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Förord 
 
Föreliggande forskningsrapport redogör för erfarenheterna från postdoc-projektet 

Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. 

Detta projekt, som pågått under 2006 och 2007, har finansierats av Forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap (FAS). I rapporten beskrivs och analyseras hur 

ungdomar med särskolebakgrund förhåller sig till att lämna skolan bakom sig och 

närma sig sysselsättning och arbetsliv. Ett särskilt intresse ägnas åt att försöka förstå 

de tillhörighets- och identifikationsprocesser som aktualiseras i samband med att 

ungdomarna lämnar gymnasiesärskolan. Det tycks finnas ett stort behov av att beakta 

dessa processer, inte minst då antalet elever i den kommunala särskolan har ökat med 

cirka 100 procent sedan mitten av 1990-talet. Ibland talas det om att vi har fått en ny 

och utökad särskolegeneration. Mycket talar också för att denna generation av 

ungdomar, och yngre vuxna, har ett speciellt sätt att förhålla sig till sina vardags-

betingelser i skola och arbetsliv. 

Vid Högskolan Väst utgör arbetsintegrerat lärande (AIL) ett forskningsfält av stort 

samtidsintresse. I uppbyggandet av en vital forskningsmiljö kring detta fält fokuseras 

förändrade villkor och möjligheter i och för det nya arbetslivet. Inom ramen för denna 

satsning arbetar flera forskargrupper i samverkan. Denna forskningsrapport anknyter i 

hög grad till verksamheten inom den lokala forskargruppen SAIL (Socialpedagogik 

och AIL), som riktar sitt intresse mot möjligheter i arbetslivets gränsland. Här 

studeras bland annat förändrade villkor för arbetes organisering, kompetensförsörjning 

och arbetskraftrekrytering. Målet är att identifiera och analysera gynnsamma resurser 

och strategier för människor som står utanför eller i marginalen till den reguljära 

arbetsmarknaden. Många människor riskerar att komma till korta i och med de krav på 

anpassning och individualisering som det moderna arbetslivet ställer. Här får 

socialpedagogiken en viktig roll i att skapa nödvändiga handlingsutrymmen för 

delaktighet och lärande. Dessa meningsskapande utrymmen har ofta sin bas i alterna-

tiva verksamhetsformer i gränslandet mellan arbetsliv och civilsamhälle. En angelägen 

uppgift för socialpedagogisk kunskapsutveckling att utröna förutsättningar och villkor 
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för dessa delaktighetsprocesser. Det är om dessa människor – och detta gränsland – 

som denna rapport handlar. 

Med hjälp av etnografiskt inriktade metoder (deltagande observationer och 

intervjuer) har jag på olika sätt, och i olika miljöer, följt ungdomar med särskole-

bakgrund i deras väg mot vuxenliv och arbetsliv. Projektet innefattar fyra delstudier 

som var och en fokuserar på olika aspekter av övergångsprocessen. I ”uppföljnings-

studien” har några av de ungdomar som figurerade i mitt avhandlingsarbete följts upp i 

samband med att de ”tar studenten” och senare gör sina första erfarenheter i 

arbetslivet. För att vidare undersöka de olika ”världarna” efter särskolan har ytterligare 

två delstudier designats. Här har ungdomar och yngre vuxna som kommit något längre 

i processen rekryterats till studien. Dessa informanter representerar en variation 

beträffande livsstil och sysselsättningsformer. I ”dagcenterstudien” har jag följt en så 

kallad utflyttad daglig verksamhet där flera av informanterna i hög grad hade förlikat 

sig med tillhörigheten till ”omsorgen”. Som en slags motbild till denna omsorgs-

influerade värld framstår de erfarenheter som informanterna i ”sökandestudien” ger 

uttryck för. Här har jag intervjuat yngre vuxna med särskolebakgrund som valt att 

skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, och som till varje pris vill slå 

sig fri från en i sitt tycke stigmatiserande omsorgstillhörighet. I den fjärde och sista 

delstudien har representanter för det formella stödet kring dessa ungdomar intervjuats. 

Bland annat har intervjuer genomförts med vägledare och stödpersoner vid Arbets-

förmedlingen, yrkesvalslärare samt chefer för daglig verksamhet. Ett syfte har varit att 

gestalta hur dessa tjänstemän resonerar kring vilka hinder och möjligheter som uppstår 

när ungdomar med särskolebakgrund försöker nå, få och behålla ett arbete. 

Ett sammantaget intryck från analysen av materialet i de olika delstudierna är att 

övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv kännetecknas av ett sökande efter 

strategier för att hantera skiftande tillhörigheter och ideal. Ett sätt att hantera denna 

komplexa övergång tycks vara att i ett sammanhang förlika sig med identifikationen 

som ”särskoleelev”. Detta betyder emellertid inte de givit upp andra identifikationer i 

andra situationer (på fritiden, i arbetslivet, i framtiden etc). På ett teoretiskt plan kan 

denna dubbelhet förstås i termer av att människor utvecklar så kallade multidimen-

sionella identifikationer. I dessa tillhörighetsprocesser tycks hanterandet av till synes 
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oförenliga identifikationer snarare handla om en slags komplementaritet, dvs. att i en 

situation foga sig i rollen som ”omsorgstagare” och samtidigt upprätthålla bilden av 

sig själv som ”vanlig vuxen på fritiden”. 

Det som tycks känneteckna vuxenblivandets processer hos den nya särskole-

generationen är att många står med ”en fot i varje värld”. Ibland talas det om att denna 

typ av motsägelsefulla identifikationsprocesser kan leda till upplevelser av ”splittrade 

identiteter”. Men i detta projekt visas flera illustrativa exempel som visar på 

motsatsen, dvs. när en mångfacetterad och föränderlig självbild framstår som en helhet 

– och inte som en identitet bestående av separata delar. Gamla identitetsfragment 

behålls parallellt med nya och integreras i en sorts helhet, men hålls ändå isär i olika 

situationer. Delstudierna belyser och understryker den heterogenitet som ungdomar 

med särskolebakgrund representerar. Många av dessa ungdomar, i synnerhet de som 

kan anses tillhöra den nya och utökade särskolegenerationen, står inför en komplex 

och paradoxal kvalificeringsprocess gentemot arbetsmarknad och sysselsättning. 

Denna kvalificeringsprocess innefattar också vissa diskvalificerande moment, där det 

både handlar om att framhäva sina förmågor och kompetenser samtidigt som ett lyckat 

inträde på arbetsmarknaden sägs vara förknippat med förmågan att tala om och sätta 

ord på sina tillkortakommanden. 

Tack till samtliga informanter som har medverkat i delstudierna. Alla har på olika 

sätt delat med sig av sina erfarenheter kring vad övergången mellan skola och arbetsliv 

kan innebära. Ett stort tack riktas även till Anders Gustavsson (Stockholms universitet) 

och Bibbi Ringsby Jansson (Högskolan Väst) som såväl under projektets gång som i 

dess slutskede bidragit med mycket värdefulla synpunkter och kommentarer. 

 

Uddevalla mars 2008 

Martin Molin 
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UTGÅNGSPUNKTER 
 

Att lämna gymnasietiden bakom sig och ”ta studenten” brukar för många ungdomar 

vara förknippat med såväl vemod och saknad som känslor av frihet och oberoende. 

Övergången från skolliv till arbetsliv kan givetvis upplevas på en rad olika sätt 

beroende på bland annat individuella och samhälleliga förutsättningar. Liknande 

motstridiga erfarenheter torde även göra sig gällande för ungdomar med intellektuella 

funktionshinder som går ut gymnasiesärskolan. Vi vet emellertid ganska lite om hur 

dessa övergångsprocesser gestaltar sig. I synnerhet då vi tycks ha att göra med en ny 

och utökad generation av ungdomar i den svenska särskolan. Vad är det egentligen för 

tankar och föreställningar som dessa ungdomar bär med sig in i vuxenblivandet? Vad 

har särskoletiden inneburit för dem? Hur ser de på sina möjligheter att få ett arbete? 

