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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera framgångsfaktorer kring lönebidrags-
anställningar för personer med lindrig utvecklingsstörning samt vilken typ av förberedande 
arbete som upplevs som gynnsamt. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ 
forskningsmetod, där vi genomfört intervjuer med 15 informanter; sex unga vuxna med 
lindrig utvecklingsstörning som har eller snart skulle påbörja, en lönebidragsanställning samt 
nio nyckelpersoner, involverade i övergångsarbetet på olika sätt. Samtliga informanter 
beskrev positiva följder av möjligheten att få prova på praktik- och arbetsplatser med olika 
inriktningar. Nyckelpersonerna framhöll vikten av att tid läggs på matchningsarbetet utifrån 
individen kontra arbetsplatsens arbetsuppgifter och möjligheter till anpassningar. Elever och 
unga anställda uttryckte en stor vilja till självständighet och att begränsade arbetsuppgifter är 
en faktor för att möjliggöra detta. Bland elever och unga anställda fanns en stor medvetenhet 
kring deras funktionsnedsättning. Flera informanter framhöll att handledare behöver se och 
stötta samt inbjuda eleven/den unge anställde till delaktighet, även närstående är viktiga i det 
arbetet. Nyckelpersonerna betonade hur relationsskapandet mellan skola och arbetsplats är av 
stor vikt, liksom de ungas förståelse gällande arbetslivets krav och en väl avvägd plan för att 
möta dessa i ökande svårighetsgrad. Detta ökar möjligheten att lyckas vilket i sin tur leder till 
en ökad självkänsla. Utifrån studiens resultat konkluderas att det är av stor vikt att 
skolpersonal och andra berörda involverade i övergångsarbetet etablerar en god relation till 
arbetsplatsens handledare för att möjliggöra en nära samverkan och en öppen dialog. Både 
nyckelpersoner och elever/unga vuxna behöver ha kunskap om hur den enskilde individens 
funktionsnedsättning påverkar i olika sammanhang samt hur relationer och socialt samspel 
påverkar utveckling och lärande. Angeläget är att medvetet arbeta med psykologiska faktorer, 
vilka utvecklar och stärker individen både på ett personligt och yrkesmässigt plan, vilket i sin 
tur leder till ökade möjligheter att leva ett mer självständigt liv. 
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1 INLEDNING  

Vi har båda genom våra anställningar på gymnasiesärskola och gymnasieskolans program 

individuellt alternativ många års erfarenhet av att arbeta med elever och unga vuxna med 

lindrig utvecklingsstörning. Under åren har vi sett de svårigheter eleverna möter vid 

etablering på arbetsmarknaden. De frågor vi ställer oss är hur vi i skolan tillsammans med 

andra berörda på bästa sätt kan stötta eleverna under deras resa in i ett vuxenliv med ett arbete 

som de finner utvecklande och tillfredsställande. Vår förhoppning är att vi genom att studera 

förberedelser för arbetslivet i skolan och på praktik- och arbetsplatser för några elever och 

unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning ska kunna visa på framgångsfaktorer vilka 

möjliggör just detta.  

 

1.1 Bakgrund   

Mineur, Bergh och Tideman (2009) visar på att det i Skandinavien finns få genomförda 

studier med fokus på unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Det känns därför angeläget 

för oss att få fördjupa oss inom området. Under de senaste åren märks ett ökande intresse från  

exempelvis från statligt håll för hur skolgång och arbetsliv gestaltar sig för unga med 

utvecklingsstörning (Butcher & Wilton, 2008). Dyster statistik visar dock att situationen på 

arbetsmarknaden för ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan blir allt svårare. I slutet av 

1970-talet hade ca 60 procent av de elever som slutat yrkessärskolan (dåtidens motsvarighet 

till dagens nationella program på gymnasiesärskolan) anställning i någon form. Ca en 

tredjedel av dessa hade en anställning helt utan stöd. 1984 hade siffran minskat till 43 procent 

och 2006 (då undersökningen gjordes gällande elever som genomgått gymnasiesärskolans 

nationella och specialutformade program) var andelen nere på ca 17 procent. Personer med 

anställning utan någon form av stöd hade då sjunkit till 3 procent (SOU 2011:8). Denna 

utveckling är alarmerande och ytterligare ett argument för vårt intresse, inte minst då en 

mängd studier visar hur stark kopplingen är mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa (KFA 

2011:17). 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) antogs 

av generalförsamlingen 2006 och undertecknades följande år av 82 länder, bland annat 

Sverige. Därmed erkänns rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma 

villkor som för andra. I linje med detta har arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att aktivt 

verka för att ungdomar genom vägledningsinsatser ska erbjudas stöd på sin väg ut i arbetslivet 
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(www.esv.se). I en rapport 2014 redovisar arbetsförmedlingen hur de på olika sätt prioriterar 

och arbetar med individer vilka står långt från arbetsmarknaden och/eller är i behov av särskilt 

stöd. Inom denna grupp återfinns ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar vilka 

medför nedsatt arbetsförmåga. För att matcha ungdomen till ett arbete görs olika insatser i 

form av konsultationer av specialister för en arbetslivsinriktad rehabilitering. De utreder 

individens arbetsförmåga, anpassar och vägleder i syfte att finna ett lämpligt arbete. 

Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd) ger det 

individuella stöd som möjliggör för ungdomen att erhålla ett arbete 

(www.arbetsformedlingen.se). SIUS introducerades i Sverige 1998 i syfte att hjälpa personer 

med psykisk funktionsnedsättning till anställning och var det första programmet som 

baserades på Supported Employment (SE) (Lövgren, Markström & Sauer, 2014).  

Arbetsrehabiliteringens utformning innan SE och i vissa fall än idag, byggde på att först få 

personer med funktionsnedsättning att öva upp sina förmågor i tillrättalagda miljöer, för att 

därefter prövas på en arbetsplats. I SE betonas istället vikten av att färdigheter utvecklas i den 

faktiska miljön där de ska komma till användning vilket är på arbetsplatsen. Målet är ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden och lämplighet för arbetet grundar sig på arbetstagarens 

vilja och inte på diagnoser eller tidigare historia. SE lägger fokus på individens styrkor och 

kartläggningstiden hålls så kort som möjligt för att snabbt kunna påbörja sökandet efter 

arbete. Stödet som ges är individanpassat, utan tidsbegränsning och bör vara tillgängligt även 

efter erhållet arbete. Viktigt är också att de arbetsspecialister som arbetar med att stötta 

arbetstagare, även arbetar med att engagera och rekrytera arbetsgivare och arbetsplatser 

(Lövgren et al., 2014).  

 

Gymnasiesärskolereformen 2013 har inneburit ett tydligare markerat uppdrag för skolan att 

utbildning för elever med utvecklingsstörning ska leda till förbättrade möjligheter att få 

tillträde till arbetsmarknaden (SKOLFS 2013:148). Detta blir tydligt inte minst genom att 

elevens arbetsplatsförlagda lärande (APL) ska ha en klar koppling till den bransch som 

programmet inriktas mot (SKOLFS 2013:148). Man kan konstatera att den tydliga styrningen 

mot arbete hänger samman med den snabba, pågående förändringen från industrisamhälle till 

ett globalt kunskapssamhälle, vilket medför ett förändrat synsätt från arbetsgivares sida 

gällande vilka kompetenser som individen behöver utveckla för att finna sin plats i en ny tid. 

Inom gymnasiesärskolan görs ett omfattande arbete med att förbereda ungdomarna för ett 

kommande arbetsliv. Tidigare nämnd statistik (SOU 2011:8) samt egna erfarenheter visar 
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dock att långt ifrån alla elever lyckas få det arbete som de önskar. För oss är det intressant att 

studera på vilka olika sätt gymnasiesärskolans personal, elever samt externa aktörer såsom 

arbetsförmedlingen, arbetar med att utveckla elevers kompetenser, färdigheter och förmågor 

som en förberedelse för ett kommande arbetsliv. Vad ses som lyckosamma strategier och vad 

behöver fortsätta utvecklas? 

Av erfarenhet vet vi att det finns elever med lindrig utvecklingsstörning som väljer att studera 

i gymnasieskolan. För dem finns introduktionsprogram som vänder sig till elever som inte 

nått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Ett av dessa program är individuellt 

alternativ. Programmets innehåll utformas efter den enskilde individens behov och 

förutsättningar och erbjuder ämnesstudier samt praktik (SFS 2010:2039). Programmet är en 

möjlig väg för elever som varit mottagna i grundsärskolan samt ett utbildningsalternativ för 

elever som väljer bort gymnasiesärskolan. Detta innebär att ett antal elever med lindrig 

utvecklingsstörning får sin utbildning inom gymnasieprogrammet individuellt alternativ. Det 

blir för oss intressant att se hur förberedelser inför inträde i arbetslivet utformas inom både 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolans program individuellt alternativ. 

Vår studie rör elever med lindrig utvecklingsstörning vilka utifrån sin funktionsnedsättning 

anses vara i behov av specialpedagogiska insatser. Insatser sker inom den skolform, grund-

och/eller gymnasiesärskola där eleverna är mottagna. Specialpedagogiska insatser har sin 

teoretiska grund i specialpedagogisk forskning som kännetecknas av en rad sinsemellan olika 

perspektiv. Ett av dessa är det relationella perspektivet, vilket är ett av de två perspektiv som 

vår studie tar sin teoretiska utgångspunkt i. Det andra perspektivet är det sociokulturella. 

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande inte som en enskild angelägenhet för individen, 

utan något som sker tillsammans med andra (Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman, 

1978). Detta perspektiv på lärande och utveckling anser vi vara väl förenligt med det 

relationella perspektivet. I det relationella perspektivet blir det viktigt vad som sker i 

förhållandet och i samspelet mellan olika individer samt i relationen mellan människa och 

miljö (Persson, 2007). Vi menar att elevers möjligheter att lyckas på en arbetsplats kan 

studeras utifrån våra två valda perspektiv exempelvis genom att studera hur arbetsuppgifter 

lärs ut, vilken flexibilitet praktik- och arbetsplatser uppvisar utifrån den anställdes 

individuella förmåga samt hur samspel och interaktion ser ut mellan berörda. Viktigt för oss 

är också att ur ett inifrånperspektiv försöka fånga och lyfta fram elevers och unga vuxnas 
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egna erfarenheter och upplevelser av det vi väljer att benämna som övergångs-arbetet från 

skola till arbetsliv. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera framgångsfaktorer kring lönebidrags-

anställningar hos personer med lindrig utvecklingsstörning. Vidare är syftet att undersöka 

vilken typ av förberedande arbete, gällande såväl utbildningar som arbetsplatser, som är 

gynnsamt för personer med lindrig utvecklingsstörning inför inträde i arbetslivet. 

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer kan ses som väsentliga när unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning har 

erhållit en lönebidragsanställning?   

På vilka sätt bör det förberedande arbetet gällande elever och unga vuxna med lindrig 

utvecklingsstörning ske för att underlätta inträde i arbetslivet efter avslutade studier?  

 

1.4 Definition av relevanta begrepp 

1.4.1 Lindrig utvecklingsstörning och olika perspektiv på begreppet 

En relativt allmängiltig definition av utvecklingsstörning formulerades 2002 av AAMR 

(American Association on Mental Retardation). Utvecklingsstörning beskrivs som "ett 

funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva 

färdigheter inom minst två av följande tre områden: akademiska färdigheter, sociala 

färdigheter och praktiska färdigheter" (AAMR, 2002). Vid lindrig utvecklingsstörning ligger 

IK (intelligenskvoten) mellan 50 och 70 (DSM-V, 2013). Ofta används andra begrepp för 

samma definition exempelvis intellektuella funktionshinder, men vi har valt att använda 

begreppet lindrig utvecklingsstörning då det är detta som står i lagar som reglerar LSS samt 

mottagande i särskolan. 

Utvecklingsstörning har framför allt betraktats som en individuell funktionsnedsättning, där 

fokus har legat på brister och defekter hos individen (Schalock, 2011). Granlund och 

Göransson (2011) menar att utvecklingsstörning bör ses som något föränderligt och 

påverkbart av hur väl samspelet mellan individ och miljö fungerar. Under en tjugoårsperiod 

har det socioekologiska perspektivet vuxit fram, vilket innebär en förståelse av hur individen 

fungerar i samspelet med omgivande miljö samt vilket form av stöd som behövs. Schalock 

(2011) pekar på att individuellt planerat stöd ska göra det möjligt för individen att kunna leva 
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ett så självständigt liv som möjligt. Greespan, Harvey, Switzky och Woods (2011) menar på 

att begreppet Intellectual Disability, ID, borde omformuleras utifrån teorier om ”sunt förnuft” 

och individens förmåga att hantera dolda och uppenbara risker, då enbart resultat av IQ-tester 

inte redovisar hur väl människor förmår upptäcka, tolka och hantera olika risker. En djupare 

förståelse av individens nivå av riskmedvetenhet tydliggör vilka som har behov av och rätt till 

omgivande stöd. 

1.4.2 Övergångsarbete 

Övergångsarbete har vi valt att benämna det arbete som åligger skolor i form av ett uppdrag 

att utbildning för elever med utvecklingsstörning ska leda till förbättrade möjligheter att få 

tillträde till arbetsmarknaden och som under processens gång utvecklas i samverkan med 

andra berörda aktörer exempelvis arbetsförmedlingen och privata aktörer. Det är denna 

samverkan som möjliggör för ungdomarna att erhålla en anställning. 

1.4.3 Lönebidrag 

Lönebidrag är en ekonomisk kompensation till arbetsgivare vid anställning av personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Den anställde har lön och andra 

anställningsförmåner som följer kollektivavtal i branschen. Bidraget omförhandlas varje år 

och kan lämnas i högst fyra år. Anställningen kan vara både inom den privata och offentliga 

sektorn (Arbetsförmedlingen, 2014). 

2 TIDIGARE FORSKNING  

Mineur et al. (2009) belyser i en kunskapsöversikt av skandinavisk forskning att 

livssituationen för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning kännetecknas av att de har 

sämre levnadsvillkor på samtliga livsområden jämfört med jämnåriga utan utvecklings-

störning. Forskningsunderlaget menar författarna, utgår oftast från ett 

individuellt/medicinskt/kategoriskt perspektiv på utvecklingsstörning, vilket framför allt 

fokuserar på individens anpassningsförmåga och betydligt mindre på samhälleliga 

anpassningar. Kunskapsöversikten visar att insatser i form av stöd och anpassningar behövs 

men att de bör fokusera på individens styrkor och förmågor.  

