kan bli 

att någon eller några, till exempel föräldrar, för elevens talan eller talar över huvudet på 

eleven. I det empiriska materialet har det framkommit från både tjänstemän och föräldrar att 

så har skett. Såväl barnets perspektiv som barnperspektivet kan belysas här. Om till exempel 

föräldern behöver föra sin ungdoms talan är det viktigt att hen är lyhörd för barnets 

perspektiv, och talar utifrån ett barnperspektiv (Szönyi, 2012).   

 

Sett ur ett historiskt perspektiv har villkoren för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning stärkts och humaniserats (Grunewald, 2008). Ändå kan vissa likheter ses 
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mellan 1800-talets industrialisering och våra dagars arbetsmarknad – ambitionen är att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning ska finnas och verka i samhället. En viss 

skillnad finns dock. Industrialiseringen behövde arbetskraft och dessa personer skulle bidra 

till marknadens expansion, medan dagens fokus för dessa personer ligger i linje med politiska 

intentioner inom begreppet arbetslinjen – delaktighet, gemenskap, känsla av mening i livet 

och rätten till en normal tillvaro (Ineland, Molin & Sauer, 2013). För personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som är berättigade till Daglig verksamhet ska möjligheter 

till subventionerat arbete på öppna marknaden undersökas regelbundet (Socialstyrelsen, 

2008). För att ett arbete på öppna marknaden ska fungera för dem är det viktigt att även den 

arbetsplatsen erbjuder delaktighet, gemenskap och framför allt stöd över tid (ibid.). Studien 

visar å ena sidan att Daglig verksamhet bidrar till ett socialt nätverk med kamratstöd och 

inkludering och uppfattningen att varje person som arbetar där är värdefull. Å andra sidan kan 

Daglig verksamhet ses som ett led i den delaktighetsinskränkning och därmed stigmatisering 

som personer med intellektuell funktionsnedsättning kan drabbas av i samhället. Det är den 

enda sysselsättning som garanterar en miljö som anpassas efter de förutsättningar som krävs 

för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska känna delaktighet. 

De aktörer som medverkar i handläggningsprocessen och beslut om sysselsättning efter 

studenten är viktiga för elevernas möjlighet att få en röd tråd mellan skola och vuxenliv. 

Studien visar en tydlig arbetsgång i handläggningsprocessen, och att olika delar och aktörer 

måste samverka för att ett beslut ska kunna tas. Likaså att elevens perspektiv beaktas i 

möjligaste mån. Däremot har det ur ett maktperspektiv inte kunnat fastställas en tydlig aktör 

som har makt att ta det slutliga avgörandet. Studien visar att samverkan utifrån olika 

perspektiv är viktigt för att beslut ska kunna tas. Den resa eleverna gjort under sin skoltid 

måste därmed få betyda något för deras fortsatta lärande och utveckling.  

 

6.3 Framtida forskning 

I studien har flera områden uppmärksammats där forskning skulle kunna stärka och 

vidareutveckla de resultat som framkommit. För det första har väldigt få studier kring 

övergångar för elever på gymnasiesärskolans individuella program hittats. Här vore det 

intressant att undersöka övergångsprocessens arbetscykel, tidsram, ingående yrkeskategorier, 

valda underlag och kommunikationskanaler. För det andra har studien visat att SYV:s roll är 

viktig. Fortsatt forskning kring SYV:s roll under elevens fyra år i gymnasiesärskolans 

individuella program skulle kunna ge svar på om mer fokus på praktik under alla 

gymnasieåren främjar övergångsprocessen och underlättar för elevens framtida val av 

sysselsättning. Slutligen måste det understrykas att studien är starkt avgränsad. Flera liknande 

studier i övriga Sverige skulle ge en rättvisare och bredare bild över situationen i landet för 

elever på gymnasieskolans individuella program som står på tröskeln till vuxenlivet. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

Att ha en normal vardagstillvaro med sysselsättning är en rättighet för personer med 

funktionsnedsättning, precis som för alla människor (Socialdepartementet, 2008). Den 

politiska intentionen i begreppet arbetslinjen som betonats inom svensk politik sedan 1900-

talets början genomsyras av delaktighet och gemenskap – att känna tillhörighet och social 
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gemenskap på en arbetsplats är en stor del av en människas identitet (Hegdal & Thorsen, 

2007; Ineland et al., 2013; Michailakis, 2002).  Utifrån denna tanke är sysselsättning a och o 

för en människas välmående (Paterson et al., 2012).  