Vad betyder särskoletillhörigheten för deras självbilder? 

Att få ökad kunskap om människors arbete och levnadsvillkor är ett prioriterat 

område inom svensk forskningspolitik. Vetenskapen kan bidra med fördjupad 

förståelse för de processer som styr natur och samhälle samt blida en kunskapsgrund 

för välfärd och tillväxt. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har 

uppmärksammat en av de slutsatser som Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:79) 

framhåller, nämligen att det finns stora kunskapsluckor i samhället om välfärds-

inriktade verksamheter. Ett prioriterat område i detta sammanhang är handikapp-

forskningen.  

 

Forskningsbehoven är också stora när det gäller delaktighet, inflytande, anhörigstöd och 

bemötande i samhället. Andra frågor gäller tillgänglighet i form av fysiska, sociala och 

ekonomiska hinder för delaktighet, inflytande och livskvalitet. Likaså är funktions-

hindrades villkor i arbetslivet ett angeläget kunskapsfält (FAS 2003, s 16). 

 

En annan slutsats i Välfärdsbokslutet är att ungdomars välfärd i allmänhet är ganska 

god. Men det hävdas samtidigt att gruppen ungdomar utgör en social kategori som det 

ofta saknas systematiserad kunskap om. Här poängteras bristen på studier där barn och 

ungdomar själva är uppgiftslämnare. Det konstateras att ungdomar i Sverige lever ett 
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gott liv, har god hälsa, trivs med tillvaron, har goda relationer till vuxna och jämnåriga 

samt ser med tillförsikt på framtiden. Men samtidigt vet vi att ungdomars livsvillkor 

skiljer sig åt i flera avseenden. Även om de flesta ungdomar idag klarar av de nya 

utmaningarna så riskerar vissa grupper att komma tillkorta i och med de krav som det 

moderna samhället ställer (SOU 2001:55). 

Kap 1 Samhällsförändring och ungdomar med intellektuella 
funktionshinder 

Det svenska välfärdsystemet har under de senaste decennierna varit föremål för flera 

strukturella förändringar. Tidigare har ofta den skandinaviska modellen refererats i 

termer av generella socialpolitiska insatser och social kontroll. Den senaste utveck-

lingen tycks emellertid vara att välfärdspolicyn inbegriper ett större mått av 

individualisering. Detta märks i form av en ökad betoning på valfrihet och individers 

egna ansvar och initiativ att söka hjälp och stöd (Beck 2000; Esping-Andersen 1999; 

Svedberg 1998). 

En konsekvens av dessa förändringar inom välfärdspolitiken är att de speglar en 

”insider” och ”outsider”-situation. Detta gäller i synnerhet för ungdomar med resurs-

svag bakgrund som är i färd med att kvalificera sig in i vuxenblivandet (Salonen 

1997). Forskning har visat att ungdomars livsvillkor i hög grad påverkas av deras 

föräldrars sociala och ekonomiska situation. Det råder således en ojämlik fördelning av 

välfärden för ungdomar med olika sociala bakgrund (Sjöblom 2003). Flera författare 

har beskrivit denna individualiseringsprocess i termer av ”vinnare” och ”förlorare” (se 

exempelvis Johansson 1999; Mørch 1997).  För ungdomars del kan det betyda att vissa 

grupper av ungdomar inte kommer att klara av de nya krav som det moderna 

ungdomslivet med dess individualiserade livsstil ställer dem inför och klarar därför 

inte heller av sig själva och sin omvärld (Mørch i Sjöblom 2003, s 13). 

Det nya arbetslivet… 

Det talas ofta om att arbetslivet i Sverige på senare tid har genomgått stora 

förändrings- och omstruktureringsprocesser (se t.ex. Allvin et al. 2006). Dessa 

processer kan ses som en väsentlig del av en bredare samhällsförändring. Det hävdas 
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exempelvis att arbetslivet blivit mer omväxlande, men också mer komplicerat; mer 

stimulerande, men också mer kravfyllt; friare, men också otryggare osv. Tidigare 

generella och stabila organiseringsprinciper har ersatts av ökad betoning på individens 

ansvar att själv initiera, motivera, planera, genomföra det egna lärandet, i arbetslivet 

såväl som i vardagen.  

Vidare har en ökad internationell konkurrens bidragit till ökade krav på flexibilitet 

och rationaliseringsåtgärder. Exempelvis sägs den svenska industrin ha anpassat sig till 

rådande förhållanden genom införandet av mindre arbetsgrupper som handhar hela 

arbetsprocessen – från materialbeställning till produktleverans. Detta ställer nya krav 

på medarbetare i företag och verksamheter. För en del betyder detta grupporienterade 

arbetssätt ökad stimulans och tillfredsställelse. För andra innebär dessa samarbets- och 

effektivitetskrav stora svårigheter. Aronsson & Sjögren (1994) menar att de personer 

som har kontroll över sin arbetssituation och i övrigt lever ett stabilt socialt liv ofta 

klarar dessa krav. Däremot kan det uppstå problematiska situationer för människor 

som saknar denna grundtrygghet. För dessa personer kan förändringar upplevas som 

hotfulla vilket kan leda till stressreaktioner, motstånd mot förändring och passivitet. 

Socialstyrelsen rapporterar att andelen så kallade enkla arbetsuppgifter1 i arbets-

livet har minskat kraftigt. Denna utveckling kan ses som positiv om det varit så att de 

enkla arbetsuppgifterna hade ersatts med mer ansvarsfyllda uppgifter. Den senaste 

tidens utveckling på arbetsmarknaden tyder emellertid på att de personer som tidigare 

utfört denna typ av enkla arbetsuppgifter numera är arbetslösa och har stora svårig-

heter att erhålla ett nytt arbete (Socialstyrelsen 1997). 

Kunskapsöversikter beträffande skillnader i ungdomars livsvillkor brukar inte 

sällan betona en sorts strukturell ordning, där social klass, kön och etnicitet etc. utgör 

bakgrundsfaktorer för olika livschanser och risker för social utsatthet. I Välfärds-

bokslutet hävdas exempelvis: ”att växa upp i en resurssvag familj, att leva med en 

ensamstående mamma, vara flicka/pojke, eller att ha annan etnisk bakgrund än svensk 

är faktorer som skapar olika risker och ojämlika välfärdsförhållanden för ungdomar” 

(SOU 2001:55). Mer sällan omnämns funktionshinder som en relevant markör för 

                                                 
1 Här avses arbetsuppgifter som kan klaras efter högst ett par månaders utbildning/upplärning efter 
grundskolan. 
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social utsatthet (se Danermark & Coniavitis Gellerstedt 2004 för en fördjupad disk-

ussion om detta).  