I Sverige är grund- och gymnasiesärskola ett utbildningsalternativ för barn och ungdomar 

med utvecklingsstörning och utbildningen anpassas efter varje individs förutsättningar. Molin 

(2004) menar att särskolans roll i samhället kan förstås utifrån två motsatta perspektiv på vad 

barn och ungdomar med utvecklingsstörning är i behov av samt vad de har att förvänta sig av 
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framtiden. Här finns det mer utvecklingsinriktade kvalificeringsperspektivet samt det mer 

omsorgsinriktade trygghetsperspektivet. Sett ur kvalificeringsperspektivet kan elever uppnå 

ett gott och tillfredsställande vuxenliv via teoretiska kunskaper och genom att de aktivt lär sig 

bemästra de krav som prestations- och konkurrenssamhället ställer. Trygghetsperspektivet 

syftar till att elever förbereds för att fungera i ett vuxenliv under mer omhändertagande former 

utanför ordinarie arbetsliv, vilket de enligt detta synsätt ändå inte kommer att ges tillgång till. 

Trygghetsperspektivet har fokus på att elever tillägnar sig ett gott självförtroende och en god 

självbild och att de finner sig väl tillrätta i det som Molin (2004) benämner som livet i en 

”omsorgsnisch”. I särskolan leder val av perspektiv till olika syn på val av kunskapsformer, 

undervisningsinnehåll samt syn på individens möjligheter att växa och utvecklas. Aspelin och 

Persson (2011) ser utifrån ett relationellt perspektiv omsorg som en förutsättning för ett gott 

pedagogiskt förhållningssätt, där begreppet inkluderar att kunna se och uppmärksamma 

eleven och flytta sig över till elevens sida av relationen. Undervisning ska inte bara syfta till 

att elever blir något utan att eleven tillsammans med läraren blir någon. 

För elever som väljer att inte gå i gymnasiesärskolan är gymnasieskolans program individuellt 

alternativ ett alternativ. Programmet innehåller både teori och praktik. Vi har för denna 

elevgrupp inte funnit några forskningsrön som anknyter till våra frågeställningar, vilket vi 

finner anmärkningsvärt då vi av erfarenhet vet att det vid övergången till gymnasieskolan 

finns elever från grundsärskolan som väljer bort gymnasiesärskolan som utbildningsalternativ. 

Vad vi av också vet är att det finns ungdomar med lindrig utvecklingsstörning som har få eller 

inga betyg motsvarande grundskolans årskurs nio, vilket i sin tur innebär att de inte har 

behörighet till nationella program. Forskning visar att ungdomar som inte uppnått slutbetyg 

från gymnasiet får avsevärt mycket svårare när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Gällande inskrivna arbetssökande 2013 hos arbetsförmedlingen uppgick genomsnittet av 

arbetslösheten för gymnasieutbildade till 8,2 procent, medan motsvarande siffra bland 

personer utan gymnasieutbildning var 19,6 (Arbetsmarknadsåret, 2013).  

 

2.1 Forskning gällande övergång och etablering på arbetsmarknaden 

De senaste decennierna har utifrån ett inkluderande perspektiv inneburit ett starkt ökande 

intresse av att finna former för att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna 

etablera sig på arbetsmarknaden. Butchers och Wiltons (2008) studie behandlar övergången 

från skola till arbetsliv för ungdomar med utvecklingsstörning. Inom den geografiska 
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disciplinen, som författarna tillhör, finns mycket litet forskning kring människors med 

utvecklingsstörning erfarenheter och upplevelser. Bristen på forskning kring detta gäller 

generellt, men mer specifikt för ungdomar. Författarna påpekar dock att det inom andra 

discipliner finns omfattande forskning som rör utvecklingstörning och arbetsliv. 

 

Butcher et al. (2008) redogör för två motsatta tolkningar av varför vi under senare år sett ett 

ökande intresse från olika håll vad gäller att möjliggöra för människor från ovan beskriven 

målgrupper att erhålla ett arbete. Olika åtgärder på olika nivåer utgår från ett allmänt 

vedertaget inkluderingsperspektiv, men här finns också ett neoliberalt perspektiv, vilket 

innebär att det finns ekonomiska intressen av att få in det som benämns som ”dependent 

groups” på den ordinarie arbetsmarknaden. I studien lyfts behovet av regelbunden utvärdering 

av nationella, regionala och lokala program, vilka syftar till arbete, för att synliggöra vilka 

reella konsekvenser dessa får för ungdomar med utvecklingsstörning och deras familjer.  

 

Även Molin (2008) pekar i en uppföljning av sin avhandling (2004)  på att det finns få studier 

som belyser just övergångsprocessen. En slutsats som han drar är att många av dem som 

benämns som den ”nya generationen” ungdomar med lindrig utvecklingsstörning nu står inför 

det som ses som en komplex och paradoxal kvalificeringsprocess gentemot arbetsmarknaden; 

en process som för ungdomar innebär vissa diskvalificerande moment. Det gäller för dem att 

visa fram de olika kompetenser och förmågor som ses som gångbara på arbetsmarknaden, 

samtidigt som exempelvis företrädare för arbetsförmedlingen pekar på vikten av att ungdomar 

också behöver kunna beskriva sina svårigheter. Detta för att underlätta för dem att erhålla ett 

arbete. För de ungdomar som inte alls vill associeras med diagnosen lindrig utvecklings- 

störning blir detta mycket svårt att göra, vilket kan leda till att de riskerar att hamna utanför 

arbetsmarknaden och i förlängningen i utanförskap. Molin hänvisar också till hur 

resurspersoner hos arbetsförmedlingen menar att många av ungdomarna utåt sett kan upplevas 

som gott rustade inför arbetslivet, men att de i betydligt högre grad än andra ungdomar 

behöver någon form av stöd under en längre eller kortare period.  

 

Både forskning och praktik gällande övergångsarbete från skola till arbetsliv behöver 

utvecklas och förbättras (Wehman, 2013). Det finns förvisso ett antal studier som beskriver 

olika övergångspraktiker men dessa, har enligt Wehman, alltför sällan fokus på lärares behov 

av evidensbaserad kompetensutveckling inom området.. Författaren pekar på ett antal viktiga 

utvecklingsområden. Här återfinns ett antal psykologiska faktorer, vilka har stor betydelse för 
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hur individen agerar i olika situationer. Lärare bör ha kännedom om och kunna arbeta med att 

utveckla psykologiska faktorer som exempelvis; elevers grad av motivation, uthållighet, 

attityder och förväntningar samt förmågan att komma igen efter ett misslyckande (resiliens). 

Vidare bör förmågor och färdigheter kopplade till individens själv utvecklas, vilket innebär att 

själv kunna planera, fatta beslut och styra sitt beteende. Detta leder till att individen själv kan 

ta ett ökande ansvar för kommande privat- och arbetsliv. Ovanstående gäller för alla 

ungdomar. Har individen kognitiva svårigheter krävs helt enkelt bara en större stödinsats 

Wehman, 2013). Författaren lyfter också fram att lärare bör verka för ett nära samarbete med 

föräldrar. Det ses som speciellt viktigt under övergången från skola till arbetsliv och särskilt 

viktigt för elever med kognitiva svårigheter. Föräldrar bör ses som en viktig resurs, då de 

känner sina barns styrkor och svårigheter utifrån ett annat perspektiv än skolans. Wehman 

avrundar med att påminna lärare om att verkligen lyssna till elevernas röster. Detta ser han 

som en viktig del i en framgångsrik övergång. 

 

2.1.1 Positiva faktorer                                                                                                      

Bennett och Gallagher (2013) lyfter fram ett antal positiva faktorer vad gäller 

övergångsarbetet från skola till arbetsliv. Elever som befinner sig i en skolmiljö som präglas 

av ett inkluderande förhållningssätt samt med någon form av program för övergångsarbetet, 

har större möjligheter att efter skolans slut erhålla ett arbete.  Individer med utvecklings-

störning ses av många arbetsgivare som pålitliga, stabila och kompetenta medarbetare när de 

har arbetsuppgifter som anpassats på individnivå, har fått tid att öva på arbetsmoment och där 

en bra matchning av individ och arbetsplats har skett. För att ungdomarna ska kunna fungera 

väl och trivas med sitt arbete behövs anpassningar av arbetsmiljö och arbetsuppgifter 

(Lysaght et al., 2012).  

Grad av motivation hos individen är en viktig faktor som visat sig ha stor betydelse för 

utfallet vad gäller att erhålla ett arbete (Rose, Saunders, Henzel & Kroese, 2005). Författarna 

pekar på vikten av att aktivt arbeta med motivationshöjande strategier och att berörd personal 

har kompetens och erfarenhet av motivationsarbete. Även Skellern och Austbury (2012) lyfter 

fram motivationsaspekten och menar att en viktig faktor är att unga med utvecklingsstörning 

själva ser sig som anställningsbara. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete mellan 

ungdomarna, deras föräldrar, skolpersonal och arbetskonsulenter. Detta bekräftas också av 

Holweda, van der Klink, de Boer, Groothoff och Brouwer (2013) som intresserar sig för vilka 

olika psykologiska och personliga faktorer som påverkar möjligheten till arbete. Förutom de 
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faktorer som nämns hos Skellern et al. (2012), pekar de på att ungdomarna också behöver ha 

tillgång till ett fungerande socialt nätverk. 

2.1.2 Arbetsgivare och övergångsarbetet 

Bennett et al. (2013)  belyser i sin enkätbaserade studie övergångsarbetet från skola till 

arbetsliv för ungdomar med utvecklingsstörning. Förutom ungdomarna ingår deras föräldrar, 

klasskamrater, lärare, elevassistenter, jobbcoacher samt arbetsgivare. Författarna beskriver 

och diskuterar deltagarnas föreställningar om och attityder till en rad olika inkluderande 

praktiker av ungdomarna i skola och arbetsliv. Studien visar att deltagande arbetsgivare inte 

fullt ut har lika positiva attityder och förväntningar som de som redovisas hos exempelvis 

lärare och föräldrar. Arbetsgivare instämmer i lägre grad än övriga i påståenden gällande att 

elever med lindrig utvecklingsstörning lätt assimilieras in på arbetsplatser. Arbetsgivarnas 

svar, bör enligt Bennett et al. (2013), uppmärksammas och få implikationer för 

övergångsarbetet. De pekar på att vid planering av övergångsarbete finns ett antal faktorer att 

ta hänsyn till. Mellan skola och arbetsgivare bör ett nära och tillitsfullt samarbete utarbetas. 

Tydlighet bör finnas från båda håll gällande förväntningar, behov av anpassningar och stöd. 

Viktigt är att relevant information om eleverna överförs mellan skola och arbetsplats och att 

tid finns för elev och arbetsgivare att utveckla ett gott förhållande. Anskaffare av 

arbetsplatsen bör av hänsyn till elev och arbetsgivare, vara noggrann i val av arbetsplats och 

vid utformningen av individuellt stöd. Studiens slutsatser är att en väl genomförd 

övergångsprocess är en förutsättning för ett önskat resultat. När arbetsgivare ser positiva 

effekter av anställningen uppstår en vilja att anställa fler personer med funktions-

nedsättningar. Samarbete, planering samt allokering av effektivt stöd ses som viktiga delar för 

att elever med utvecklingsstörning ska inkluderas i samhällslivet (Bennett et al., 2013). 

 

2.1.3 Delaktighet och inflytande 

Forskare lyfter nödvändigheten av att individer med utvecklingsstörning ges större utrymme 

att själva delta i planering som rör dem. Bennett et al. (2013) betonar vikten av att forskning 

uppmärksammar ungdomars egna, levda erfarenheter. Liknande tankar återfinns hos 

Arvidsson, Granlund och Thyberg (2008) vilka för ett resonemang kring vikten av att 

individer med utvecklingsstörning ges möjlighet att själva skatta i vilken grad funktionsned-

sättningen påverkar i olika situationer. Författarna hänvisar till forskning som visar att vuxna 

med lindrig utvecklingsstörning besitter kompetens att på ett nyanserat sätt beskriva sina 

levda erfarenheter. Även Molin (2008) betonar vikten av att ungdomar i det som han kallar 
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den nya särskolegenerationen ges möjlighet att berätta om upplevelser och erfarenheter av 

övergångsarbetet. Molin menar att då vi nu har en delvis förändrad, mycket mer heterogen 

och utökad grupp unga människor som går i gymnasiesärskolan, bör det leda till att 

övergångsarbetet mellan gymnasiesärskola och arbetsliv förändras i takt med detta. 

 

2.1.4 Behov av utveckling och förändring   

Forskning visar på behov av utveckling och förändring vad gäller övergången från skola till 

arbetsliv för unga med utvecklingsstörning. Kritik riktas mot att det generellt anses finnas 

brister vad gäller planering och genomförande vid övergång från skola till arbetsliv, samt att 

avsaknaden av adekvat stöd ofta leder till svårigheter för ungdomarna att erhålla ett 

meningsfullt arbete. (Bennett et al., 2013). Kritiken omfattar också mer specifikt de insatser 

och den tid som ungdomarna tillbringar i övergångsprocessen. Det tar längre tid än förväntat 

att finna ett lämpligt arbete, vilket gör att ungdomarna befinner sig i övergångs- 

processen betydligt längre än vad som avsetts (Butcher et al., 2008).  

 

Föräldrar uppger att de upplever svårigheter med att veta vart de ska vända sig för att få stöd 

efter avslutad skolgång (Lysaght et al., 2012). Detta stöds av Gebhardt, Tretter, Schwab och 

Gasteiger-Klicpera (2011) vilka redogör för olika anledningar till att personer med 

utvecklingsstörning upplever svårigheter med att erhålla ett arbete. Exempelvis ses stöd 

rörande själva ansökningsprocessen av ett arbete vara av undermålig kvalitet. 

 

Vad gäller forskning angående förberedelsearbetet inför ungdomars inträde på arbets-

marknaden är bilden inte entydig. Butcher och Wilton (2008) visar att föräldrar och 

professionella i många fall har låga förväntningar på förberedelsearbetet inför ungdomarnas 

inträde på arbetsmarknaden. Kritik riktas mot att det som ofta prioriteras är träning av 

individens sociala förmågor samt ”livskunskap”, vilket inte anses svara mot vad 

arbetsmarknaden efterfrågar. Wilson (2003) ser däremot att Supported Employment-program 

tenderar att placera personer i allt för svåra arbetsuppgifter vilket leder till att det blir 

stödpersonalen som faktiskt utför dem. 

 

Skolor behöver lägga mer fokus på att utveckla ungdomarnas förmågor och färdigheter, tillse 

att fler får mer och differentierad arbetslivserfarenhet samt utvecklar en mer realistisk bild av 

möjligheter och hinder (Lysaght et al., 2012). Vad gäller det sistnämnda menar Gebhardt et al. 
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(2011) på att ungdomars och föräldrars önskemål om möjliga arbeten ibland ses som 

orealistiska i förhållande till arbetsmarknadens krav, vilket försvårar för dem att erhålla en 

anställning. Yrkesförberedelser bör i möjligaste mån utformas efter arbetsmarknadens behov. 