 

Sysselsättning för elever som avslutar gymnasiesärskolans individuella program innebär oftast 

en plats inom Daglig verksamhet. Vägen dit går via möten i en handläggningsprocess där 

många relationer behöver samverka för att nå ett optimalt beslut. Samverkan i mötena handlar 

om allt från att följa lagar och styrdokument till att använda goda kommunikationsstrategier 

människor emellan. För att alla ska känna delaktighet krävs ett gemensamt språk och AKK 

kan behöva användas. I vår studie har vi funnit att några tjänstemän använder bildstöd på 

mötena i handläggningsprocessen, men att vissa föräldrar i studien pekat på att stödet inte var 

anpassat till deras ungdomar. Sådana situationer skulle kunna avhjälpas om skolan fått 

möjlighet att informera om elevens kommunikationssätt. 

 

Sett utifrån resultatet av våra intervjuer är det flera tjänstemän som uttryckte att de önskade ett 

ökat samarbete med elevens skola. Även föräldrar menade att information från skolan skulle 

underlätta informationsutbytet om eleven både vad gäller kognitiva behov och 

omsorgsbehovet. Det kan vara exempelvis kommunikationshjälpmedel såsom vi nämnde här 

ovan, behov av ett visst bemötande och hur eleven klarar vardagsrutiner i skolan. Som 

pedagoger har vi i samtal med föräldrar uppmärksammat att elevers hjälpbehov i skolan 

jämfört med hjälpbehovet som föräldrar upplever hemma kan skilja sig. Här menar vi att en 

miljö i skolan och på Daglig verksamhet skulle kunna vara jämförlig ur elevens perspektiv i 

form av en miljö utanför hemmet, och att därmed skulle eleven kunna fungera på Daglig 

verksamhet såsom hen fungerar i skolan. Flera forskare menar att gott informationsutbyte 

mellan olika yrkeskategorier runt eleven skapar en god och nödvändig helhetsbild (Ekström et 

al., 2008; Rous et al., 2007). Å andra sidan reflekterar vi över att vår inblandning i en 

övergångsprocess från skola till vuxenliv skulle kunna inkräkta om eleven vill få chansen att 

börja på ny kula och vända blad i livet. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka några tjänstemäns, föräldrars och elevers olika 

uppfattningar av vad i handläggningsprocessen som avgör valet av sysselsättning inom Daglig 

verksamhet för eleven efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolans individuella program. 

Studien har visat att myndigheter och tjänstemän har ambitioner att ha en fungerande 

kommunikation med eleverna och tillgodose deras önskningar. Trots det upplevde flera 

föräldrar att kommunikationen, oftast i form av bildstöd, inte anpassades till den enskilde 

eleven, vilket minskade delaktigheten. Vidare kan ramfaktorer inskränka valmöjligheterna för 

eleven, exempelvis att ett stort omsorgsbehov inte kan tillgodoses på den Daglig verksamhet 

som eleven önskar, eller att det inte finns plats där eleven skulle passa bäst.  

 

Studien visar att makten att avgöra var en elev ska placeras inte finns hos eleven själv, inte 

hos föräldern eller ens hos kommunens biståndsmyndighet. Den faktiska makten finns i 

elevens läkarutlåtande och medicinska situation. Oavsett elevens önskemål visar vår studie att 

det är ADL-status, funktionsnivåbedömning och läkarutlåtande som slutligen avgör valet av 

placering i Daglig verksamhet. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter som läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning på 

Mälardalens Högskola. Vi har nu kommit till vår sista termin då vi ska skriva vårt 

examensarbete i specialpedagogik. Vår studie kommer att handla om övergången från 

gymnasiesärskolans individuella program till Daglig verksamhet. 

 

Syftet i denna studie är att undersöka vad i handläggningsprocessen som avgör valet av 

sysselsättning inom Daglig verksamhet för elever efter avslutad skolgång i 

gymnasiesärskolans individuella program. Vi vill även se hur elevens önskemål, förmågor och 

kunskaper beaktas inför beslut.  

 

Därför kommer vi att intervjua beslutsfattare inom kommunen, föräldrar samt elever som har 

avslutat gymnasiesärskolans individuella program. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter.  Du 

erbjuds härmed möjlighet att delta.  

 

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att ditt deltagande är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta intervjun 

och ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras.  

 

Om du inte vill delta i intervjun vänligen meddela någon av oss via mail.  

 

Välkommen att maila till oss eller vår handledare om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänlig hälsning, 

Inga-Lill Ekegren, Minna Barkenskiöld och Lis Brylle Ramsten 
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Bilaga 2: Missivbrev till elever 

 

Hej! 

Vi pluggar till speciallärare och nu ska vi göra ett stort skolarbete. Det ska 

handla om hur du tyckte att det var att sluta skolan och börja jobba.  

Vi vill veta mer om hur det gick till när du fick ditt jobb. Och vi vill veta om du 

fick vara med och bestämma var du ville jobba. Vi kommer att prata med flera 

personer än du. De kommer att berätta hur det var för dom. De kommer inte att 

veta om att du har varit med. 