På senare tid har en rad rapporter uppmärksammat funktionshindrades svaga 

ställning på arbetsmarknaden. I den allmänna debatten har det påtalats att detta 

fenomen tycks gälla oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur. I en rapport från 

Riksrevisionen (2007) framhålls att låg sysselsättningsgrad, långa inskrivningstider på 

Arbetsförmedlingen och hög arbetslöshet kännetecknar gruppen, samt att dess 

ställning inte har stärkts under 2000-talet. Det poängteras också att trots de stora 

ekonomiska satsningar som följde med den nationella handlingsplanen för handi-

kappolitiken, så har funktionshindrades ställning till och med försvagats i vissa 

avseenden. I en annan jämförande studie har Riksrevisionsverket (2003:15) visat att 

människor med intellektuella funktionshinder i mycket högre grad än andra grupper av 

funktionshindrade har arbete med lönebidrag, daglig verksamhet, skyddat arbete eller 

praktikplats. Enligt studien är det endast 1 % av kvinnorna och 1,6 % av männen med 

intellektuella funktionshinder som arbetar på den öppna arbetsmarknaden. Vid en 

jämförelse mellan rörelse-, sensoriskt-, och intellektuellt funktionshindrade så har den 

senare gruppen mycket stark representation när det gäller kategorin ”annan 

sysselsättning”. Detta förklaras med att personer med utvecklingsstörning och autism 

har lagstadgad rätt till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

Forskning har emellertid visat att den senare tidens samhällsutveckling får 

konsekvenser för unga vuxna med intellektuella funktionshinder (Ringsby Jansson & 

Olsson 2006). I synnerhet uppenbaras svårigheter för den kategori unga vuxna med 

intellektuella funktionshinder som inte vill förknippas med olika typer av särbeteck-

ningar. På olika sätt väljer dessa personer att undvika den offentliga hjälpapparaten för 

att upprätthålla någon sorts självbild som oberoende och ”vanlig”. Men i normalitetens 

möjligheter ligger och en risk att hamna ”utanför systemet” (Olin & Ringsby Jansson 

2006).    
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…och den nya särskolegenerationen 

En anmärkningsvärd utveckling inom handikappområdet är den radikala ökningen av 

antalet elever i särskolan (Tideman 2000; Skolverket 2000; 2006a). Under åren 1994-

2006 har elevantalet ökat med cirka 100 procent. Denna utvecklingstrend har i sin 

förlängning lett till en ökning av samhälleliga insatser i form av daglig verksamhet 

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS § 9:10). Sedan år 2000 

har antalet beviljade insatser enligt LSS ökat med drygt 20 procent. Av den offentliga 

statistiken framgår att antalet personer med beslut om daglig verksamhet ökat från 

20 500 år 2000 till 25 000 år 2005 (Socialstyrelsen 2006a).  

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken beträffande skola och utbildning i 

Sverige. Av denna statistik kan vi utläsa att det totala antalet elever i gymnasie-

särskolan under läsåret 2004/05 var 7 141. Motsvarande siffra för läsåret 2005/06 var  

7 785 elever och läsåret 2006/07 8 233 elever. Vi vet således något om hur många som 

går i särskolan, hur många som arbetar där, vad det kostar och så vidare. Däremot vet 

vi ganska lite om var dessa ungdomar tar vägen efter avslutad skolgång. Skolverket 

(2002b) ägnar i sin rapport Efter skolan ett kapitel åt ”Nyttan av gymnasiestudier för 

unga vuxna med begåvningshandikapp” (s. 99ff). Här redogörs för en retrospektiv 

tvärsnittstudie av en årskull unga vuxna (f 1977) med särskolebakgrund och hur de, ca 

fyra år efter avslutad skolgång, ser på betydelsen av och nyttan med sin utbildning i 

förhållande till nuvarande sysselsättning. Studien, som baseras på telefonintervju med 

353 före detta särskoleelever2, visar på ganska stora skillnader i uppfattningar mellan 

undersökningsdeltagare som tidigare gått gymnasiesärskolans individuella respektive 

nationella program. Det fanns också stora skillnader i uppfattningar mellan män och 

kvinnor. Exempelvis ansåg ingen av kvinnorna som gått ut gymnasiesärskolans 

individuella program att de hade ett arbete som överensstämde med utbildningen. 

Däremot ansåg nära 80 procent av dem som gått ut gymnasiesärskolans nationella 

hotell- och restaurangprogram att utbildningen överensstämde väl med nuvarande 

arbetsuppgifter. Det påtalas i rapporten hur ”påtagligt olika ungdomarna är som har 

gått den här skolformen” (Ibid. s 103). 

                                                 
2 Av totalt 544 i årskullen. Läsåret 1997/98 gick totalt 4 322 elever i gymnasiesärskolan. 
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Ett annat försök att samla statistik kring sysselsättningsformer hos före detta 

särskoleelever görs av Särskolans och specialskolans yrkesvalslärares ideella förening 

(SYVI). Även om denna statistik inte är heltäckande och har stora ”mörkertal”, så ger 

den ändå en översiktlig antydan om vilka sysselsättningsformer som kan bli aktuella 

för elever som lämnar gymnasiesärskolan3. 

 

Nationella och 
specialutformade program 

Individuella program  

Antal % Antal % 

Anst utan lönebidrag 9 2,3 - - 

Anst med lönebidrag 67 17,2 - - 

Arbetspraktik 136 34,9 8 3,9 

Samhall 1 0,2 - - 

Daglig verksamhet 82 21,0 182 88,3 

Folkhögskola 28 7,1 11 5,3 

Övrigt 67 17,2 5 2,4 

Totalt 390  206  

 

Fig. Statistik från SYVI över aktuella sysselsättningsformer efter gymnasiesärskolan (sept 

2005). 

 

Enligt LSS har personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2 rätt till en daglig 

verksamhet. Insatsen riktar sig främst till personer i yrkesverksam ålder. Enligt 

propositionen (Prop. 1992/93:159) bör insatsen inrymma både habiliterande och mer 

produktionsinriktade aktiviteter. Verksamhetens övergripande mål bör också, enligt 

propositionen, vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Socialstyrelsen4 har 

från enskilda, brukarorganisationer och från yrkesverksamma inom området fått 

signaler om att kvaliteten i den dagliga verksamheten brister på många håll. Även 

vissa länsstyrelser har iakttagit brister i den dagliga verksamheten. Bland de brister 

                                                 
3 Vid tiden för projektets genomförande initierade även Utbildningsdepartementet en kartläggning 
kring sysselsättningsformer hos personer med särskolebakgrund. 
4 Socialstyrelsen har med anledning av denna utvecklings iscensatt en bred kartläggning om innehåll 
och former för den dagliga verksamhet som bedrivs i kommunerna. 
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som omtalas gäller t ex den enskildes valmöjlighet och anpassning efter den enskildes 

behov. Även brister i personalens kompetens och en återgång till större enheter är 

faktorer som nämns. 

Vidare har såväl Skolverket som tidigare forskning visat att ungdomar med utveck-

lingsstörning som går i särskola – alternativt har en särskolebakgrund – representerar 

en mycket heterogen grupp. Ibland kallas den där andelen elever som representerar 

själva ökningen för ”den nya särskolegenerationen”. Här blir det intressant att fråga sig 

hur denna nya generation ungdomar förhåller sig till arbete och sysselsättning. En 

viktig tendens i aktuell forskning är att dessa ungdomar har svårt att förlika sig med 

tillhörigheten till omsorgsvärlden (Molin 2004; Szönyi 2005; Larsson 2006; Olin & 

Ringsby Jansson 2006).   

I mitt avhandlingsarbete (Molin 2004) visades att tillhörigheten hade en rad olika 

innebörder för elever i gymnasiesärskolan. Bland annat verkade den formella 

tillhörigheten till särskolan äventyra den självbild som en viss grupp elever ville 

upprätthålla. För dessa elever – som i studien kallades för ”tuffingarna” – tycktes 

gymnasiesärskolan representera ett tryggt och tillrättalagt ideal som denna elevgrupp 

till vissa delar hade svårt att förlika sig med. I stället gjorde de anspråk på att få 

adekvata utmaningar i vardagslivet samt uppvisade en benägenhet att förändra rådande 

trygghetsmönster. ”Tuffingarna” ansåg att de i egenskap av att vara gymnasister var 

kvalificerade till alla sammanhang som andra jämnåriga elever på skolan var (nollning, 

elevråd etc.). Det blir därför intressant att undersöka hur dessa mönster tar sig uttryck 

efter avslutad skolgång. Finns förändringsbenägenheten, viljan till utmaningar och den 

icke-fogliga attityden kvar när dessa ungdomar närmar sig en arbetsmarknad? Eller har 

de socialiserats in i ett tryggt och fogligt särskolemönster? Vilken sorts arbeten blir 

aktuella för dessa ungdomar? Ett syfte med den förestående studien är att på ett 

djupare plan analysera hur denna grupp elever tänker och handlar i övergången mellan 

skolliv och arbetsliv.  