Detta underlättas genom en tätare samverkan mellan skolor och näringsliv (Lysaght et al., 

2012). Författarna ser också ett behov av att ungdomar med utvecklingsstörning ges möjlighet 

till olika former av eftergymnasiala studier, vilket gynnar både social och kognitiv utveckling. 

Om en reell förändring ska ske vad gäller möjligheten för människor med utvecklingsstörning 

att erhålla och behålla ett arbete krävs bland annat strukturella förändringar, anpassningar av 

arbetsplatser och en bättre yrkesförberedelse av ungdomar med utvecklingsstörning. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM     

Teoretisk grund för vår studie återfinns inom det sociokulturella perspektivet och det 

relationella perspektivet. Perspektiven menar vi, berikar varandra då det sociokulturella 

perspektivet betonar betydelsen av den sociala interaktionen och samspelet med en mer 

kompetent person och det relationella perspektivet lägger vikt vid individens behov av att bli 

sedd i relationen till en annan människa (Aspelin et al., 2011; Säljö, 2014,). 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teori om utveckling och lärande, 

vilken av Säljö (2014) omarbetats till en modernare version. Vygotskijs teori utgår från ett 

antagande om att barns lärande påbörjas långt innan de möter lärande i form av skolans 

undervisning (Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman, 1978). Lärande i skolan anses 

tillföra att någonting nytt sker i barnets mentala utveckling genom det Vygotskij benämner 

som den proximala utvecklingszonen, vilken beskrivs som avståndet mellan det individen 

själv kan utföra och vad den kan utföra med stöd av någon mer kompetent person. När 

individen är förtrogen med och behärskar uppgiften kan utföras utan stöd (Cole et al., 1978). 

Lärande bör utgå från vad en individ kan lära med hjälp av andra. Vygotskij ger tydligt 

uttryck för att alla barn har en kognitiv lärandepotential. Han är kritisk till att barn med 

utvecklingsstörning inte ges utmaningar som leder till ett mer abstrakt tänkande och menar att 

undervisning för barnen inte enbart ska ske på en konkret nivå. Undervisning utan inslag av 

möjligheter att utöva abstrakt tänkande leder inte bara till att barnen inte utvecklar dessa 

förmågor, som de besitter i någon form, utan att dessa i stället reduceras ytterligare. Därför 

menar Vygotskij att det är ett synnerligen viktigt uppdrag för skolan att eleverna ges stöd i att 

utveckla sin förmåga till abstrakt tänkande (Cole et al., 1978). 



                                                                              Annika Gewerths Larsson, Johan Thorsell 

17 

 

Säljö (2014) utgår från Vygotskijs tankar och teorier när han presenterar det sociokulturella 

perspektivet på individens utveckling och lärande. Det är i det aktiva samspelet med andra i 

en specifik social, historisk och kulturell kontext som lärande och utveckling sker. Varje 

sociokulturell kontext har tillgång till sina specifika intellektuella och fysiska redskap, av 

Säljö (2014) benämnda artefakter. Då lärande ses som en ständigt pågående process kommer 

nya kunskaper och teknik att skapa nya förutsättningar för individens utvecklings- och 

lärandepotential.  För att individens kunskaper, färdigheter och intellektuella förmågor 

kontinuerligt ska utvecklas behöver individen i samspel med andra och med en mer 

kompetent person, aktivt tillgodogör sig och lär sig behärska dessa intellektuella och fysiska 

redskap. I takt med att individen tillägnar sig förtrogenhet med olika typer av artefakter 

kommer behovet av stöd att minska för att slutligen helt upphöra och individen hanterar och 

agerar självständigt i olika sociala praktiker (Säljö, 2014). Grunden för utveckling och lärande 

är att den mer kompetente personen har kunskap om och förmåga att använda stöttat lärande 

och medierande redskap i ett socialt samspel. Någon definitiv slutpunkt för mänsklig 

utveckling och lärande finns helt enkelt inte (Säljö 2014)  

 

3.2 Det relationella perspektivet 

Specialpedagogisk forskning och undervisning, har de senaste decennierna genomgått en 

förändring. Från att ha sett personen med funktionsnedsättning som ”bärare av problemet” 

och en ”elev med svårigheter”, ett mer kategoriskt perspektiv, har utvecklingen på ett positivt 

sätt gått mot att anlägga ett relationellt perspektiv, där fokus ligger på att upptäcka omgivande 

faktorer som delar av problemet. Formuleringen blir då istället ”Elev i svårigheter” (Persson, 

1998). I ett relationellt perspektiv ligger fokus på vad som sker människor emellan. Relationer 

är huvudsakligt fokus i en analys, där den sociala verkligheten ses som både dynamisk och 

föränderlig. Att det finns en skillnad i eleven och lärarens livsvärld, ett ”gap”, menar Biesta 

(2004) är en förutsättning för kommunikation och för att lärande ska kunna ske. Detta 

mellanrum kan vara riskfyllt då det är oförutsägbart, men det är varje pedagogs uppgift och 

utmaning att undanröja risker, uppmärksamma och utnyttja dess möjligheter, eftersom det är 

inom detta mellanrum som lärare och elever kan uttrycka vilka de är.  

 

Aspelin (2013) visar på hur det relationella perspektivet kan förstås i flera olika sammanhang, 

bland annat i specialpedagogisk verksamhet. Undervisningssituationer ses som en del av en 
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pedagogisk process, där relationen (både gällande lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp) och 

dess kontext är av största vikt. Persson (1998) beskriver vikten av anpassning av miljö och 

omgivning omkring en person, och hur viktig denna faktor är gällande möjligheten för denne 

att uppfylla uppställda krav eller mål. Långsiktighet är av vikt, liksom att lägga ansvaret kring 

den specialpedagogiska verksamheten på hela arbetsenheter i samverkansform, istället för på 

enstaka speciallärare eller motsvarande.  Pedagogiska fenomen kan aldrig förstås genom att 

endast studera en aspekt. De grundläggande begreppen är relation, kommunikation, 

interaktion, dialog och mänskliga möten (Aspelin, 2013).  Aspelin et al. (2011) framhåller 

vikten av en lärandemiljö där kommunikationen människor emellan handlar om dialoger, där 

man verkligen tar sig tid att mötas och kan behandla hela lärandesituationen. Det genuina, 

oförutsägbara och oförbehållsamma mötet mellan människor kallar de sam-varo. Den mer 

strukturella, förutsägbara och förbehållsamma gemensamma planering och måluppsättning 

som sker i en verksamhet kallar de sam-verkan. En god växelverkan mellan sam-varo och 

sam-verkan ger förutsättningar för goda resultat.   

 

4 METOD   

Denna uppsats bygger främst på empiriskt material i form av inspelade intervjuer, vilka nedan 

beskrivs mer ingående. Då val av metod i hög grad påverkar en studie är det viktigt att 

redogöra vilka perspektiv och metoder för analys som har präglat arbetet med uppsatsen. Efter 

beskrivning och förklaring av metodval följer en redogörelse av urval av informanter gått till, 

hur genomförandet skett samt hur vi analyserat insamlat datamaterial.  Efter detta följer en 

diskussion kring de etiska överväganden vi behövt göra.  

 

4.1 En kvalitativ studie 

Vi har genomfört vår studie utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Det vi studerat passar väl 

in på Larssons (2005) beskrivning av kvalitativ metod som ”... systematiserad kunskap om 

hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något”. Creswell (2007) argumenterar 

för den kvalitativa metoden som ett sätt att utforska något, exempelvis en grupp människor 

och variablar kring detta som är svåra att mäta. Fejes och Thornberg (2012) beskriver den 

kvalitativa metoden som att verkligheten fångas genom ”orddata”, i vårt fall genom 

inspelningar av intervjuer, där analysen leder till en ökad förståelse av det som studerats.  
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Vi har båda erfarenhet av att arbeta med unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och har 

sett hur svårt denna grupp har att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi har velat gestalta 

situationen för unga vuxna på ett sätt så att nya innebörder kan uppstå, vilket ofta är 

ambitionen i en kvalitativ studie (Larsson, 2005). Ett, enligt Habermas (1971) beskrivet, 

förstående och emancipatoriskt kunskapsintresse gör att inifrånperspektivet, från de unga 

vuxna i detta fall, kommer att få ta relativt stort utrymme.  Vi har aldrig tidigare haft 

möjlighet att mer ingående kunnat undersöka hur förberedelser inför arbetslivet, samt 

situationen på en arbetsplats ser ut och upplevs av flera olika personer, sett från olika 

synvinklar och aspekter. Den kvalitativa metodens utmärkande drag är just att den går in på 

djupet och därför kan återge det säregna (Olsson & Sörensen, 2011). De kvalitativa 

intervjuerna, som har varit tongivande i vår datainsamling, beskriver Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 18) som  ”…ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 

gemensamt intresse”.  Kvale et al. menar att i forskningsintervjun sker konstruktion av 

kunskap i interaktionen mellan intervjuad och intervjuaren.  

 

Vår förförståelse har påverkat oss i valet att göra denna studie och har med all säkerhet 

påverkat genomförandet. Exempel på detta är de yrkesgrupper vi valde att intervjua, hur 

utformandet av de två olika intervjuguiderna gick till och de följdfrågor vi ställde. Att vara 

medveten om detta, att inneha en reflexivitet, är av stor vikt inte minst när vi senare 

analyserar det insamlade materialet och för en diskussion kring våra resultat (Cresswell, 

2007). Larsson (2005) beskriver ett resonemang som bygger på att en kvalitativ analys bara är 

lyckad om läsarens övertygas av den verklighetsbild som författaren förmedlar. Vår ambition 

var att genom innebördsrikedom; en rik beskrivning, kunna åstadkomma just detta.    

 

4.2 Informanter och urval 

Utifrån våra forskningsfrågor; väsentliga faktorer för att elever och unga vuxna med lindrig 

utvecklingsstörning ska erhålla en lönebidragsanställning samt hur ett förberedande arbete bör 

gestaltas, har ett strategiskt urval av informanter gjorts. Enligt Kvale (1992) innebär ett 

strategiskt urval att informanterna valts utifrån att de bär på den största kunskapen inom det 

berörda området. Att vi i viss mån funnit dem genom våra kontakter i vardagen, gör att även 

ett bekvämlighetsurval har skett, vilket Bryman (2001) beskriver som sådana personer som 

finns tillgängliga för forskaren.  
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Informanter i vår undersökning (totalt 15 stycken fördelade på tolv intervjuer) utgjordes av; 

Elever och unga anställda 

· Intervju med ”Elev 1” med lindrig utvecklingsstörning, år 4 i gymnasiesärskolan 
(Intervjuare, I: Johan) 

· Intervju med ”Elev 2” med lindrig utvecklingsstörning, år 4 i gymnasiesärskolan 
(I: Annika) 

· Intervju med ”Anställd 1” – tidigare elev som avslutat sin utbildning och nu har 
en lönebidragsanställning (I: Johan) 

· Intervju med ”Anställd 2” – tidigare elev som avslutat sin utbildning och nu har 
en lönebidragsanställning (I: Johan) 

· Intervju med ”Anställd 3” – tidigare elev som avslutat sin utbildning och nu har 
en lönebidragsanställning (I: Annika) 

· Intervju med ”Anställd 4” – tidigare elev som avslutat sin utbildning och nu har 
en lönebidragsanställning (I: Annika) 

Nyckelpersoner (nedan beskriver vi även kort deras huvudsakliga arbetsuppgift samt vilka de 
samverkar med i övergångsarbetet) 

- Intervju med ”APL-ansvarig yrkeslärare, gymnasiesärskolan” - (I: Johan)                  

· Par-intervju med ”Arbetskonsulent, gymnasiesärskolan” och ”SYV-samordnare, 
gymnasiesärskolan” (I: Annika)  

· Par-intervju med ”Arbetskonsulent, gymnasieskolan” och ”Arbetsbiträde, 
gymnasieskolan”, båda inom Individuellt alternativ (I: Annika) 

· Par-intervju med ”Handläggare, arbetsförmedlingen” och ”SIUS-konsulent, 
arbetsförmedlingen” (I: Annika) 

· Intervju med ”Handledare, arbetsinriktad daglig verksamhet” (I: Johan) 

· Intervju med ”Operativ chef, rekryteringsföretag” med inriktning mot personer 
som gått gymnasiesärskola (I: Johan) 

 

APL-ansvarig yrkeslärare: Lärare som har ca 10 timmar/vecka till att anskaffa samt 
informera och stötta APL-platser och dess handledare, förbereda, besöka och stötta elever 
samt utvärdera tillsammans med elever och handledare.  

Arbetskonsulent/Arbetsbiträde: Anskaffa praktik- och arbetsplatser, kartlägga 
arbetsförutsättningar hos individ och på arbetsplatser, förbereda och stötta individer för 
inträde på arbetsmarknaden, ha ett nära samarbete med handledare och andra berörda på 
arbetsplatsen. Arbetskonsulenter och arbetsbiträde i vår studie arbetar i huvudsak 
med gymnasiesärskolans samt gymnasieskolans elever.  
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SYV-samordnare: Samordnande ansvar för gymnasiesärskolans avgångselever; initiera 
samverkansmöten med elever, skolans APL- ansvariga, representanter för Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan samt för personal med ansvar för LSS-frågor. 

Handläggare arbetsförmedlingen: Särskilt uppdrag att samverka med skolor när det gäller 
övergångsarbete mellan skola och arbetsliv, bland annat att arbeta för att finna goda och 
effektiva metoder och rutiner för samverkan.   

SIUS-konsulent: Särskilt uppdrag med inriktning mot skolsamverkan; uppdrag att under 
övergångsarbetet ha kontakter med arbetsgivare och tar över den stödjande funktion som 
tidigare legat på arbetskonsulenter och gymnasiesärskolans APL-ansvariga.    

Handledare, arbetsinriktad daglig verksamhet: Delaktig vid kartläggning av brukare, vid 
anskaffning av arbetsplatser, ger stöd vid introduktionsfas av anställning, länk mellan 
handledare på arbetsplats och brukare. 

Operativ chef, rekryteringsföretag: Ansvarig för den operativa verksamheten; ge 
medarbetare, coacher och kunder (arbetsplatser) det stöd och de förutsättningar som krävs för 
ett fungerande arbete. Delaktig i anskaffning av arbetsplatser, rekrytering, kartläggning och 
uppföljning. Samverkar även med skolor och arbetsförmedlingen.   

Datainsamlingen skedde i två svenska kommuner, varav en är stor och en är medelstor. 