För att få veta det här behöver vi träffa dig, och prata med dig. Om du vill ställa 

upp på att berätta för oss så kan vi komma till dig på ditt jobb. Vårat möte tar 

ungefär 30-45 minuter. 

Det här är helt frivilligt för dig. Du kan när som helst säga att du inte vill vara 

med, till och med när vi sitter och pratar. Vi kommer att spela in vårt samtal 

annars kommer vi inte ihåg allt som du berättar för oss. Det är ingen annan än vi 

som kommer att lyssna på inspelningen. Och vi kommer inte att säga ditt namn 

eller var du jobbar någonstans. Vi kommer att skriva en uppsats om vårt arbete. 

Om du har några frågor så kan du maila till oss! 

 

Hälsningar, 

Minna, Inga-Lill och Lis 
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Bilaga 3: Intervjuguide, tjänstemän 

 

 

Intervjuguide, tjänstemän 

 

1. Hur arbetar du innan ni tar beslut för en elev om daglig sysselsättning? 

2. Vilken kartläggning, eller vilka kartläggningar, anser du är viktigast för att nå ett beslut 

som säkrar en meningsfull sysselsättning för eleven? 

3. Vilka myndigheter/aktörer samverkar i ett beslut om placering för en elev som gått ut 

gymnasiesärskolan? 

4. Vilken roll har du i sammanhanget? 

5. Anser du att du har tillräckligt med underlag för att /vara med och/ ta ett optimalt beslut? 

6. Beskriv hur du uppfattar samverkan i en beslutsprocess för en elev (från 

gymnasiesärskolans individuella program) i övergången mellan skola och arbetsliv. 

7.Får ni reda på elevernas kunskaper och förmågor inför beslutsprocessen om placering?  

8. På vilket sätt gör ni eleven delaktig i samtalet? 

9. Hur viktigt anser du det är att eleven själv är delaktig och får framföra sina åsikter i 

samtalet? 

10. Har du upplevt att förälder/vårdnadshavare/god man har fört elevens talan? Beskriv hur 

det känns och hur du agerar. 

11. Hur skulle du vilja beskriva makt i din yrkesroll/föräldraroll? 

12. Hur upplever du maktrelationerna i ett handläggningsärende? 

13. Vilka kartläggningar i beslutsprocessen upplever du får störst betydelse för utfallet? 
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Bilaga 4: Intervjuguide, föräldrar 

 

Intervjuguide, föräldrar 

 

1. Kan du berätta hur det gick till och vilka möten som du/ni närvarade på innan ni fick ett 

beslut om placering? 

2. Vilken kartläggning, eller vilka kartläggningar, tycker du är viktigast för att nå ett beslut 

som säkrar en meningsfull sysselsättning för eleven? 

3. Vilka myndigheter/aktörer upplever du samverkar i ett beslut om placering för en elev som 

gått ut gymnasiesärskolan? 

4. Vilken roll har du i sammanhanget?  

5. Vilka möten var ungdomen med på? 

6. Anser du att du fick tillräcklig information om Daglig verksamhet? 

7. Beskriv hur du uppfattar samverkan mellan de olika aktörerna (LSS, koordinatorn, 

Försäkringskassan) i en beslutsprocess för en elev (från gymnasiesärskolans individuella 

program) i övergången mellan skola och arbetsliv. 

8. Hur förmedlas elevernas kunskaper och förmågor inför beslutsprocessen om placering? 

9. På vilket sätt var din ungdom delaktig i mötena? 

10. Hur viktigt anser du det är att ungdomen själv är delaktig och får framföra sina åsikter i 

samtalet? 

11. Vem känner du att du företräder i mötena med beslutsfattarna, dig själv som förälder eller 

din ungdom, eller båda två? 

12. Hur skulle du vilja beskriva makt i din föräldraroll? 

13. Hur upplever du maktrelationerna i ett handläggningsärende? 

14. Vilka kartläggningar i beslutsprocessen upplever du får störst betydelse för utfallet? 
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Bilaga 5: Intervjuguide, elever 

 

 

Intervjuguide, eleverna 

1. Kommer du ihåg hur det gick till när du fick ditt jobb? 

2. Minns du vad du tyckte att de borde veta om dig? 

3. Vilka var med på mötet när ni pratade om var du skulle börja jobba? 

4. Hur kändes det att vara med på det mötet? 

5.Fick du berätta någonting om vad du kan och dina intressen och vad du ville? 

6. Kände du att du fick vara med och prata och berätta vid mötet? 

7. Behövde du hjälp av någon för att få fram det du ville säga? 

8. Kände du att de andra tyckte att det du sa var viktigt? 

9. Vilka bestämde under mötet?  

10. Kände du att du fick vara med och bestämma? 

11. Vad var det som blev viktigast för det ni bestämde? Var det papprena från till exempel 

läkaren eller var det dina önskemål? 

 