Ett intressant resultat i avhandlingsarbetet handlade om dubbelheten i att tillhöra 

två världar. Å ena sidan hade den ovan beskrivna elevgruppen en formell tillhörighet 

till särskolan. Å andra sidan uttryckte de en tydlig informell tillhörighet till världen 

utanför särskolan. Dessa olika tillhörigheter tycktes också ha sin grund i två samman-
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fallande men delvis motstridiga perspektiv på särskolans roll och funktion, nämligen 

ett trygghetsinfluerat omsorgsperspektiv och ett utvecklingsinriktat kvalificerings-

perspektiv. Det intressanta i sammanhanget är att båda dessa perspektiv syftar till ökat 

deltagande i såväl skolaktiviteter som samhällslivet i övrigt. Men trygghets- kontra 

utvecklingsinriktningen skiljer sig också åt i ett viktigt hänseende. De tycks nämligen 

sikta på delaktighet i olika världar. Det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar, 

både kortsiktigt och långsiktigt, vara inriktat på en delaktighet i ett vuxenliv bland ”de 

egna” i omsorgsvärlden. Särskolan tenderar på detta vis bli en förberedelse inför en 

livslång omsorgskarriär. Det utvecklingsinriktade kvalificeringsperspektivet, däremot, 

verkar inriktat på ett vuxenliv – och en delaktighet – bland andra i ett samhälle för alla. 

Problemet är dessutom att ”det tuffa gänget” av tidigare erfarenheter vet att de inte 

heller riktigt ”platsar” i grundskoleelevernas alternativa värld. Deras öde kan sägas 

vara att de stötts ut ur den värld som de vill tillhöra och erbjuds en mera accepterande 

värld, där de i och för sig accepteras som de är, men med den nya tillhörigheten följer 

också en ny identitet som ”inte riktigt normal”. Föreliggande projekt handlar i hög 

grad om att försöka fördjupa, nyansera och problematisera dessa perspektiv. Ett viktigt 

fokus i projektet har varit att fånga hur ungdomar med särskolebakgrund hanterar olika 

tillhörigheter i det moderna samhället.  

Projektets syfte och frågeställningar 

Ett övergripande syfte med detta projekt är att utforska karaktären på de tillhörig-

hetsprocesser som präglar den utökade särskolegenerationen. Med utgångspunkt i den 

ovan skisserade kontexten kan en rad frågeställningar aktualiseras: 

 

- Vad kännetecknar de tillhörighetsprocesser som föreligger vid övergången mellan 

skolliv och arbetsliv? 

- Hur förhåller sig ungdomar med särskolebakgrund till hinder och möjligheter att 

komma ut i arbetslivet? 

- Vilka strategier har ungdomarna för att hantera den tidigare särskoletillhörigheten? 

- Vilken betydelse har särskoletillhörigheten för ungdomarnas självbilder? 

- Vilken status har olika sysselsättningsformer för olika livsstilar? 
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Projektet riktar snarare intresset mot själva övergången mellan skola och arbetsliv än 

mot själva skollivet i sig eller arbetslivet i sig. En viktig utgångspunkt är att undersöka 

vad som präglar ungdomarnas egna sätt att betrakta sin situation med avseende på 

ungdomarnas självbilder, förhållningssätt, livsprojekt och handlingar på väg in i 

arbetslivet.  

 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 14 - 

BAKGRUND 
 

Denna bakgrundsdel inleds med ett resonemang kring terminologin gällande 

funktionshinder och handikapp. I oktober 2007 presenterade Socialstyrelsens termino-

logiråd en rekommendation för hur termerna funktionshinder och funktionsnedsättning 

bör användas inom fackområdet vård och omsorg. Terminologirådet menar att termen 

handikapp bör undvikas då denna kan upplevas som stigmatiserande. Rekommenda-

tionen är istället att termerna funktionshinder och funktionsnedsättning används enligt 

följande betydelser: 

 

Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen 

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-

förmåga5. 

 

En del menar att denna revidering av termernas innebörder kan verka förvirrande då 

den nya definitionen av funktionshinder konnoterar liknande innebörder som den 

tidigare termen handikapp. Därmed skulle den miljörelativa innebörden finnas kvar, 

men med en ny benämning. Initiativet påminner till viss del om den ändring som 

genomfördes på 1950-talet, då (de stigmatiserande) termerna sinnesslö, idiot och 

vanför etc. ersattes med termen handikapp.  

Vad får detta för konsekvenser för språkbruket i denna rapport? Den förestående 

texten handlar om ungdomar och yngre vuxna som går i eller har gått i särskola. Detta 

innebär att de i och med mottagandet i särskolan har genomgått ett antal utrednings-

förfaranden som i olika avseenden betecknar och beskriver såväl (den individuella) 

funktionsnedsättningen som de (relativa) begränsningar som uppstår i mötet med 

omgivningen. Enligt Skollagen (se nedan) är särskolan avsedd för barn och ungdomar 

med den funktionsnedsättning som kallas för utvecklingsstörning. En viktig aspekt i 

detta projekt, som anknyter till den mer relativa definitionen ovan, rör ungdomarnas 

                                                 
5 Definitionerna är hämtade från Socialstyrelsens termbank: www.sos.se/terminologi  
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sätt att förhålla sig till och hantera omgivningens sociala kategoriseringar. Därmed är 

det inte alltid så att funktionsnedsättningen i sig leder till funktionshinder i samhället. 

Informanternas sätt att förhålla sig till och hantera sin situation kan också ses som ett 

svar på rådande betingelser och samhälleliga föreställningar om vad som förväntas av 

dem som kategoriserats som (före detta) ”särskoleelever”. Det är således inte den 

individuella nedsättningen av förmåga som leder till en viss begränsning i mötet med 

omgivningen enligt en enkelriktad logik. Detta var bland annat ett av argumenten 

varför Världshälsoorganisationen valde att revidera den tidigare ICIDH klassifika-

tionen (impairment→disabilty→handicap). I det nya klassifikationssystemet (ICF) 

utgör ’disability’ istället en samlingsterm för både funktionsnedsättning, aktivitets-

begränsning och delaktighetsinskränkning. Frågan som med nödvändighet följer av 

detta resonemang är: vad är det då vi gör när vi säger oss studera t ex ungdomar/yngre 

vuxna med intellektuella funktionshinder (enligt den nya rekommendationen)?  

Jo, vi säger att vi studerar människors begränsningar – och att dessa begränsningar 

är en följd av en individuell nedsättning i en viss funktionsförmåga. Ett sådant 

resonemang är emellertid inte i analogi med utgångspunkterna i detta projekt. Att 

studera tillhörighets- och identifikationsprocesser i övergången mellan särskola och 

arbetsliv handlar möjligen till viss del om individuella tillkortakommanden. Men ett 

långt större intresse riktas mot att försöka förstå de menings- och möjlighetsskapande 

processer som informanterna i projektet ger uttryck för. Här är det inte den 

individuella nedsättningen som är i fokus utan hur vederbörande hanterar givna 

situationer samt vilka innebörder som dessa personer tillskriver olika tillhörigheter i 

samhället.  

Särskolan och elevökningen 

Den kommunala särskolan kan i huvudsak delas upp i två delar. Den obligatoriska 

särskolan (7-16 år), som omfattar grundsärskola för elever med lindrig utvecklings-

störning samt träningsskola för elever med måttlig eller grav utvecklingsstörning. 

Grundsärskolan motsvarar grundskolans årskurs 1-9. Ibland kan även ett 10:e frivilligt 

år vara aktuellt. Den frivilliga särskolan omfattar gymnasiesärskolan och särvux. 