4.3 Genomförande  

Utifrån ett urval av ett antal för studien intressanta informanter, vilka på olika sätt arbetar med 

övergång från skola till arbetsliv för ungdomar med lindrig utvecklingsstörning, togs via mejl 

och telefonsamtal en första kontakt för att se om möjlighet fanns att genomföra studien på det 

sätt som vi planerat. I första skedet bestod tillfrågade av några APL-ansvariga på gymnasie-

skolorna, studievägledare, arbetsbiträden, några handledare på praktik- och arbetsplatser samt 

någon arbetsgivare. Det var också viktigt för oss att i vår undersökning försöka återge ett 

inifrånperspektiv, det vill säga att få med röster från dem som verkligen berörs av 

övergångsarbetet från skola till arbetsliv, nämligen ungdomarna själva. Förslag på möjliga 

deltagare från denna grupp kom från våra första informanter i studien. Från några av dem kom 

också förslag gällande en möjlig informant (handläggare) från arbetsförmedlingen, vilken 

skulle kunna bidra med ett annat perspektiv än skolans. Även här togs förberedande kontakter 

via mejl och telefonsamtal. 

 

Efter att forskningsetisk hänsyn tagits (se 4.5 Etiska överväganden) genomfördes intervjuer 

med dem som tackat ja till att delta.  Att informanten själv väljer plats och tid för intervjun 

underlättar för att intervjutillfället ska kännetecknas av tillit och förtroende, vilket i sin tur 

möjliggör en god interaktion mellan berörda (Høybråten Sigstad, 2014). Intervjuerna 
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genomfördes på platser som förslagits av intervjupersonerna. Intervjuer med informanter med 

uppdrag inom övergångsarbetet samt handledare och arbetsgivare har skett på deras 

respektive arbetsplatser. Intervjuerna varade 60 till 70 minuter. Vissa av eleverna och de unga 

vuxna valde att genomföra intervjuerna i respektive hemmiljö, andra på sin skola eller 

arbetsplats. Intervjutiden var cirka 45 till 60 minuter. Intervjuerna spelades in på telefon 

respektive läsplatta och transkriberades därefter. Vissa manuella anteckningar fördes under 

intervjuernas gång. 

 

Tillsammans konstruerade vi en intervjuguide bestående av olika temaområden med 

semistrukturerade frågor kring dessa. Exempel på teman var bakgrund, introduktion, 

anpassningar, samverkan, stöd, funktionsnedsättning. Semistrukturerade frågor menar vi är en 

förutsättning för att uppnå den form av kunskap som Kvale et al. (2009) benämner som 

kunskap som produktion, vilket innebär att kunskap konstrueras i den sociala interaktionen 

och i relationen mellan intervjuperson och intervjuare.  Att frågorna inte är helt strukturerade, 

öppnar upp för att informanten och intervjuaren friare kan röra sig runt temat, vilket kan 

generera nya infallsvinklar (Kvale et al., 2009). Flexibilitet kring intervjufrågor menar vi är 

extra viktigt när vi intervjuar ungdomar med utvecklingsstörning, vilket vi också finner stöd 

för hos Høybråten Sigstad (2014). Merparten av informanterna intervjuades enskilt. Vid första 

intervjutillfället med samordnare och arbetsbiträde inom gymnasie-särskolan föreslog de en 

gemensam intervju utifrån motiveringen att de såg fördelar i kunna komplettera varandra, 

vilket i sin tur skulle generera en rikare beskrivning av deras arbete, vilket det också visade 

sig göra. Därmed inte sagt att de alltid delade varandras uppfattningar kring olika delar av 

övergångsarbetet. De har något olikartade arbetsuppgifter, vilket ibland medför att de 

uppfattar skeenden på lite olika sätt. Positiva erfarenheter av den första parintervjun ledde till 

att även de två efterföljande intervjuerna med personer involverade i övergångsarbete, skedde 

i form av parintervjuer.  

I vår planering ingick att vi även skulle intervjua ett antal ungdomar och unga vuxna med 

lindrig utvecklingsstörning, som av olika skäl valt bort gymnasiesärskolan för att i stället gå 

på gymnasieskolans individuella alternativ. Detta visade sig inte vara möjligt att genomföra, 

då det varit svårt att finna ungdomar och unga vuxna som velat delta i vår studie. Ett flertal 

kontaktförsök har gjorts, men de har inte resulterat i någon intervju med någon från just den 

här elevgruppen. Vårt inifrånperspektiv gestaltas därför av ungdomar och unga vuxna med 

skolgång inom gymnasiesärskolan. 
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Vad gäller ansvarsfördelning under arbetet med uppsatsen har förberedelser kring syfte och 

intervjuer varit gemensamma. Intervjuer, transkriberingar och litteratursökning har skett på 

varsitt håll, men med regelbundna avstämningar. Övriga delar har vi gemensamt arbetat med 

och under arbetet haft täta kontakter. Vi betraktar uppsatsen som en produkt av ett nära 

samarbete. 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Både nyckelpersoner, elever och unga anställda har tillfrågats att delta utifrån deras specifika 

erfarenheter och kunskap gällande studiens syfte. Vi förberedde gemensamt intervjuguiderna 

noggrant med fokus på att våra semistrukturerade frågor och teman höll sig inom ramen för 

frågeställningar och valda perspektiv. Vi strävade även efter att inte låta frågorna färgas av 

vår egen förförståelse inom området. Frågorna i intervjuguiden för ungdomarna med lindrig 

utvecklingsstörning var anpassade för att bättre möta deras kognitiva förmåga, vilket är 

nödvändigt för att underlätta deras förmåga att beskriva för dem viktiga företeelser 

(Höybråten Sigstad, 2014). Under intervjuerna var vår ambition att vara så öppet lyssnande 

och flexibla inför informanternas svar som möjligt, men utan att tappa fokus på våra 

frågeställningar. För att nå en bredare och fördjupad analys valde vi att först enskilt analysera 

intervjusvaren och att därefter tillsammans fortsätta analysarbetet. Trovärdighet och 

tillförlitlighet anser vi har stärkts genom att vi under hela processen arbetat tätt tillsammans. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Studien har genomförts efter de forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet 

(2011) gällande regler och riktlinjer för forskning. Alla som deltagit har informerats angående 

syftet med studien, dess övergripande innehåll och tillvägagångssätt (informationskravet). De 

har tagit del av det planerade användningsområdet och att uppgifter kring dem inte kommer 

användas i något annat sammanhang än just detta (nyttjandekravet). De har informerats om att 

konfidentialitet kommer råda under arbetets gång liksom vid resultatredovisning (konfident-

ialitetskravet). Vi har sökt informanternas skriftliga samtycke alternativt muntliga 

medgivande till att delta i studien och informerat om att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst (samtyckeskravet). Samtliga deltagare är över 18 år. Kvale et al. 

(2009) pekar på att i samband med att informerat samtycke från informanter inhämtas, 

behöver forskaren göra ett antal etiska överväganden.  För vår del gällde att då vi intervjuade 

unga personer med utvecklingsstörning behövde vi uppmärksamma att informanterna 
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verkligen förstod vad de samtyckte till. Studien har genomförts på ett sådant sätt att 

individskyddskravet, d v s kravet på att individen inte utsätts för skada och kränkning, 

uppfyllts. 

4.6 Analys 
Efter genomförd datainsamling analyserade vi materialet utifrån de, av Fejes et al. (2009) 

beskrivna, olika stegen i en kvalitativ analys. Informanternas utsagor koncentrerades i 

meningsbärande enheter utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Utsagorna färgkodades 

och delades in i ett flertal kategorier. Kategorierna grundade sig på våra två analytiska 

perspektiv; det sociokulturella och det relationella perspektivet. I detta analysskede såg vi att 

antalet kategorier blev för stort och därmed inte kunde operationaliseras. I och med detta 

behövde kategorierna slås samman utifrån gemensamma beröringspunkter. Under hela 

analysarbetet användes de centrala begreppen inom respektive perspektiv, som redskap för att 

få syn på, förstå och tolka innebörden i materialet. Detta förståelse- och tolkningsarbete 

resulterade i fyra hanterbara kategorier: Matchning och anpassning, Samverkan, Samspel och 

relationer samt Psykologiska faktorer. Dessa kategorier har en naturlig koppling till det 

sociokulturella perspektivets fokus på att lärande sker tillsammans med andra och det 

relationella perspektivets tyngdpunkt på vad som sker i förhållandet och i samspelet mellan 

individer samt i relationen mellan människa och miljö.  

 

5 RESULTAT 
Under denna rubrik redovisas resultatet av intervjuer med elever, unga anställda samt med 

nyckelpersoner involverade i övergångsarbetet. Syftet med intervjuerna har varit att nå 

fördjupad förståelse för hur informanterna ser på vad som krävs för att ungdomar efter 

avslutad skolgång ska kunna erhålla ett arbete samt vilka förberedelser inför inträde i 

arbetslivet som kan ha en positiv påverkan på de ungas möjligheter till anställning.  

 

Analys av insamlade data genererade fyra övergripande kategorier. Dessa har vi valt att 

benämna; Matchning och anpassning, Samverkan, Samspel och relationer samt Psykologiska 

faktorer. I resultatet redovisas respektive kategori med stödjande citat från informanterna. För 

att tydligare fånga de ungas röster (inifrånperspektivet) redovisas resultat av intervjusvar i två 

separata delar, där elever och unga vuxna utgör en del och nyckelpersoner den andra. En 

helhetsbild av resultaten ges i den avslutande resultatsammanfattningen. Inledningsvis 
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presenteras resultatet av elevers och unga anställdas intervjusvar relaterade till våra 

frågeställningar, därefter följer resultatet av nyckelpersonernas intervjusvar. 

 

5.1 Resultat elever från gymnasiesärskolan samt unga arbetstagare  

5.1.1 Matchning och anpassning 

Matchning och anpassning omfattar en mängd olika faktorer som; kartläggning av intressen, 

förmågor och begränsningar, anskaffning av passande praktik- och arbetsplatser, introduktion 

på arbetsplatser samt behov av stöd och anpassningar.  

Elever och unga anställda beskrev hur deras intresse för ett yrke väckts alternativt förändrats 

när de getts möjligheter att få prova på praktik- och arbetsplatser med olika inriktningar. De 

fick också en större medvetenhet om olika valmöjligheter samt skaffade sig större 

arbetslivserfarenhet.  

Jag fick ett mejl som sa var att jag kunde få utbildning i köket och jag kände att jag ville nåt 
annat också för jag kunde ju bara lobbyn. ... det kändes pirrigt men det kändes ändå kul att få 
utbilda sig i nåt annat också. (Anställd 4) 
 
För att praktik- och arbetsplatser ska fungera för eleverna behövs stöd och anpassningar. Här 

redovisade elever och arbetstagare en viss kluvenhet. De menade på att stöd och anpassningar 

behövs utifrån individens behov, men det var viktigt för dem att betona att de vill vara så 

självständiga som möjligt. Stöd bör anpassas så att elever som vill klara sig själva kan göra 

det. Självständighet ses av elever och unga anställda som mycket viktigt.  

När jag var första eller andra dagen på jobbet så var X med. Han var med mig på bageriet 
och kollade lite och hjälpte till lite. Sen körde jag själv. Jag behövde inte, nej... Det gick bra. 
(Anställd 4) 
 

Samtliga menade att en anledning till att de lärt sig sina arbetsuppgifter relativt snabbt och 

kunnat utföra dem självständigt var att antalet olika arbetsmoment varit begränsat och att 

rutiner funnits kring arbetsuppgifterna.  

…men jag har ju samma uppgifter varje dag…så att man inte tappar bort det. (Anställd 1)    

De flesta var medvetna om sina funktionsnedsättningar, men de tyckte inte att handledare och 

kollegor behövde få veta exakt vilken funktionsnedsättning de har. Att berörda skulle få viss 

information gällande svårigheter och/eller behov av anpassningar ansåg samtliga vara viktigt. 
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…jag har ju problem med mina händer….så om jag skulle behöva knyta nånting till 
exempel…det skulle bli svårt. (Anställd 1) 
 
Så att de inte överbelastar en…liksom för många saker…om nån pladdrar på för mycket…då 
glömmer jag bort allt efter ett tag. (Elev 1). 
   

Flera unga anställda berättade att när de primärt behövt hjälp av sin handledare eller coach så 

var problemen av social karaktär, exempelvis att det uppstått konflikter eller missförstånd 

med kollegor. 

Då ringde jag X när jag tyckte att jag blivit orättvist behandlad…jag klarar inte såna bitar 
själv… (Anställd 1) 
 

5.1.2 Samverkan   

Med samverkan avses här all form av samarbete mellan berörda från olika verksamheter, med 

syfte att möjliggöra goda praktikerfarenheter och anställning. Intervjusvaren visade på att det 

finns mycket som fungerar väl, men att ungdomar också har tankar om vad som skulle kunna 

förbättras. Eleverna och de unga anställda beskrev hur deras väg till praktik- och arbetsplatser 

ofta startade med att skolan hade ett samarbete med olika aktörer. Dessa bjöds in till skolan 

för att träffa eleverna och informera om olika verksamheter. 

De (bemanningsföretaget) var ju på X gymnasium…så då kände jag att jag söker dit på en 
gång...så att jag kan ha en chans. (Anställd 1) 
 
Väl ute på praktik - och arbetsplatser sågs ett tätt samarbete mellan skola och praktikplatser 

som viktigt inte minst för att reda ut problem. En elev berättade hur han ville sluta på sin 

praktikplats, som i övrigt fungerade mycket bra, då han kände att chefen tittade konstigt på 

honom. Ansvarig på skolan blev då länken som snabbt löste problemet. 

…och sen hade hon ringt till honom då och…Ja, det var ju tråkigt och…vi gillar ju honom 
och…han sköter sig…han (Elev 1) 
 
En anställd beskrev hur samarbetet mellan henne, gymnasiesärskolan och arbetsförmedlingen 

inte fungerat tillfredsställande. Skolans bild var att det är lätt att byta om val av arbete blivit 

fel medan handläggaren på arbetsförmedlingen menade att det inte var så enkelt utifrån att 

hon redan hade ett arbete.  

När man gick i skolan så ”men vad bra det lät” att man fortfarande får hjälp även om man 
skulle ha ett jobb så får man byta…man kanske inte vill vara på samma ställe hela tiden 
liksom. (Anställd 3)  
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5.1.3 Samspel och relationer  

Det är i det aktiva samspelet med andra i en specifik social, historisk och kulturell kontext 

som lärande och utveckling sker. Genom samspel utvecklas de relationer som möjliggör för 

oss att bli ”någon” i relation till en annan människa. Samspel och relationer utgör grunden för 

utveckling och lärande. Elever och unga anställda beskrev hur viktigt det var för dem att bli 

sedda och att det fanns någon som de kunde vända sig till. De beskrev hur arbetsgivare och 

handledare måste vara några som ser, motiverar och stöttar. En dålig relation menade både 

elever och unga anställda, kan leda till att man vill sluta på praktik- eller arbetsplatsen. 