Gymnasiesärskolan (16-21 år) kan i sin tur delas in i yrkesutbildning (nationellt 
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program), yrkesträning (individuellt program) och verksamhetsträning (individuellt 

program)6. Gymnasiesärskolan består av ett antal fyraåriga nationella program. Vidare 

finns specialutformade program och individuella program. Särvux syftar till att ge 

vuxna utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar 

kan få i den obligatoriska särskolan och på de nationella eller specialutformade 

programmen i gymnasiesärskolan. Ytterligare en undervisningsform inom särskolan 

brukar benämnas som individintegrerad skolgång. Detta innebär att eleven går i en 

vanlig klass (i grundskolan eller gymnasiet) men följer särskolans kursplan. Eleven får 

sedermera ett slutbetyg från särskolan. 

Elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grund-

skola/gymnasieskola skall få sin utbildning i särskolan. I skollagen (UFB 2 2000/01) 

anges vilka som bör gå i särskola eller inte: 

 

För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de 

är utvecklingsstörda finns särskolan. Kommunerna är huvudmän för särskolan (1 kap. 5 

§). 

 

Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan 

(3 kap. 3 §). 

 

Vägen in i särskolan kan emellertid se ut på olika sätt. En del barn aktualiseras på ett 

tidigt stadium, via habiliteringsinriktade verksamheter, för denna skolform. I andra fall 

är processen mer utdragen än så. Det är kanske först vid övergången till gymnasiet 

som mottagande i särskolan övervägs. När det gäller avgörandet av behörigheten till 

särskolan så beslutas detta med hjälp av ett utredningsförfarande. I Skolverkets 

allmänna råd (2001a) uppmanas varje enskild kommun att utforma rutiner för detta 

utredningsförfarande. Det hävdas att utredningen ska omfatta medicinska, 

pedagogiska, sociala och psykologiska aspekter.  

                                                 
6 Carlbeck-kommittén (se nedan) har emellertid föreslagit att begreppen träningsskola, yrkes- och 
verksamhetsträning ska tas bort, till förmån för en terminologi som associerar till att det handlar om en 
”individuell utbildningsgång”. 
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På senare tid har Skolverket presenterat att antal rapporter som på olika sätt belyser 

särskolans situation. Skolverkets rapport Hur särskild får man vara? (2000) var ett 

första försök att analysera ökningen av antalet elever i särskolan. Det kunde 

konstateras att antalet elever i obligatoriska särskolan har ökat från 8 200 läsåret 

1992/93 till nästan 12 500 läsåret 1999/00. Detta motsvarade en ökning med drygt 50 

procent. I rapporten poängteras att rutiner för utredning och beslut om mottagande 

varierar, både beträffande vilka som medverkar och hur man går tillväga. Det 

framhålls vidare att fler kommuner än tidigare idag har egen särskola, vilket också 

innebär att tjänstemän utan tidigare vana vid särskola är engagerade i utredningar och 

beslut om mottagande i särskola. För att möta denna problematik gav Skolverket 

(2001a) ut allmänna råd och kommentarer i syfte att underlätta för utrednings-

förfaranden och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan. Även Blom 

(1999) har undersökt ökningen av elever i särskolan. En slutsats som dras är att 

sammansättningen av elever har ändrats i och med det ökade elevantalet. Ofta är det 

barn med ganska otydliga svårigheter som ganska sent – ofta i mellan- eller högstadiet 

– skrivs in i särskolan. Författaren menar att det nya betygssystemet bidrar till att 

många elever inte hänger med i tempot. 

I rapporten Kvalitet i särskola – en fråga om värderingar (Skolverket 2001b) 

utreds hur särskolan svarar mot elevernas behov och förutsättningar. Det framkom 

bland annat att eleverna trivs och mår bra, men att deras kunskapsutveckling är dålig. 

Brist på strategier för undervisning och organisation var en starkt bidragande orsak till 

detta. Det blev tydligt att eleverna i särskolan många gånger inte tilltros förmågan att 

välja. Lärare och rektorer upplevde sig som ensamma och utlämnade till följd av att 

kommunal planering för särskolan saknas. Lärarna var också oklara över vad man ville 

åstadkomma och hur. Studien visade även att brister i kunskap om särskolans 

nationella styrdokument riskerar att försämra undervisningen för elever mottagna i 

särskolan. En annan risk som påtalades var att fokus läggs på det som eleverna inte 

kan lära istället för det som är möjligt att utveckla. Rapportens empiriska delar berörde 

främst den obligatoriska utbildningen (grundsärskola), men antagandet om att liknande 

förhållanden även råder inom gymnasiesärskolan äger väl sin rimlighet. 
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År 2002 kom rapporten I särskola eller grundskola? Här analyseras bland annat 

den variation av lösningar som olika kommuner tillhandahåller när det gäller 

integrering av särskolans barn i grundskoleklasser. I uppdraget låg också att utvärdera 

undervisningens kvalitet i särskolan (jämfört med grundskolan), samt att utvärdera 

försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande. Rapporten, som baseras på en 

rikstäckande enkät och nio fallstudier, visade att kommuner har olika bevekelse-

grunder för integrering av elever i grundskoleklasser. Gles- och landsbygdskommuner 

angav ofta praktiska argument för integrering, medan man i städer snarare anförde 

ideologiska skäl. Vidare kunde det konstateras att de flesta kommuner i studien 

saknade kommunala strategier för särskolans organisering, vilket också lyftes fram i en 

tidigare rapport (Skolverket 2001b). Förekomsten av mål och planer för att genomföra 

dessa bör utgöra särskolans verksamhetsidé. Denna verksamhetsidé tycks, enligt 

Skolverket, vara avgörande för undervisningens kvalitet snarare än lärarnas utbildning. 

En av Skolverkets slutsatser tycks vara att ogenomtänkta strategier tillsammans med 

en låg utbildningsnivå bland särskolans personal bidrar till att arbetet ofta fortskrider 

oreflekterat och rutinmässigt. 

 

Ibland framstår också det på kommunal nivå till synes strategilösa i sig som en slags 

strategi, dvs. respektive skola/skolområde ska själv hantera organiseringen av undervis-

ningen på det sätt som bedöms fungera bäst. Tendensen är då att traditionerna får styra 

och att ’man gör som man brukar’ (Skolverket 2002a, s. 8). 

 

En annan slutsats i rapporten är att synen på var socialiseringen av särskolans elever 

bäst sker är motsägelsefull. Somliga hävdar att elever mår bäst i särskoleklass där de 

får möjlighet att socialiseras med elever med liknande svårigheter. Andra menar att 

särskolans elever mår bäst i grundskoleklasser där de får möjlighet att socialiseras med 

”vanliga” elever. Trots de brister som Skolverket påtalar förklarar sig vårdnadshavarna 

nöjda med såväl skolans bemötande som stödet i den aktuella skolgången. Detta gäller 

oavsett vilken typ av skolgång barnet fått. 

Antalet elever i särskolan har, som tidigare nämnts, ökat anmärkningsvärt under de 

senaste 15 åren. Under 2006 publicerade Skolverket en ny rapport som anbelangade 

elevökningen i särskolan (Skolverket 2006a). Nu handlade det inte om en 50-procentig 
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ökning – utan om en fördubbling av antalet särskoleelever under perioden 1993-2006. 

Under läsåret 1993/94 fanns drygt 8 000 elever i den obligatoriska särskolan. Detta 

kan jämföras med läsåret 2005/06 då 14 400 elever gick i den obligatoriska särskolan. 

När det gäller motsvarande siffror för antalet elever i gymnasiesärskola så gick läsåret 

1993/94 knappt 4 000 elever i denna skolform. Läsåret 2006/07 hade denna siffra ökat 

till 8 233 elever7. Variationen beträffande andelen elever i särskola är dock stor mellan 

olika kommuner. Det konstateras emellertid att en avmattning av elevökningen har 

skett under de senaste åren. 

Främst tycks denna ökning handla om elever i den så kallade gränszonen mellan 

grundskola och särskola. En återkommande förklaring till elevökningen i särskolan rör 

den generella trend under 1990-talet där ekonomiska nedskärningar och ändrade 

betygsförutsättningar bidrog till att grundskolan hade att göra med fler elever – men 

oförändrat antal lärare. Detta har medfört att undervisningsgrupperna blivit större, 

med ökade krav och förväntningar på beting och självständigt arbete i skolan. 

 

Den under senare år förändrade synen på kunskap och kunskapsförmedling med 

individualiserade, processinriktade, självstuderande, egenplanerande arbetssätt ställer 

andra krav på eleverna än klassisk katederundervisning och innebär mindre lärarstyrning 

(Skolverket, 2006a, s 13). 

 

Denna utveckling torde betyda att vissa elever får en mer stimulerande och i viss mån 

lättare skolgång, medan andra elever upplever svårigheter när det saknas ledning, 

struktur, ordning, lugn och ro. Skolverket tror att detta fått konsekvenser för elever 

med lindrig utvecklingsstörning – en elevgrupp som grundskolan tidigare klarade av 

att möta men som genom de ovan nämnda förändringarna har fått det allt svårare. Vid 

sidan om denna utveckling lyfter Skolverket fram följande vanligt förekommande 

förklaringar till elevökningen: 

 

                                                 
7 Enligt Skolverkets enhet för utbildningsstatistik, PM 2007-05-09. 
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• Förbättrad statistik. Tidigare sägs statistiken varit bristfällig då elever mottagna 

i särskolan men som fått sin undervisning i grundskoleklasser inte har räknats i 

statistiken. 

• Vissa elevgrupper har ökat. Främst har elever med invandrarbakgrund utgör 

sannolikt en stor del av elevökningen i särskolan (se Blom 1999). Denna trend 

verkar emellertid främst anbelanga storstadsregionerna (se Rosenqvist et al. 

2007). 

• Kommunaliseringen har inneburit att andra tjänstemän än tidigare har fått 

avgörande inflytande i bedömningar av vilka elever som har rätt till särskola, 

trots att vissa saknat utbildning och erfarenhet av särskolefrågor. 

• Bristande utredningsrutiner. Elever har tagits emot i särskolan utan, eller efter 

bristfälliga utredningar. En del kommuner sägs ha generellt ”generösare” 

bedömningar, där inga direkta krav på utvecklingsstörning ställdes. En ”hel-

hetsbedömning av elevens skolsituation” fick istället ligga till grund för beslut. 

• Uppsving för diagnostänkande. I takt med den ökade betoningen på utrednings-

metodik så har medicinsk-biologiska och neuropsykiatriska synsätt vunnit mark 

på bekostnad av sociala och pedagogiska perspektiv. (Tideman 1998; 2000; 

Hallerstedt 2006). 

• Ekonomiska incitament. Här åsyftas det i kommuner vanliga sättet att söka 

medel från en ”central pott” med resurser för elever mottagna i särskolan. Det 

kan här, för den enskilda skolan, vara ett ekonomiskt tillskott, om eleven 

behålls som integrerad i grundskolan. Forskning har visat att föräldrar ofta känt 

sig tvingade att acceptera en plats i särskolan då möjligheten till att exempelvis 

få en assistent i hög grad var kopplad till just mottagande i särskolan (se 

Tideman 1998).  

 

Det hävdas vidare att särskolan ofta utgör en liten del av kommunernas 

skolverksamhet. I de fall där det saknas – eller där det finns en otydlig – kommunal 

policy för särskolan får enskilda tjänstemäns idéer och övertygelser om särskolan stor 

genomslagskraft. I kommuner med låg andel elever i särskolan återfinns ofta en god 
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överblick över verksamheten och det sägs finnas en stor medvetenhet gällande stöd 

och organisering av särskolans innehåll och form (Skolverket 2006b).  

Omsorg och sociala trygghetssystem 

Tidigare nämndes att elevökningen i särskolan också på sikt torde inverka på antalet 

beviljade omsorgsinsatser. I Socialstyrelsens återkommande översyn av den svenska 

handikappomsorgens insatser framhålls att socialtjänstens insatser och kostnader 

fortsätter att öka (Socialstyrelsen 2006a). En viktig slutsats är att män och kvinnor med 

funktionshinder beviljas olika insatser. Exempelvis har män oftare anställning med 

lönebidrag eller inom Samhall och kvinnor har i högre grad sjuk- och aktivitets-

ersättning. Vid en jämförelse mellan personer med funktionshinder och övriga 

befolkningen uppmärksammades att män i högre grad än kvinnor förvärvsarbetade. En 

betydande del av personerna med funktionshinder hade subventionerade anställningar, 

till exempel lönebidrag. Det hävdas vidare att många personer med funktionshinder 

hade någon form av sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension och 

sjukbidrag). I de delar av lägesrapporten som specifikt rör arbete och funktionshinder 

konstateras att en låg andel av personer med funktionshinder var registrerade hos 

arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen konkluderar sin studie enligt följande: 

 

Alltför många personer med funktionshinder saknar delaktighet på arbetsmarknaden, 

vilket påverkar deras levnadsförhållanden. En konsekvens är att dessa personer 

därigenom är mer ekonomiskt utsatta. Flera andra viktiga livsområden påverkas också 

negativt av arbetslöshet, som exempelvis den psykiska och fysiska hälsan samt sociala 

kontakter /…/ Som en konsekvens riskerar då frågor om jämlikhet och delaktighet att bli 

en fråga för socialtjänsten istället för en angelägenhet för hela samhället. Inom detta 

område känns möjligheterna att förverkliga den nationella handlingsplanens mål som 

mest avlägsna (Socialstyrelsen 2006a, s 10). 

 

Från och med januari 2003 heter det som tidigare kallats förtidspension istället 

aktivitetsersättning eller sjukersättning. Personer som är mellan 19-29 år och som har 

en varaktig nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att söka så kallad aktivitetsersättning 

hos Försäkringskassan. Aktivitetsersättningen kan också utgå till den som har en 
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nedsatt arbetsförmåga under en begränsad tid (minst ett år) med minst en fjärdedel. 

Denna ersättning kan också sökas av personer med funktionshinder som behöver 

förlängd skolgång. Den som vill ansöka om aktivitetsersättning måste bifoga ett 

läkarutlåtande om hälsotillstånd. Detta gäller dock inte om ansökan gäller förlängd 

skolgång8. Aktivitetsersättningen är inkomstrelaterad och grundas på tidigare 

inkomster. I de fall som det inte finns några tidigare inkomster, eller låga sådana, finns 

så kallad garantiersättning. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad och beviljas som 

längst under tre år. Personer som beviljats aktivitetsersättning är skyldiga att acceptera 

de rehabiliteringsåtgärder som Försäkringskassan föreslår. 

För personer med nedsatt arbetsförmåga i åldern 30-64 år kan vederbörande få 

sjukersättning (för nedsatt arbetsförmåga under avsevärd tid) alternativt tidsbegränsad 

sjukersättning (för nedsatt arbetsförmåga under begränsad tid). Den tidsbegränsade 

sjukersättningen kallas ibland även för sjukbidrag. För personer som fått sjukersättning 

beviljad från och med januari 2005 måste Försäkringskassan minst vart tredje år göra 

en ny utredning av arbetsförmågan. När det gäller tidsbegränsad sjukersättning är 

målet att vederbörande ska återfå arbetsförmågan helt eller delvis. Därför finns ofta en 

rehabiliteringsplan knuten till denna ersättningsform. 