Det dom ska tänka på liksom att praktikanterna kommer just till den här praktikplatsen,          
att dom ser verkligen att den här praktikanten har erfarenheten…att han liksom känner av 
eller vet eller tänker på att det här klarar du av och det vet jag att du gör (Elev 2) 
 
Jag bad om att få en ny handledare…annars slutar jag här sa jag… (Anställd 1) 
 
 
En elev från gymnasiesärskolan beskrev hur nöjd han är med sitt val av skola och att 

personalen tar sig tid att lyssna. Han beskrev också att han verkligen kände sig delaktig i de 

beslut som de tog tillsammans. 

... för jag vet ingenting vad som saknas...i skolan alltså. Skolan är ju en såhär jättebra skola. 
Det är den ju för jag får ju hjälp och sådär...Sen vill hon veta hur jag har trivts med arbetet 
och om det passar mig verkligen. (Elev 2) 
 
 
Anställd 3 beskriver hur viktigt det var att ha en god relation till både närstående och vid 

behov till professionella. Hon beskrev att hon haft psykologstöd för att lära sig förstå sig själv 

och sina behov bättre. Hon beskrev värdet av att någon uppmärksammade när hon klarade av 

svårare uppgifter.  (Arbetstagare 3, personlig kommunikation).  Flera av eleverna och de unga 

anställda poängterade vikten av att det stöd de fått av föräldrar under hela processen från att 

välja gymnasieprogram till att klara av praktik och att få en lönebidragsanställning. Många 

viktiga beslut sker i samspel med viktiga andra. 

 

Både jag och min morsa tyckte att HA skulle passa mig (Elev 2) 

 

Anställd 3 beskriver hur föräldrarna vid behov visat stort engagemang vad gäller hennes 

praktik. 

Jag kom ju hem ”Jag ska aldrig mer gå tillbaka liksom”…mamma fick som ju pusha på mig. 
”Men prata med arbetsförmedlingen och säg att du inte ska ha så många timmar”, för jag 
jobbade ju typ 9 timmar (Anställd 3) 
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En elev berättade att han inte hade varit helt nöjd med hur samarbetet fungerat med SYV-

läraren på hans skola. Han tyckte att det tog för lång tid att få besked gällande en eventuell 

anställning efter studenten. Det blev då hans styvfar som ordnade så att anställningen som nu 

väntar blev klar. 

 

Nej, det var väl att min plastpappa…han tog kontakt med chefen där… (Elev 1, 
gymnasiesärskola) 

 

5.1.4 Psykologiska faktorer   

Utveckling och lärande av färdigheter och förmågor kan kopplas till en rad psykologiska 

faktorer som exempelvis; motivation, uthållighet, resiliens (förmåga att kunna komma tillbaka 

efter en upplevd motgång) utmaningar och attityder och förväntningar. Elever och unga 

anställda pekade på hur attityder och förväntningar spelat roll för att erhålla ett arbete och att 

tilltron till den egna förmågan ökat genom en ökad insikt i arbetslivets krav. De beskrev vad 

elever under förberedelsearbetet bör uppmärksammas på. Viktigt är att avsluta en 

arbetsuppgift och att inse att vissa mindre roliga arbetsmoment också måste utföras. 

... det dom ska tänka på är att om chefen ber dig eller vill att du ska göra den här uppgiften så 
kan du inte gå ifrån bara...Det kanske är svårt i början och att acceptera allting med just ... 
tills man har vant sig mer så börjar man tycka om det. (Elev 2) 

Elever och unga anställda menade också på att ungdomar bör ges många möjligheter till mer 

utmanande arbetsuppgifter med lagom svårighetsgrad. Detta leder till positiv utveckling vad 

gäller självförtroende och självbild. 

Och då har man känt av att det liksom var ett hårt krävande... det var mer arbete. Det var 
liksom mer än vad jag hade förväntat mig och om jag skulle orka, men det gjorde jag. (Elev 
2) 

Att utmanas vad gäller att ta eget ansvar ansågs också leda till en ökad tilltro till den egna 

förmågan att klara av uppgifter som egentligen upplevdes som för svåra. 

Innerst inne kände jag nog att jag ville ha med mig nån, men jag kände mig ganska stark 
liksom. Man blir ju lite, vad ska man säga…rak i ryggen, eller vad man ska säga när man går 
själv. (Anställd 3) 
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Flera unga anställda påpekade att individen bör tillägna sig ett visst mått av resiliens. Detta 

sågs som en viktig faktor för att klara av arbetslivets krav. En arbetstagare hade fått stöd av 

psykolog för att finna strategier för att hantera sin stresskänslighet. 

 
Jag var inte van vid att jobba med så mycket press och så många timmar, så jag var ju helt  
slut. Jag bara springer hem ... Jag ska aldrig mer gå tillbaka... Jag har kunnat bearbeta det 
där och jag vet hur jag ska kunna tänka om det blir stressigt. (Anställd 3) 
 
Elever och unga anställda visade på ett realistiskt förhållningssätt vad gäller vilka arbeten som 

är möjliga att få. De beskrev hur de förhållit sig till föreslagna arbeten som de egentligen inte 

velat ha, men som de ändå kände att de borde prova på.  

 
Men så var det ju så att det var svårt att få tag på nåt sånt jobb och sen frågade X om jag 
kunde tänka mig ... och sistahandsvalet var ju det här liksom men det har ju gått bra. 
(Anställd 3) 
 
Det var ju att de hade olika jobb och att man får ett jobb via dem…för det är ju väldigt svårt 
för oss med funktionshinder att få ett jobb. (Anställd 1) 

 

5.2 Resultat nyckelpersoner     

5.2.1 Matchning och anpassning  
Den primära uppgiften för nyckelpersonerna är anskaffning av praktik- och arbetsplatser. I 

arbetet ingår att vid besök på arbetsplatser ge förslag på vad personer med lindrig 

utvecklingsstörning kan tillföra arbetsplatsen.  

…men vi försöker ju sälja den idén till företagen att…varför ska ALLA göra de 
här…stå och fylla på papper i kopieringsmaskinerna…när vi har en person som skulle 
trivas med detta och se det som en utmaning…och som skulle klara av det. (Operativ 
chef, rekryteringsföretag) 

Samtliga nyckelpersoner beskrev hur praktikerfarenhet är en viktig faktor för en 

framtidalönebidragsanställning. Arbetsförmedlingens nyckelpersoner relaterade detta till 

arbetsmarknadens krav. 

... praktiken... ger möjligheten till att tillägna sig alla dom förmågor som arbetsgivare 
behöver att dom har för att kunna anställa. (SIUS-konsulent, arbetsförmedlingen.) 

Gymnasieskolans nyckelpersoner beskrev en önskan om att praktikverkstäder där eleverna 

ges möjlighet att prova olika yrkesmoment. Det ökar elevernas möjligheter att hitta något som 

intresserar dem. Utbildningen skulle anpassas efter eleverna och matchningen mot lämplig 
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praktikplats skulle förbättras. Samtliga nyckelpersoner pekade på vikten av att finna nya 

praktikplatser som bättre matchar elevernas behov.  

…som X -skolan har det…en stor byggnad med måleri, svets, träslöjd, målning, murning, 
traktorkörning…det blir en grund till att hitta rätt… (Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 

Att genom matchning få rätt person till rätt plats, ansåg samtliga nyckelpersoner vara mycket 

viktigt. De beskrev hur besök på arbetsplatser innefattar en noggrann kartläggning av vilka 

uppgifter som arbetsplatsen behöver resurser till och det ansvar nyckelpersonerna därefter har 

att hitta rätt person.  

Det viktigaste är själva matchningen…då tjänar arbetsgivaren också på att han kommer att 
göra ett bra jobb... (Handledare, arbetsinriktad daglig verksamhet) 

Matchning, matchning är väl egentligen det som är ledstjärnans ord egentligen...(SYV-
samordnare, gymnasiesärskolan) 
  

Matchningsarbetet har enligt skolornas nyckelpersoner fått en ökad betydelse i och med att 

många av eleverna nu upplevs ha större kognitiva svårigheter än tidigare. Gymnasiesärskolan 

är inte heller längre ett självklart utbildningsalternativ för eleverna. 

Så är det ju så att allting har ju förskjutits…att dom här som vi hade tidigare, som var 
duktiga…går på IA eller på nåt av dom andra (IM) programmen...gruppen särskolans elever 
blir ju så att säga... svagare och svagare. (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan.)               

 

Utifrån detta beskrev nyckelpersonerna ett behov av att finna ”nya” praktikplatser, vilka kan 

erbjuda de anpassningar som eleverna är i behov av. 

Och sen håller vi ju på med det här nya...  så att vi kanske skulle kunna vara ute lite 
mer och leta platser och då kanske man kan kolla vad det finns det för slags 
arbetsuppgifter som skulle kunna passa våra målgrupper. (Arbetskonsulent, 
gymnasiesärskolan.) 

 

Även om det ansågs viktigt att elever och unga anställda är medvetna om de svårigheter deras 

funktionsnedsättning kan medföra, ansåg samtliga nyckelpersoner att matchningsarbetet bör 

fokusera på personens styrkor.  

 

Ja vi brukar säga till ungdomarna att vi är inte så intresserad av din funktionsnedsättning 
egentligen…vad vi gör är ju att vi lägger fokus på men vad är dina styrkor och förmågor… 
(Operativ chef, rekryteringsföretag) 
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Nyckelpersonerna var överens om att information till praktik- eller arbetsplats gällande 

elevens individuella behov är viktig. Flera poängterade dock att information kring själva 

funktionsnedsättningen bör vara väl avvägd och att de unga ska vara delaktiga i avvägningen. 

Det är kunskap om individen som är av vikt och som ska generera rätt anpassningar, inte en 

generell definition av en funktionsnedsättning. 

…jag har inte rabblat upp kanske alla diagnoser dom har, utan jag ger dom verktyg att i vissa 
situationer kan det uppstå så här...för att ibland ger vi dom för mycket info…då använder 
dom sig lite för mycket av det och ser inte personen…(Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 
 

Samtliga nyckelpersoner pekar på att i anpassningsarbetet ingår att göra individuella 

bedömningar, rörande faktorer som tid, miljö, instruktioner och arbetsuppgifter.  

 
…fast de här sakerna kommer vi inte hitta nån som fixar…vi måste lyfta ut det här och det här 
och då kommer vi kunna lösa det… (Operativ chef, rekryteringsföretag) 

 

Anpassningar handlar också om att finna lämpliga strategier för lärande, vilket innebär att ha 

kunskap om olika sätt att lära ut hur arbetsuppgifter ska utföras. Stödpersoner behöver vara 

väl förtrogna med att lärande kan gestaltas på olika sätt beroende på vad som ska läras ut och 

till vem. En av gymnasiets nyckelpersoner beskrev hur hon medvetet lärde handledare och 

elever så kallade ”B-uppgifter”, uppgifter eleven kan ta till om problem uppstår. Detta ingav 

eleven trygghet och en ökad känsla av självständighet. 

 
...så att dom slipper få den här osäkerheten vad ska jag göra nu och har ingen att fråga. 
(Arbetskonsulent, gymnasieskolan) 
 

Att ge visuellt stöd är en annan lärandestrategi, vilken gör det enklare för eleven att förstå hur 

arbetsuppgifter ska utföras.  

Jag har börjat göra det mer på grund av att elevkategorin har ändrats...vi går ut och fotar 
uppgifter och pratar lite om innan, så att dom inte kommer och får allting kastat över sig 
första dan så där utan att dom är lite förberedda (Arbetskonsulent, gymnasiesärskolan) 

 

Stöd, menar nyckelpersonerna, får inte ses som något konstant utan stöd alternativt 

svårighetsgrad gällande arbetsuppgifter, ska revideras så att nivån möjliggör en progression 

hos elev och arbetstagare.  

…och när vi känner att det rullar så trappar ju coachen av… (Operativ chef, 
rekryteringsföretag) 
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Behov av anpassningar gäller också hantering av viktig information. Arbetsförmedlingens 

nyckelpersoner resonerade kring betydelsen av att ungdomarna verkligen förstår deras 

uppdrag. De var medvetna om att många ord de använder i samtal med eleverna är svåra. 

Mycket kring information behöver förenklas för att bättre passa ungdomarna. 

 
...jag är mycket för bildstöd och såna saker så jag tänker att på sikt kommer vi att kunna ha 
ett papper där det  står så här ska du göra på enklast möjliga språk. (SIUS-konsulent, 
arbetsförmedlingen.) 
 
 
De påtalade vilken viktig roll skolor spelar vad gäller information till elever om olika vägar 

efter avslutad skolgång. De efterlyser ett ökat samarbete kring detta och nämnde goda 

exempel när skolpersonal haft uppföljning och hjälpt elever med förtydliganden om vad som 

sagts. 

 
Jag ser väl en stor vinst…ör har inte personalen varit med då är det nog stor risk för att den 
här informationen varit.... svår. (Handläggare, arbetsförmedlingen) 
 

5.2.2 Samverkan  

Gymnasiesärskolans nyckelpersoner beskrev hur kommunen erbjudits att delta i ett projekt 

med syfte att finna former för etablering på arbetsmarknaden för unga med 

utvecklingsstörning. Projektet syftade också till att visa på ett antal ”goda exempel” i form av 

kommuner som lyckats väl med uppdraget. För kommunens del genererade projektet nya 

tjänster i form av arbetskonsulenter vilkas uppdrag var att komplementera gymnasiesärskolan 

i övergångsarbetet med eleverna. Projektet föll väl ut, permanentades och blev en egen 

verksamhet. Medel avsattes därefter till interna kommunala tjänster riktade till individer med 

funktionsnedsättning.   

 

...man bestämde att arbetsförmedlingen och kommunen och försäkringskassan skulle göra 
någonting tillsammans...AF ställer upp med personal för att göra de  vägledningssamtalen 
och vi finns med där... (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 

Delar av detta samverkansprojekt genererade ett numera etablerat samarbete mellan arbets-

förmedlingen och gymnasiesärskolan. Det utgår från arbetsförmedlingens särskilda uppdrag 

riktat till unga vilka befinner sig långt från arbetsmarknaden och det uppdrag som 

nyckelpersoner inom gymnasiesärskolan har. Samarbetet underlättas av att de båda 
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verksamheterna finns i samma hus, vilket underlättar snabba formella och informella 

kontakter. 