Vid tiden för projektet Delaktighet i olika världar fanns en rad olika så kallade 

”arbetsmarknadspolitiska program” (t.ex. arbetspraktik) samt ”särskilda insatser för 

personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga” (t.ex. anställning 

med lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare OSA, Särskilt introduktions 

och uppföljningsstöd SIUS). Grundtanken är att arbetsgivare, som anställer personer 

med funktionshinder, på olika sätt ska kompenseras (t.ex. genom lönebidrag) för att 

möjliggöra och underlätta ett inträde på arbetsmarknaden. 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Prop. 1999/00:79) betonas 

vikten av att undanröja de hinder som kan tänkas finnas för deltagande i samhälls- och 

arbetsliv. De ovan nämnda arbetsmarknadspolitiska insatserna kan ses som ett sätt att 

undanröja exempelvis ekonomiska hinder. Ett tänkbart (administrativt) hinder i vägen 

mot arbete lyfts fram av Carlbäckkommittén (SOU 2004:98). Denna kommitté hade 

till uppgift att utreda förutsättningarna för en ökad kontakt mellan särskolan och den 

                                                 
8 http://www.forsakringskassan.se/fakta/aktivitetsers/?page=/privatpers/funktionshindrad/index.php  
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reguljära skolan, samt ge förslag på förändringar som gynnar en sådan utveckling. I 

betänkandet påtalas att många som lämnar gymnasiesärskolan kan tänka sig att 

kombinera arbete i kommunal eller privat regi med arbete inom daglig verksamhet. 

Men inte sällan, hävdas det i kommittébetänkandet, finns det administrativa hinder 

som omöjliggör flexibla lösningar. I empirikapitlet nedan (kap 8) redogörs för hur 

tjänstemän och formella stödpersoner resonerar kring administrativa – och även andra 

typer av – hinder som personer med särskolebakgrund kan möta på vägen mot arbete 

och sysselsättning.   

Det uttrycks emellertid förhoppningar om att Lönebidragsutredningen (SOU 

2003:95) ska leda till fler arbetsalternativ med ekonomiskt stöd från stat och kommun 

efter avslutad gymnasiesärskola. Ett förslag är att skyddade arbeten hos offentliga 

arbetsgivare ska avvecklas och ersättas med så kallade trygghetsanställningar. Dessa 

ska vara öppna för alla arbetsgivare, inte bara kommuner och andra myndigheter. I 

Lönebidragsutredningen föreslås att begreppet arbetshandikappad ersätts med ”en 

person som på grund av funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och behov av 

särskilt stöd”. I en kommentar till utmönstringen av arbetshandikappbegreppet hävdas 

det att begreppet arbetshandikappad har en oklar innebörd och en alltför stark 

medicinsk slagsida. Ett oklart begrepp leder till att bedömningarna riskerar att bli 

godtyckliga. 

 

Ändringen innebär ett förtydligande av vilka som omfattas av förordningen. Den 

markerar också en skillnad i bedömningen av de insatser som gäller särskilt stöd i form 

av t.ex. arbetshjälpmedel och personligt biträde och de insatser i form av t.ex. löne-

bidrag som gäller nedsatt arbetsförmåga (Ibid. s. 40). 
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Kap 2 Teoretisk referensram 

Vuxenblivandets komplexa processer – om den förlängda 

ungdomstiden och det alltmer komplicerade arbetslivet 

Föreliggande projekt handlar om övergången mellan skola och arbetsliv för ungdomar 

med intellektuella funktionshinder. Talet om en övergång underförstår ofta att det 

finns någorlunda klart definierade positioner, dvs. att man går från något till något. 

Denna process är emellertid mer komplicerad än så. Det som framför allt utmärker 

dessa positioner i det senmoderna samhället är att ungdomstiden tenderar att förlängas 

samt att arbetslivets arenor blir mer komplexa och mindre väldefinierade (Hagström 

1999). 

Vad innebär det egentligen att bli vuxen? När kan vi beteckna oss själva som 

vuxna? Forskning har på senare tid visat att inträdandet i vuxenlivet inte längre är lika 

förknippat med att bilda familj och nå en fast förankring i arbetslivet. Vuxenheten 

tenderar snarare att sammankopplas med upplevelser än med yttre kännetecken. 

Studier om svenska ungdomars värderingar och förhållningssätt till arbete visar att den 

existentiella upplevelsen av att ha hittat sin roll och mening i livet har varit den mest 

avgörande för att anse sig har blivit vuxen (Gamberale et al 1996; Ungdomsstyrelsen 

1998). Det torde dock vara troligt att såväl roller som meningsfullhet har en viss 

analogi med möjligheterna att exempelvis bilda familj, få ett arbete osv. Inom 

psykologin beskrivs ibland denna övergång i termer av ett mer eller mindre ansvarsfritt 

”psykosocialt moratorium” som kännetecknade övergången till vuxenlivet (Erikson 

1981).  

Sociologen och arbetslivsvetaren Ulla Arnell Gustafsson (1999) talar om 

övergången mellan skola till arbete som en av de viktigaste passagerna i en människas 

liv. Hon vill betona att det inte bara handlar om en övergång från en ungdomsvärld till 

en vuxenvärld, utan också att människor rör sig från ett institutionellt sammanhang till 

ett annat, i vilket det kanske finns helt andra normer och värderingar. Många lämnar 

bakom sig en tillhörighet till en relativt, åtminstone i ålders- och skolhänseende, 

homogen ungdomsgrupp. Nu ska dessa individer göra anspråk på medlemskap i 
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vuxengrupper där bland annat åldershomogeniteten är stor. Utöver detta, menar Arnell 

Gustafsson, finns i synnerhet tre generella ”problem” (eller hur man nu vill se det) som 

måste lösas: 1) att kunna välja arbete 2) att tillägna sig rätt kunskaper för sitt framtida 

arbetsliv 3) att anpassa sig till de regler och normer som gäller i arbetslivet (Ibid. s 13). 

Forskningen kring ”att bli vuxen i dagens samhälle” är mångfacetterad och spänner 

över en rad angelägna områden. Såväl internationellt som i Sverige märks det 

omfattande kunskapsbygget om ungdomar och ungdomskultur (Willis 1983; Miles 

2000; Andersson et al 2005). Ett vanligt fokus i denna typ av sociologiskt inriktade 

studier är att utveckla kunskap om hur unga med annan etnisk bakgrund hittar sin roll 

och identitet i ett föränderligt samhälle. I analyser av detta slag vilar oftast ett 

teoretiskt raster i form av struktur och aktör. Ett sådant dualistiskt förhållande handlar 

om samhällets strukturer och dess inverkan på människors handlande och vice versa 

(Giddens 1984; Layder 1994).  

Centrala begrepp 

Några teoretiska begrepp som blir centrala i en sådan ansats är livsstil och 

handlingsutrymme. Dessa begrepp kan härledas från mer generell teoribildning om 

socialisation och handlingsteori. Socialisation brukar i allmänhet avse de processer 

genom vilka individer införlivar olika, regel-, norm- och meningssystem (Jansson 

1998). På senare tid har förvisso begreppet givits en mer vidgad innebörd då det även 

refererar till kvalifikationer, kompetens och färdigheter för att kunna hantera olika 

krav som ställs i samhället och arbetslivet (Fornäs et al. 1994). 

 

Socialisationsteori utgör en naturlig referensram inom ungdomsforskningen som ägnar 

intresse åt exempelvis ungdomars blivande samhällsroller, sociala identitetsbildning 

samt deras värderingar, attityder och livsstilar. Handlingsteori tycks ha haft större 

genomslagskraft inom arbetslivsforskningen med intresset riktat mot bland annat de 

arbetandes kontroll och inflytande över sina arbetsvillkor och dithörande konsekvenser 

för till exempel hälsa, välbefinnande och utvecklingsmöjligheter (Hagström, 1999, s 9). 