Ja, alltså vi jobbar ju väldigt tajt ihop med arbetsförmedlingen så vi har ju vägledning med 
eleverna när de börjar åk 4…med dom som vi tror att arbetsförmedlingen kommer att ha 
kontakt med... (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 
 

Ja, vi sitter ju i samma hus. Det är jätteenkelt för oss att ringa och träffas. Vi har ju möten 
också, formella möten… två gånger per år och går igenom eleverna... (Handläggare, 
arbetsförmedlingen) 
 

Nyckelpersonerna inom båda verksamheterna ser positivt på ett gemensamt arbete för finna 
goda samarbetsformer som gynnar elever och unga anställda. 

Vi jobbar väl på att få in SIUS lite mer i skolan, i slutet av skolan. Dom som vi tror att dom 
kommer att jobba med sen, som ska fortsätta att jobba med dom. (Arbetskonsulent, 
gymnasiesärskolan) 

 

För gymnasieskolans del befinner sig samverkan med arbetsförmedlingen i uppstartsfasen. 

Gymnasieskolans nyckelpersoner beskrev hur deras påbörjade samverkan har fått positiva 

följder både dem och för deras elever. 

Då pratar man egentligen tillsammans bara, vilken väg ska den här eleven…så vi har t o m  
fått eleven att på extern plats få behålla sin plats…så vi har gjort ett samarbete så vi flyttar 
inte ens eleven. (Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 
 

Nyckelpersonerna från gymnasieskolan pekade på att de i nuläget inte har samma 

förutsättningar för samverkan som gymnasiesärskolan har. De pekade på behovet av att deras 

elever tidigare i processen borde få tillgång till arbetsförmedlingens resurser, då de liksom 

gymnasiesärskolans elever, är i behov av anpassningar och stöd på praktikplatser.   

…dom som går på särskolan har ju ett färdigt koncept då med arbetsförmedlingen....min 
önskan är att få ett färdigt koncept för vi har ju dom här eleverna…dom har ju sagt ifrån och 
vill inte gå på särskolan men dom finns här. (Arbetskonsulent, gymnasieskolan). 
 
Arbetsförmedlingen å sin sida pekade på att de startat ett förberedelsearbete riktat mot 
samtliga gymnasieskolor. 
 
...skolorna ringer och vi försöker att hitta bra lösningar så att antingen är vi ute och pratar 
om enskilda elever och om några veckor så har vi bjudit in ett gäng ... (Handläggare, 
arbetsförmedlingen) 
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I förberedelsearbetet ingår också att skapa förutsättningar för en god samverkan på ett mer 

övergripande plan inom och mellan de enskilda gymnasiesärskolorna. Nyckelpersoner inom 

gymnasiesärskolan lyfte fram det goda samarbetsklimatet med övrig personal inom skolorna, 

vilket ses som en viktig faktor för att eleverna ska komma vidare i övergångsprocessen. 

 
Dom vill ju elevens bästa då och också då att dom släpper in oss på det sättet som dom gör 
för det gör dom ju på alla skolor. Ja, kulturen har ju blivit så tycker jag att man känner sig 
välkommen. (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 
 

Flera nyckelpersoner beskrev hur god samverkan bör se ut gällande uppföljning och 

revidering av elevers och anställdas arbetssituation på praktik- och arbetsplatser, där de 

pekade både på vikten av kontinuitet och att flera parter medverkar. 

…just med tanke på att vi fångar upp dem direkt…dan efter de har varit ute…så kan vi 
se…vad har varit bra vad har varit mindre bra…är det nånting vi kan förändra…så att man 
kan göra nåt på direkten. (APL-ansvarig yrkeslärare, gymnasiesärskolan) 

 
För att underlätta för unga med utvecklingsstörning att erhålla en anställning behöver 

samverkan mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden förbättras och utvecklas. Några 

nyckelpersoner belyste vikten av att tydligt informera om de lönesubventioner arbetsgivare 

kan erbjudas. Personerna menade på att informationen till arbetsgivare kring möjligheter till 

subventioner är bristfällig och behöver utvecklas.  

…vår roll också är att vara informatörer kring arbetsförmedlingen…för det finns många 
arbetsgivare som inte vet att det finns bidragsanställningar. (Handledare, arbetsinriktad 
daglig verksamhet) 

…de är beredda  att betala en slant för det här och vi tar in en summa från staten men utan 
den här kombinationen skulle vi inte lyckas… (Operativ chef, rekryteringsföretag) 

 

Nyckelpersonerna gav även goda exempel på när arbetsförmedlingen kommit till arbetsplatser 

för att informera om de alternativ som finns vid anställning av personer med lindrig 

utvecklingsstörning och på den positiva effekten av detta. 

Men andra framgångsfaktorer...är ju ändå det att dom här arbetsgivarna också ser att det 
verkligen finns någon form av seriöst tänk i det här med hur man blandar in dom olika 
myndigheterna…att finns en röd tråd… (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 
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5.2.3 Samspel och relationer  

Nyckelpersonerna betonade vikten av att i förberedelsearbetet bygga hållbara relationer till 

eleverna. Förtroendefulla relationer inger mod att våga prova på en praktik- och arbetsplats, 

tala om hur funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan och att våga säga till berörda när 

problem uppstår.  

 ... Just förtroendebiten då…du kan tjata på mig hur mycket du vill varje dag. Du får prata 
med mig när du vill och du får ställa hur mycket frågor du vill. Att kunna lita på en vuxen 
person som alltid finns till hands (Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 

I relationsbyggandet ingår också att trygga eleven inför arbetslivet. En god relation håller 

även efter skolans avslut och elever och nyckelpersoner har ofta fortsatt kontakt efter avslutad 

skolgång. Här finns en relation som berikar åt båda håll och nyckelpersonerna talade om 

glädjen de känner när elever hör av sig.  

... när f d elever tar kontakt så handlar det mycket om att dom vill berätta hur det har gått. 
Dom vill berätta att nu har jag fått lägenhet. Nu har jag fått min första lön... Jag har förlovat 
mig... (Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 
 
De utvidgade kontakterna mellan gymnasieskolans nyckelpersoner och arbetsförmedlingen 

sågs av båda parter som värdefullt framför allt ur en relationell aspekt, då eleverna ofta 

upplevs bära med sig negativa erfarenheter av vuxna från skola och arbetsliv. 

Arbetsförmedlingens nyckelpersoner betonade att nya stödpersoner måste vara observanta på 

att elever kan ha en negativ attityd till dem. Risken minskar om eleverna tidigare, tillsammans 

med sina nuvarande stödpersoner möter dem som ska ta över stödfunktionen.  

 

....så, när det gäller till att det kommer in en ny person. Dom som har gått i sär är ju 
ändå lite mer vana vi att ha vuxenstöd medan dom som X har hand om är lite mer 
skeptiska till alla dessa vuxna som ska bry sig och lägga sig i. (SIUS-konsulent,    
arbetsförmedlingen) 

        
Nyckelpersoner från gymnasiesärskolan och arbetsförmedlingen såg också att tätare kontakter 

dem emellan säkrar goda relationer mellan elever och de nya personer som tar över stödet. 

Arbetsförmedlingens nyckelpersoner beskrev hur relationer kan skapas genom att SIUS-

konsulenten är med redan när eleven är kvar i skolan. Det skulle göra övergången smidigare i 

och med att de redan känner varandra.  

 

Med tanke på målgruppen så är det ju önskvärt att det som arbetskonsulenterna har byggt 
upp och den relationen som dom har, att vi tillsammans ska kunna bygga den. Jag får dra 
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nytta av det för då har jag ett försprång och eleven får inte en sån stor förändring. (SIUS-
konsulent, arbetsförmedlingen) 

 
Samtliga nyckelpersoner poängterade handledarnas nyckelroll för att elever och unga 

anställda ska lyckas. Nyckelpersonerna beskrev hur handledare har ett starkt engagemang för 

sin uppgift. En nyckelperson förklarade att val av handledare är avgörande. 

 

Sen tycker jag handledaren är viktigare än själva arbetsplatsen. (Arbetskonsulent, 
gymnasieskolan) 
 

Engagemanget menar nyckelpersonerna kommer av att många redan har relationer till och   

erfarenheter av att ha närstående med olika former av funktionsnedsättningar och/eller att de 

har ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen.  

 
…när man börjar lära känna dom här personerna så har dom oftast någon i sin omgivning 
antingen ett eget barn eller...någon släkting…som har asperger, ADHD. (Arbetskonsulent, 
gymnasieskolan) 
 

Det handlar väl om att man har ett slags socialt engagemang. Att man är så att säga, mån om 
andra människor och känner att man har ett ansvar... och intresse, tror jag. (SYV-
samordnare, gymnasiesärskolan) 
 
Framför allt tror jag det är…att man gör nytta i samhället…att de tänker att de ser alla 
människors lika värde och att vi alla kan hjälpas åt och alla kan göra ett bra jobb. 
(Handledare, arbetsinriktad daglig verksamhet) 

                 

Flera av nyckelpersonerna menade på att handledare genom att erbjudas utbildning, vars syfte 

är att ge ökad kunskap om utvecklingsstörning och vad man som handledare bör vara 

observant på. Att under utbildningen få träffa andra handledare och unga vuxna med 

utvecklingsstörning ökar förståelsen för hur elever och ung anställda kan behöva bemötas. 

 

…och målet för oss är ju att lägga fokus på arbetsledaren hos kunden…och lära den 
att bli en bra coach och chef åt våra medarbetare…genom ett utbildningspaket som vi 
erbjuder…där det i grunden handlar om att förstå vad det här är för 
ungdomar…(Operativ chef, rekryteringsföretag) 

 

vi hade ju med f d elever som berättar sin syn på vad som är bra när det gäller 
handledarskap och vad man ska tänka på lite. Även handledare själva som vi vet är 
väldigt bra var där och berättade om sin roll. (Arbetskonsulent, gymnasiesärskolan) 

 
Vad gäller anskaffande av praktikplatser poängterade nyckelpersonerna inom båda 

skolformerna att tillgången på bra praktikplatser är beroende av förtroendefulla relationer till 
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arbetsgivare och handledare. En nyckelperson beskrev det som att verksamheten står och 

faller med relationskapandet.  

...goda broar, goda relationer, så. Har du sagt en sak så måste du stå för den (SYV-
samordnare, gymnasiesärskolan) 

…vi försöker skapa en relation med arbetsplatsen och vi blir en kompis till arbetsplatsen som 
vet att vi ju alltid finns som back-up… (Handledare, arbetsinriktad daglig verksamhet) 

Man kan gå till en arbetsgivare och säga... man ju få lite tips och ibland så händer 
det att dom ringer och frågar och så kan man få komma dit och prata. Det bygger på 
att man har goda relationer. Dom är ju dom tyngsta egentligen känner jag. Om du 
sumpar nånting så vet ju alla det. (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 

 

Att hantera samspel i sociala sammanhang sågs av samtliga nyckelpersoner som en mycket 

viktig förmåga. De underströk också vilken positiv energi som elever och unga anställda fört 

med sig in på arbetsplatsen, vilket arbetsgivarna inte alltid hade förväntat sig.  

…så skulle jag väl säga att hans sociala kompetens…den är väldigt hög…och det gör 
ju också att det är lättare för honom att vara i ett yrke där det krävs så pass mycket 
sociala kontakter som det gör i den delen han har valt… (APL-ansvarig yrkeslärare, 
gymnasiesärskolan) 

…många av medarbetarna för ju med sig in en glädje och energi…stoltheten över ditt 
jobb…de blir ett med företagen…och det värdesätter människor runt omkring…det sprider en 
känsla… som företagen nog inte hade tänkt sig… (Operativ chef, rekryteringsföretag) 

 

5.2.4 Psykologiska faktorer   

Samtliga nyckelpersoner beskrev hur de sett att många elever trots anpassningar, upplever 

svårigheter på praktik- och arbetsplatser. Resultatet blir att vissa elever avslutar praktiken. 

Risken kan minskas genom ett mer aktivt arbete med elevers motivation, attityder, 

förväntningar, samt resiliens. Nyckelpersonerna beskrev ett aktivt motivationsarbete. Det görs 

bland annat genom samtal med elever där de ges stöd i att se sina egna framsteg och eleven 

får stöd i att sätta ord på sin egen utveckling och sitt lärande.  

Ja, och ge en tillbakablick, hur kände du, kommer du ihåg hur du var när vi stod på 
parkeringen utanför där vi skulle gå in och du...hade fjärilar i magen. Hur känns det i magen 
nu? (Arbetskonsulent, gymnasieskolan) 
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En annan form av motivationsarbete var att få elever att se att praktik är viktigt även om det 

känns tråkigt ibland. Praktik ger elever de erfarenheter som underlättar för dem att få en 

lönebidragsanställning 

 
... för att man måste peppa dom här eleverna väldigt mycket liksom när dom börjar 
hänga med huvudet och tycka det börjar bli tråkigt och sådär...  då försöker man 
motivera dom till att dom ska prova för det är oftast olika trösklar dom ska komma 
över tror jag (SYV-samordnare, gymnasiesärskolan) 

 
och då kan jag säga…så här är det för de flesta…allt är inte roligt jämt…vill man ha sin lön 
och kunna göra roliga saker…och kunna flytta hemifrån så småningom så måste du jobba. 
(Operativ chef, rekryteringsföretag) 

 

Vad gäller attityder och förväntningar hos eleverna menade flera nyckelpersoner att 

förberedelsearbetet bör innehålla moment vilka ger dem en tydligare bild av sin egen 

arbetsförmåga relaterad till funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. En mer realistisk 

självbild hos eleverna underlättar för dem att erhålla ett arbete.  

...man själv kanske vågar prata om att jag behöver ha det här stödet. Jag ser ju 
skillnad på dom elever som vågar säga att jag behöver en instruktion i taget eller det 
tar lite lång tid för mig. Man ser ju att arbetsgivarna och handledarna ... tänker till 
lite mera då (Arbetskonsulent, gymnasiesärskolan) 

 

Attityder och förväntningar sågs av samtliga nyckelpersoner som en viktig faktor. En mer 

realistisk inställning till arbetsmarknaden och vilka alternativ som finns vad gäller arbete 

förenklar för elever att erhålla en lönebidragsanställning. 

Dels är det hur arbetsmarknaden ser ut och ... att man kanske inte får sitt drömjobb.  (SIUS-
konsulent, arbetsförmedlingen) 

...vi fokuserar samtalet mycket kring vad VI tror att den här personen skulle kunna fungera 
inom…vi är ganska hårda mot våra medarbetare och säger som det är… (Operativ chef, 
rekryteringsföretag) 

Flera nyckelpersoner påtalade att unga anställda under sin skoltid ofta påmints om sin 

funktionsnedsättning och sina svårigheter. När ett lyckat förberedelsearbete skett och eleven 

eller den unge arbetstagaren erhåller en praktik- eller arbetsplats där personen utför ett bra och 

relativt självständigt arbete, kan de identifiera sig som arbetstagare i första hand.  

Detta i kombination med det beröm de ofta får av kollegor leder till en ökad självkänsla som i 

sin tur har positiva effekter på det fortsatta arbetet.  
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…de har ju under hela sin uppväxt haft massor av såna där samtal där det enbart handlar om 
vad de INTE kan… (Operativ chef, rekryteringsföretag) 
 
Dom blir...stolta, elevens välmående, alltså elevens välmående blir så påtagligt för att det blir 
så här, åh, vad bra, vad duktig du har gjort det här utan att jag sa till. Dom blir stolta. 
(Arbetsbiträde, gymnasieskolan) 
 

5.3 Resultatsammanfattning 

Samtliga informanter beskrev positiva följder av möjligheten att få prova på praktik- och 

arbetsplatser med olika inriktningar. Nyckelpersonerna framhöll vikten av att tid läggs på 

matchningsarbetet utifrån individen, dess styrkor, förmågor och intressen kontra arbets-

platsens arbetsuppgifter och möjligheter till anpassningar. Anpassningarna behöver vara 

individuella och revideras kontinuerligt för främjande av progression. Flera nyckelpersoner 

beskrev hur en kognitivt svagare elevgrupp har skapat nya utmaningar. Strukturella faktorer 

som företags möjlighet till lönesubventioner, kommuners satsningar och organisation av dessa 

har en avgörande betydelse enligt nyckelpersonerna. Elever och unga anställda uttryckte en 

stor vilja till självständighet och att ett begränsat antal olika arbetsmoment samt tydliga 

rutiner är möjliggörande faktorer. Flera unga ansåg att stöd av handledare främst behövdes 

gällande problem av social karaktär. Egen medvetenhet kring funktionsnedsättning fanns, 

men de flesta informanter ansåg att informationen till arbetsplatsen främst bör handla om 

behov av anpassningar. Samtliga informanter beskrev hur handledare behöver se och stötta 

samt inbjuda eleven/den unge anställde till delaktighet, även närstående är viktiga i det 

arbetet. Förutsättningar för denna relation är kunskap om och ett genuint intresse för 

målgruppen. Relationsskapandet mellan skola och arbetsplats är även det av stor vikt.  

Nyckelpersonerna lyfte fram vikten av de ungas förståelse gällande arbetslivets krav och en 

väl avvägd plan för att möta dessa i ökande svårighetsgrad. Detta ökar möjligheten att lyckas 

vilket i sin tur leder till en ökad självkänsla. 

 

5.4 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras här i relation till det sociokulturella och det relationella perspektivet 

samt forskningsöversikt. Vi har tagit del av relevant litteratur och genomfört kvalitativa 

intervjuer med informanter vilka samtliga är involverade i övergångsarbetet på olika sätt. Av 

dessa är flera elever och unga vuxna som delgett oss sina erfarenheter av övergångsarbetet. 
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Allt detta har gett oss en fördjupad kunskap om det som av Molin (2008) beskrivs som en 

komplex och paradoxal kvalificeringsprocess gentemot arbetsmarknaden.  

 

5.4.1 Matchning och anpassning 

Samtliga informanter beskrev positiva följder av möjligheten att få prova på praktik- och 

arbetsplatser med olika inriktningar. Vad gäller elevers och unga anställdas möjligheter att 

prova på olika arbeten så styrs detta till viss del av övergripande beslut. I GySär 13 har 

elevens arbetsplatsförlagda lärande (APL) en klar koppling till den bransch som programmet 

inriktas mot (SKOLFS 2013:148). Denna styrning var inte lika tydlig i förra läroplanen, 

vilken gäller för samtliga intervjuade elever. Det var därmed enklare för dem att testa olika 

typer av praktikplatser, vilket medförde att flera av dem blev intresserade av ett yrke de inte 

funderat på tidigare.  

Nyckelpersonerna betonade vikten av att genom matchning få rätt person till rätt plats. Att 

flera nyckelpersoner beskrev hur de i dialog med arbetsplatser kunnat modifiera och anpassa 

arbetsuppgifter med en särskild individ i åtanke härleder vi till Perssons (1998) beskrivning 

av det relationella perspektivets individuella anpassning av miljö och omgivning, och vikten 

av detta för att uppfylla krav eller mål. Bennett et al. (2013) beskriver hur en lyckad 

anställning av denna målgrupp leder till en ökad vilja hos företagen att anställa fler. Detta 

uttryckte också flera nyckelpersoner egna erfarenheter av att ha upplevt. Samtliga 

nyckelpersoner lyfte även fram att matchningsarbetet bör fokusera på personens styrkor, 

vilket kan härledas till hur Lövgren et al. (2014) och Mineur et al. (2009) beskriver ett 

framgångsrikt kartläggningsarbete.  

 

Självständighet sågs av elever och unga anställda som mycket viktigt. När de själva 

resonerade kring hur de lyckats bli självständiga uppgav de begränsade antal arbetsuppgifter 

och tydliga rutiner som gynnsamma faktorer. Detta stämmer väl in på Vygotskijs proximala 

utvecklingszon och hur individen behöver vara förtrogen med uppgiften för att kunna utföra 

den utan stöd (Cole et al., 1978). Schalock (2011) lyfter fram just självständighetens betydelse 

och den individuella planering som krävs för att åstadkomma detta för personer med 

utvecklingsstörning. 

Elever och unga anställda i studien hade kunskap om sin funktionsnedsättning, men både de 

och de flesta nyckelpersoner ansåg att information som ges till arbetsplatsen i inledningsfasen 
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främst bör handla om individuella behov av anpassningar. Detta rör det dilemma Molin 

(2009) beskriver gällande personer med lindrig utvecklingsstörning med en ovilja att 

associera sig med funktionsnedsättningen. Våra informanter inom denna målgrupp uppvisade 

dock en välvilja till att föra fram sina begränsningar och be om hjälp när så krävdes. 

Arvidsson et al. (2008) lyfter fram det positiva att ge individen själv möjlighet att själva skatta 

i vilken grad funktionsnedsättningen påverkar i olika situationer. 

 

Nyckelpersonerna betonar vikten av de ungas förståelse gällande arbetslivets krav och en väl 

avvägd plan för att möta dessa i en ökande svårighetsgrad. Detta ökar möjligheten att lyckas 

vilket i sin tur leder till en ökad självkänsla. Att vara tydlig gällande arbetsmarknadens krav i 

kombination med att arbeta för en ökad självkänsla hos de unga tangerar det Molin (2004) 

beskriver gällande de två motsatta perspektiven på vad ungdomar med utvecklingsstörning är 

i behov av samt vad de har att förvänta sig i framtiden.  

   

Behov av anpassningar gäller också hantering av information. Viktigt är, menar vi, att 

språklig utformning av information inte blir ett hinder för interaktion mellan de unga och 

nyckelpersoner. I ett sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste kulturella redskapet. 

Genom språket medieras omvärlden (Säljö 2014). Arbetskonsulenter från arbetsförmedlingen 

påtalade skolans viktiga roll i att kunna följa upp informationsmöten med arbetsförmedlingen 

och hjälpa elever med förtydliganden. Detta är något som Molin (2008) hänvisar till; hur 

resurspersoner hos arbetsförmedlingen ser att många av eleverna behöver mer stöd än vad 

som utåt sett kan upplevas. 

 

 

5.4.2 Samverkan 

Samtliga informanter beskrev hur vägen till praktik- och arbetsplatser utgick från ett 

samarbete mellan olika aktörer. Exempelvis bjöds externa företag in till skolan för att träffa 

eleverna och informera om sina olika verksamheter, något som är nödvändigt utifrån Lysaghts 

et al. (2012) kritiska bild av ungdomars och föräldrars upplevelse av svårigheter gällande vart 

de ska vända sig för att få stöd efter avslutad skolgång.  

Flera nyckelpersoner beskrev hur en god samverkan bör se ut mellan skola och arbetsplats 

eller annan aktör och arbetsplats. Samtliga betonade vikten av att en god relation byggs upp, 

att kontinuerlig uppföljning görs och att flera parter då medverkar gemensamt, inte minst 
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eleven eller den unga anställda själv. Detta kan kopplas till delar av det relationella 

perspektivet som handlar om vikten av samverkan mellan flera för att åstadkomma förändring 

(Persson, 1998). I vår studie beskrev gymnasiesärskolans arbetskonsulenter hur deras 

verksamhet är ett resultat av ett statligt projekt med syfte att finna former för etablering på 

arbetsmarknaden för unga med utvecklingsstörning. För gymnasieskolans del befinner sig 

samverkan med arbetsförmedlingen i uppstartsfasen och nyckelpersonerna beskrev hur denna 

påbörjade samverkan har fått positiva följder både för dem och för deras elever. Bland de 

framgångsfaktorer Bennett et al. (2013) lyfter fram gällande övergångsarbetet nämns just 

tydligt fastställda program som samtliga samverkanspartners kan utgå ifrån. Att 

övergångsarbetet i en av kommunerna fungerar så pass väl, menar vi är en konsekvens av 

beslut fattade på en övergripande nivå. 

 

Intressant är samstämmigheten bland flera nyckelpersoner om hur samverkan mellan 

arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden behöver förbättras och utvecklas. Tydligt är att 

informationen kring de olika lönesubventioner arbetsgivare kan erbjudas inte är tillräcklig i 

dagsläget, vilket borde få konsekvenser för de antal lönebidragsanställningar som finns att 

tillgå. 

  

5.4.3 Samspel och relationer  

Vägen till en anställning kan för elever och unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning 

upplevas som komplex och svårförståelig. Här uppstår en mängd olika situationer som de 

måste förhålla sig till. Tydligt var att det hos ungdomarna fanns ett stort behov av att känna 

trygghet och tillit och att samspel och relationer fungerade väl. Flera av ungdomarna beskrev 

hur viktiga föräldrar och olika nyckelpersoner varit under hela processen. Dessa framstår som 

vad i sociokulturellt perspektiv benämns som den mer kompetente och i det relationella som 

den Andre (Aspelin et al., 2011, Säljö, 2014). Wehman (2013) pekar på betydelsen av lärares 

samverkan med föräldrar utifrån att dessa ses som en viktig resurs, vilket ses som extra viktigt 

för individer med kognitiva svårigheter. Nyckelpersonerna beskrev ett något mer ambivalent 

förhållningssätt till föräldrasamverkan. Detta menar vi kan ha sin grund i var i processen 

nyckelpersonen befinner sig samt att nyckelpersoner också har att hantera det stora behov av 

självständighet som de unga också uppvisar. Kanske är det också så att den officiella 

myndighetsålderns vid 18 år försvårar för nyckelpersoner att få med de ungas föräldrar? 
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Båda informantgrupperna lyfte fram den viktiga roll som handledare och arbetsgivare har. Till 

det vill vi också visa på betydelsen av de relationer som elever, unga vuxna och berörda 

nyckelpersoner skapar tillsammans under hela övergångsarbetet och som i många fall finns 

kvar efter avslutad skolgång. Aspelin et al. (s. 151, 2011) beskriver det som att 

”...utbildningens brännpunkt är belägen mellan - inte inom eller utanför individer.” Det är när 

sam-varo uppstår som utveckling och lärande blir möjligt. Det är också här, menar vi, som 

reell delaktighet kan uppstå. Nyckelpersonerna betonade också vikten av goda relationer till 

elever och unga anställda kvarstår och utvecklas när de unga lämnar en välkänd miljö för att 

ta nästa steg. Detta sågs som speciellt viktigt av de nyckelpersoner som följde de elever som 

valt bort gymnasiesärskolan. Elevgruppen sågs som mindre van vid att hantera många olika 

kontakter med vuxna och mer förändringsobenägen. I studien såg vi många goda exempel på 

hur nyckelpersoner strävade efter att se och uppmärksamma eleverna och flytta sig över till 

elevens sida av relationen. 

 

Samspel och goda relationer är avgörande även för hur nyckelpersoner, ansvariga för 

praktikplatser och arbetsgivare hanterar och agerar i det komplexa övergångsarbetet.   

Bennett et al. (2013) påpekar att tydlighet bör finnas från båda håll gällande förväntningar, 

behov av anpassningar, stöd och att tid till att etablera goda relationer ges. I den ena studerade 

kommunen ser vi att detta i mycket underlättats av att här sedan ett antal år finns väl 

upparbetade rutiner. 

 

5.4.4 Psykologiska faktorer 

Psykologiska faktorer omfattar exempelvis motivation, uthållighet, resiliens, attityder och 

förväntningar. Då begreppen framstår som tämligen abstrakta, funderade vi på hur de unga 

skulle kunna relatera till dem. Det vi såg var att de var medvetna om förmågornas betydelse 

för att de klarat av att hantera de krav som prestations- och konkurrenssamhället; enligt 

Molins (2008) kvalificerings perspektiv, ställer.  En utveckling av förmågorna har också 

stärkt de unga på ett mer personligt plan i form av en ökad tilltro till den egna förmågan, en 

stärkt självbild och ett större mått av självständighet. Detta menar vi är helt i linje med Säljös 

(2011) tankar om att någon slutpunkt för mänsklig utveckling och lärande inte finns. Utifrån 

de ungas tankar om de psykologiska faktorernas faktiska betydelse menar vi att det är en 

viktig del av övergångsarbetet. Wehman (2013) pekar på lärares behov av kompetens-

utveckling inom området. Detta menar vi vore önskvärt för alla nyckelpersoner. 
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Nyckelpersonerna beskrev hur de på olika sätt i praktiken arbetar med psykologiska faktorer. 

Här försiggår på olika sätt ett aktivt motivationsarbete, arbete med attityder och förväntningar, 

resiliens och utmaningar. För att detta ska lyckas, poängterade de relationers och interak-

tioners betydelse. Goda relationer och ett aktivs samspel med andra sågs som grunden för att 

utveckla psykologiska förmågor. Intressant vore att närmare studera på vilken nivå detta 

arbete utförs. Handlar det bara om konkreta åtgärder i en praktisk kontext eller finns här även 

inslag på en mer abstrakt nivå (metakognition till exempel)? Vygotskij menade på att alla 

barn har en kognitiv lärandepotential och att barn och unga med utvecklingsstörning bör ges 

utmaningar som leder till ett mer abstrakt tänkande (Cole et al., 1978). Kanske kan vi bli ännu 

bättre på att lära elever och unga anställda att sätta ord på sin egen utveckling och sitt eget 

lärande? 

                       

6 METODDISKUSSION 

Vi valde att genomföra vår studie utifrån en kvalitativ forskningsmetod då vi ville undersöka 

hur förberedelser inför arbetslivet, samt situationen på en praktik- och arbetsplats kan se ut 

och upplevas av flera olika personer, sett från olika synvinklar och aspekter. Vi menar att val 

av metod har möjliggjort för oss att göra just detta. Creswell (2007) pekar på att den 

kvalitativa metoden är en väg att ge röst åt dem som annars inte skulle bli hörda, vilket 

stämmer väl in på vår ambition av att också ge ett inifrånperspektiv. I elevernas och de unga 

anställdas intervjusvar menar vi att vi hör rösterna av dem som verkligen berörs av 

övergångsarbetet. 

6.1 Urval  

Vi var intresserade av hur våra frågor uppfattades och skulle besvaras av berörda och vi 

menar att vårt urval av informanter gav oss möjlighet att utifrån olika berörda personers 

perspektiv, få ta del av deras kunskap och erfarenheter av ett framgångsrikt övergångsarbete.  

En risk med att koncentrera urvalet kring informanter med positiva erfarenheter är att bilden 

vi ger av övergångsarbetet blir alltför endimensionell och okritisk. Vi anser dock att det 

strategiska urvalet motiveras av att vi i vårt syfte är tydliga med att det just är faktorer som är 

väsentliga vid lönebidragsanställningar och dess förberedande arbete vi eftersökt. Vi menar 

vidare att ungdomarna utifrån sina erfarenheter har givits utrymme att förmedla sina tankar 

och åsikter kring våra frågeställningar, vilket var en viktig del i vårt syfte med denna studie.   
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6.2 Genomförande  

Vår första kontakt med samtliga informanter var genomgående positiv. Hos berörda 

nyckelpersoner finns ett stort engagemang för att unga med lindrig utvecklingsstörning 

genom ett gott övergångsarbete ska erhålla en anställning. Vår uppfattning är att de gärna 

delgav oss sina erfarenheter av pågående och framtida planerat arbete. Elever och unga vuxna 

var också mycket positiva och delade generöst med sig av sina erfarenheter. 

I studien ingick att intervjua ett antal elever och anställda med lindrig utvecklingsstörning, 

vilka valt bort gymnasiesärskolan, för att se hur övergångsarbetet gestaltat sig för dem och om 

möjligheten till lönebidragsanställning eventuellt kan ha påverkats av val av skolform. Det 

visade sig vara svårt att finna informanter som var intresserade av att vara med i studien. Ett 

flertal kontaktförsök gjordes, men vi lyckades trots detta inte få med någon från denna 

målgrupp. Kring detta kan man fundera. En möjlig tanke grundad på  egen erfarenhet är att 

ungdomar som gjort ett aktivt bortval av gymnasiesärskolan inte vill förknippas med 

elevgruppen och att bli tillfrågad kan upplevas som besvärande.  Vårt inifrånperspektiv 

gestaltas därför av ungdomar och unga vuxna med skolgång inom gymnasiesärskolan. 

En arbetsgivare lyckades vi aldrig etablera någon kontakt med trots flera försök. Detta var 

synd, då företaget har en uttalad policy att anställa personer med funktionshinder och 

erfarenheter från personen hade varit värdefulla för oss. 

Tekniskt sett har inspelningar och transkriberingar fungerat väl. Vid ett tillfälle bröts 

inspelningen på grund av inspelningsprogrammet stängdes av. Intervjun fortsatte och 

avslutades efter att bedömning gjorts att det inte var lämpligt att avbryta. Informanten var 

inne i ett intressant skede av intervjun och det inte kändes rätt att behöva uppta hennes tid 

ytterligare en gång. Intervjuns sista 15 minuter analyserades med anteckningar som underlag. 

Vid ett annat intervjutillfälle med en av de unga anställda var intervjun tvungen att avkortas 

på grund av ett missförstånd med hennes arbetsgivare. Detta medförde en viss känsla av stress 

under intervjun. 

6.3 Analys 

Då ett av syftena med denna studie var att, genom en varierad informantgrupp, belysa 

frågeställningarna utifrån flera perspektiv och flera verksamheter blev analysarbetet 

komplext. Vi började på varsitt håll, tog både våra egna transkriberingar och varandras och 

påbörjade ett individuellt kodnings- och kategoriseringsarbete. Vi jämförde sedan våra tankar, 
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behöll de teman som vi båda hade sett och som även tangerade våra två valda perspektiv. Det 

följande arbetet bestod i att slå ihop kategorier som påminde om varandra, revidera dess 

benämning och ta bort kategorier som föll utanför våra forskningsfrågor. I det följande 

analysarbetet låg den största utmaningen i att stryka datamaterial som inte svarade mot syfte, 

frågeställningar, teoretiska referensramar och kategorier, vilket i sin tur lett till en hög 

trovärdighet och tillförlitlighet.    

6.4 Överförbarhet  
Då endast 15 informanter deltagit i studien kan inte några generella slutsatser dras, men vi 

menar att den omfattas av det som Kvale et al. (2009) beskriver som en analytisk 

generalisering, vilken innebär att det är läsaren som utifrån studiens resultat avgör om den är 

generaliserbar till en ny eller liknande situation. Vår förhoppning är att studiens resultat kan 

leda till en ökad medvetenhet hos berörda som är involverade i övergångsarbetet från skola 

till arbetsliv för elever och unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning.   

 

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vad vi förstår finns, framför allt inte i Sverige, så mycket forskning som specifikt fokuserar 

på övergången mellan skola och arbetsliv för unga med utvecklingsstörning. Vår studie har 

gjort oss intresserade av en mängd olika aspekter kopplade till den här perioden i de ungas liv. 

Vi ser att fortsatt forskning vore önskvärt kring flera av dessa. Exempel på områden för vidare 

forskning är;  

De nationella programmen i nya GySär 13 har en tydligare styrning gällande APL och 

respektive yrkesinriktning. Intressant vore att i framtiden undersöka huruvida detta påverkat 

möjligheten för unga med lindrig utvecklingsstörning att erhålla en lönebidragsanställning 

och om så, på vilket sätt.  

Vygotskij ansåg att det är en synnerligen viktig uppgift för skolor att utmana dessa elevers 

abstrakta tänkande och utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns ingen definitiv slutpunkt för 

mänsklig utveckling och lärande. Intressant vore också att se om och hur utveckling och 

lärande hos unga med lindrig utvecklingsstörning påverkas av ett mer medvetet arbete med de 

psykologiska faktorer som vi redogör för i vår studie. 
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8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER  

Vi menar att det är av stor vikt att skolpersonal och andra berörda involverade i 

övergångsarbetet etablerar en god relation till arbetsplatsens handledare för att möjliggöra en 

nära samverkan och en öppen dialog. Berörda behöver också ha kunskap om hur den enskilde 

individens funktionsnedsättning påverkar i olika sammanhang. Denna kunskap är även 

nödvändig hos eleverna och de unga vuxna för att de själva ska kunna vara med och 

bestämma kring stödbehov och anpassningar. Det behöver hos samtliga finnas en 

medvetenhet om hur socialt samspel, interaktion, omgivande miljö och relationer påverkar 

utveckling och lärande hos en individ. En ny insikt vi erfarit genom arbetet med denna studie 

är hur angeläget det är att medvetet arbeta med psykologiska faktorer, vilka utvecklar och 

stärker individen både på ett personligt och yrkesmässigt plan, vilket i sin tur leder till ökade 

möjligheter att leva ett mer självständigt liv. Med vår studie hoppas vi att vi bidragit till att 

belysa några faktorer som möjliggör just detta. 
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Bilaga 1  

      2015-01-22 

 
 
Hej! 
 
Vi heter Annika Gewerths Larsson och Johan Thorsell och vi läser på 
speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Under vårterminen 2015 kommer vi 
som en del av vår utbildning att göra en undersökning som vi gärna vill att du är med i. 
Vi ska försöka se vad det är för olika saker som gör att ungdomar i gymnasiesärkolan 
kan få ett bra jobb med eller utan lönebidragsanställning efter skolan. 
 
Vi vill gärna träffa dig och tala med dig om hur du ser på skola och arbete. Vad tycker 
du har varit bra eller mindre bra när du haft Praktik/APU på skolan och senare när du 
sökt och provat olika jobb? 
 
Din medverkan är helt och hållet frivillig, men vi hoppas att du vill delta och dela med 
dig av dina viktiga erfarenheter. Undersökningen går till så att vi intervjuar dig och 
kanske besöker dig på din arbetsplats. Du får mer information och kan ställa egna 
frågor om detta när vi ses. 
 
Du kan när som helst välja att avsluta om du vill. Allt vi gör är anonymt och ingen 
kommer att få veta att det är just du som varit med och besvarat våra frågor i 
undersökningen. Dina svar på våra frågor kommer bara att användas i vårt 
examensarbete.  
 
Har du frågor och funderingar nu direkt, så kontakta oss gärna. 
Med hopp om att du vill delta. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Gewerths Larsson                                                        Johan Thorsell 
Speciallärarprogrammet                                                           Speciallärarprogrammet 
(Kontaktuppgifter)                                 (Kontaktuppgifter) 
Mälardalens Högskola                                                              Mälardalens Högskola 
 

Handledare - Jenny Wilder                                                                                                                 
Fil Dr i psykologi och universitetslektor i specialpedagogik                                                      
(Kontaktuppgifter)                                                                                                                           
Mälardalens Högskola                                                                                                                        
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Bilaga 2           
          2015-01-22 
 

 
 

Hej! 
 
Vi heter Annika Gewerths Larsson och Johan Thorsell och vi läser på 
speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. 
Under vårterminen 2015 kommer vi inom ramen för vårt examensarbete att genomföra 
en studie, vilken syftar till att ringa in och beskriva vilka olika faktorer som möjliggör 
för elever med lindrig utvecklingsstörning att efter avslutad utbildning erhålla en 
lönebidragsanställning.  
 
Vi har för avsikt att intervjua elever (som för närvarande går sista året på 
gymnasiesärskola eller individuellt alternativ på gymnasieskola), studie- och 
yrkesvalslärare, arbetstagare (som tidigare gått gymnasiesärskola eller individuellt 
alternativ på gymnasieskola), handledare/arbetsgivare samt arbetskonsulenter från 
arbetsförmedlingen.    
 
Din medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig, men vi hoppas att du vill 
delta och dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Studien är upplagd så att vi 
kommer att genomföra ett antal intervjuer med deltagare och vid några tillfällen 
kommer vi att genomföra observationer på plats. Om observation passar i just din 
verksamhet kan vi diskutera per telefon. 
 
Du kan när som helst avbryta din medverkan. Deltagande sker med anonymitetsskydd, 
vilket innebär att individ och skola / arbetsplats inte går att identifiera. Resultaten av 
din medverkan kommer endast att användas i vårt examensarbete.  
 
Har du frågor och funderingar, så kontakta oss gärna. Vi ringer er inom kort för att höra 
om du är intresserad. 
Med hopp om att du vill delta. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Gewerths Larsson                                                        Johan Thorsell 
Speciallärarprogrammet                                                           Speciallärarprogrammet 
(Kontaktuppgifter)                                 (Kontaktuppgifter) 
Mälardalens Högskola                                                              Mälardalens Högskola 
 

Handledare - Jenny Wilder                                                                                                                 
Fil Dr i psykologi och universitetslektor i specialpedagogik                                                      
(Kontaktuppgifter)                                                                                                                           
Mälardalens Högskola                                                                                                                        
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Bilaga 3 

Intervjuguide 1 - Unga anställda (f.d. elever) 

Varför fick just du det här jobbet? 

Var det du som önskade, eller annan som kom med förslag/påverkade att det skulle bli detta? 

Berätta om andra jobb du fick prova på när du gick i skolan. 

Vilka var bäst/roligast/sämst/tråkigast – på vilket sätt? 

Var det någon person som var viktig för dig, som hjälpte dig? 

På vilket sätt? 

Vet andra på jobbet att du har en funktionsnedsättning? Hur? Är det viktigt? På vilket sätt är 
det viktigt/ inte viktigt? 

Berätta om dina arbetsuppgifter. 

Hur vet du vad du ska göra på morgonen när du kommer? 

Graden av stöd, avtrappning? 

Vad är svårt är jobbet? Hur hanterar du det som är svårt? 

Hade skolan/praktikplatsen kunnat träna dig på något av detta innan? 

Vad är lätt på jobbet? 

Vad är det som är bra med att jobba här? 

Vad är det som inte är bra/vad skulle du vilja ändra på? Hur? 

Vad gör du på rasterna? 

Vad tänker du om framtiden när det gäller jobb? 

 

Elever  

Samma som ovan +Vad tror du är viktigt att tänka på när du i framtiden har ett arbete?  

Hur har ni arbetat i skolan med att jämföra/utvärdera praktikplatser? 

 

 

 

 



                                                                              Annika Gewerths Larsson, Johan Thorsell 

54 

Bilaga 4 

Intervjuguide 2 - Nyckelpersoner; Handledare, arbetsgivare, arbetskonsulenter, 
lärare 

Att erhålla en lönebidragsanställning / ett arbete 

Hur gick det till när ... fick det här jobbet? / den här praktikplatsen? 

Beskriv samarbetet med skolan / arbetsförmedlingen / annan aktör 

Beskriv vad som fungerat bra i samarbetet med: .... eleven, skolan, annan aktör. 

Beskriv vad som fungerat mindre bra i samarbetet med ... eleven, skolan, annan aktör. 

Vad vill du ha mer av i samarbetet? 

Vad vill du se mindre av i samarbetet? 

Förändringsbehov? 

Vad tänker du att du / ni eventuellt skulle behöva förändra i er verksamhet för att fler 
ungdomar med lindrig utvecklingsstörning skulle kunna få ett arbete med 
lönebidragsersättning? 

Beskriv något som ni har behövt förändra?  

När? Hur upptäckte ni det? Delade ni med er av det ni upptäckte så att andra fick del av det? 

Att tala om funktionsnedsättningen 

Pratar du och .... om hens funktionsnedsättning? 

Kan du ge exempel på vad som dyker upp i era samtal kopplat till skola /arbetsplats     
arbetsplatsen utifrån funktionsnedsättningen? 

Pratar ni tillsammans (här) om hen och om vad hens funktionsnedsättning kan innebära för 
möjligheterna att få ett lönebidragsarbete? 

Vilka ord använder ni då ni pratar  med ... hen? 

Vilka ord använder ni då ni talar med handledare / personal på arbetsplatsen / praktikplatsen 

Hur talar man på arbetsplatsen / praktikplatsen om ... ? 

Anpassningar 

Hur anpassas arbetsuppgifterna / arbetsmiljön/ verktyg /redskap för ...? 

Erbjuds exempelvis tidshjälpmedel/ ny teknik/ bildstöd / annat? 

Nuläge och framtid 

Vad tycker ni att .... tillför  till arbetsplatsen? Hur vet ni det? 

Beskriv ... situation här om fem år? Samma arbetsuppgifter? Mindre stöd? 