 

Vad kan ett handlingsteoretiskt perspektiv bidra med i förståelsen av ungdomars för-

hållningssätt till arbete? Hagström (1999) menar att; ”ur ett handlingsteoretiskt 
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perspektiv är själva interaktionen mellan yttre förhållanden, å en a sidan, och hur dessa 

förhållanden uppfattas och värderas, å andra sidan, centralt. De grundläggande 

frågorna gäller t ex om och hur människor handlar för att påverka sina livsvillkor, mot 

vilka mål de orienterar sina handlingar, vilka yttre hinder och möjligheter de då möter 

samt hur de interagerar med dessa förhållanden” (Ibid. s 109).  

Handlingsutrymme och livsstil 

Hagstöm hävdar vidare att ungdomars förhållningssätt till arbete, som främst kommer 

till uttryck i deras värderingar av vad som utmärker ett bra eller ett idealt arbete, skiljer 

sig på ett karaktäristiskt sätt mellan olika ungdomsgrupper. Skillnaderna samman-

hänger med olika socialisationsmönster och genusrelaterade skillnader. Värderingarna 

av arbetet påverkas i övergången in i arbetslivet. Begreppet utvecklingsutrymme 

poängterar vikten av att nå kunskap om hur arbetslivets strukturförändringar påverkar 

inte bara handlingsutrymmet på kortare sikt utan även individens utvecklings under 

livsloppet. Det handlingsteoretiska begreppet handlingsutrymme fokuserar således på 

distinktionen mellan inre och yttre förhållanden – om människors vilja och förmåga att 

utföra olika handlingar och hur omgivningen svarar upp emot dessa handlingar. Det 

senare kan exempelvis röra sig om i vilken utsträckning som tillfälle erbjudas att 

utföra en viss handling (Berglind 1995; Nordenfelt 1993; 2000). Enligt Hagström kan 

handlingsteorin tjäna som referensram till resonemanget om ungdomars socialisation 

in i arbetslivet. Med inspiration från västtysk socialisationsteori kan det sägas att; 

 

ungdomars socialisation formas i ett samspel mellan deras bakgrund, värderingar, 

livsstilar, förhållningssätt till arbete, benägenhet att handla och deras faktiska 

arbetserfarenheter. Socialisation har då en vidare innebörd än ungdomars uppfostran och 

(miss)anpassning i samhället. Socialisation inräknar inte bara internaliseringen av 

vuxenvärldens och samhällets normer utan också tillägnandet av kunskaper för att 

hantera denna övergång (Hagström 1999, s 113). 

 

Ett centralt och återkommande begrepp när det gäller förståelsen av övergången 

mellan skola och arbetsliv tycks vara livsstil. Livsstilsbegreppets historia härrör från 

sociologins etablering som självständig disciplin runt sekelskiftet 1900. De problem 
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som sociologin brottades med vid denna tidpunkt rörde vad det innebar att leva i ett 

samhälle som präglades av industrialisering och urbanisering. En av de första som 

använde begreppet livsstil var den tyske sociologen Max Weber (1917/1978)9. Han 

menade att samhällets ekonomiska och sociala skiktning tillstor del var baserad på 

status – och de sätt som status tydligast uttrycks på är via olika gruppers livsstilar 

(Reimer 1993). 

Efter denna inledande period levde livsstilsbegreppet under en längre tid en 

slumrande tillvaro. Det var först under 1980-talet som begreppet ånyo röntes uppmärk-

samhet i akademiska sammanhang. Livsstilsbegreppet blev på modet igen och flera 

analyser med livsstilsanknytning genomfördes inom olika discipliner (se t ex 

Hermansson 1988).10 

Om vi vill fånga hur människor agerar och skapar mening i vardagslivet tycks det 

finnas ett behov av dynamiska begrepp som kan fånga en komplex och skiftande 

verklighet (Reimer 1993). Ett sätt att motivera valet av livsstilsbegreppet är att relatera 

dess innebörd (substantiellt och relationellt) till andra näraliggande begrepp som 

exempelvis livsform och livsmönster. Reimer hävdar att livsstilsbegreppets stora 

förtjänst är att det befinner sig mellan det determinerade och det unika. Därför kan 

valet motiveras med begreppets placering i relation till begrepp som betecknar något 

annat. Begreppet livsstil kan följaktligen relationellt avgränsas ”uppåt” mot livsform 

och levnadssätt. Dessa senare begrepp står för ett mer determinerat strukturellt synsätt. 

Det finns exempelvis fler livsstilar än livsformer.  

En substantiell bestämning av livsstilsbegreppet kan vara de specifika mönster av 

vardagliga aktiviteter som karaktäriserar en individ (Ibid. s 170). Detta betyder att 

varje persons livsstil är unik i den bemärkelsen att den inte är helt sammanfallande 

med någon annans livsstil. Men det speciella med en livsstil är att den riktar sig mot 

det gemensamma och det sociala. Vi väljer oftast eller alltid livsstil i relation till andra 

                                                 
9 Heidegren (2004) har på ett ingående sätt diskuterat hur sociologerna Simmel och Weber använder 
begreppen ”livsstil” och ”livsföring” i sina texter. 
10 Reimer (1993) för en diskussion om möjliga orsaker till livsstilsbegreppets renässans inom 
forskningen. Författaren lyfter fram fyra möjliga förklaringar: 1) Utomvetenskapliga förklaringar – 
som är baserade på förändringar i sociala och samhälleliga strukturer. 2) Individualiseringsprocessen 
och den nya medelklassen. 3) Inomvetenskapliga förklaringar – den postmoderna diskussionen. 4) 
Bourdieus verk La Distinction (1979/1984). 
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människor. Därför kommer i ett givet samhälle ett flertal individer att välja livsstilar 

som uppvisar stora likheter och som sedermera skiljer dem från andra individer. 

”Analyser av livsstilar blir därför ofta inriktade på skillnader och likheter mellan 

grupper av individer snarare än på skillnader och likheter mellan individer” (Reimer 

1993, s 171). 

Jag ansluter mig till Bjurströms (1991) relationella sätt att närma sig 

livsstilbegreppet. Bjurström talar om tre näraliggande begrepp som befinner sig på 

olika nivåer: livsform, livsstil och stil. Livsform är relaterad till social praxis och stil 

ses som symbolförmedlad kommunikation eller estetiska uttryckssätt. Livsstils-

begreppet placerar författaren mellan dessa två begrepp, dvs. att det tar hänsyn till 

både strukturella och uttrycksmässiga aspekter. Eller för att använda sociologen 

Anthony Giddens retorik – en livsstil utvecklas i spänningsfältet mellan struktur och 

aktör. 

Reimer (1993) menar att det idag nästan är otänkbart att skriva om livsstilar utan 

att referera till en annan sociolog, nämligen Pirre Bourdieu och hans inflytelserika 

verk La Distinction (1979/1984). Inte sällan brukar denna text omtalas som Bourdieus 

huvudverk i kultursociologi. Det övergripande temat är vardagslivets organisering. 

Mycket förenklat kan Bourdieus teori beskrivas så här: Fundamentet i vår sociala 

hierarki bygger på att vi ska veta hur vi ska bete oss i olika situationer. Huruvida 

individen blir framgångsrik i uppgiften att organisera sitt vardagsliv beror på hur pass 

väl vederbörande klarar detta spel. Det kan sägas att detta spel handlar om en sorts 

”smakomdömen” i bemärkelsen att delta i de rätta diskussionerna, att veta vad som är 

väsentligt etc. Vi kan säga att spelet handlar om att vara regissör snarare än 

skådespelare. Bourdieu understryker problemet att alla inte har samma chans att ”lära 

sig spelet” – alla har inte tillgång till spelreglerna. 

En central tankegång i La Distinction är att spelreglerna delas ut i relation till 

individens placering i den sociala formationen. Författaren liknar denna formation med 

ett geografiskt rum, där man har mer gemensamt med personer i ens närhet än med 

individer längre bort. Rummet är vidare hierarkiskt i bemärkelsen att vissa positioner 

är ”finare” än andra. För att förstå konstruktionen av det sociala rummet använder 

Bourdieu begreppet kapital. Detta kapital konnoterar vilka tillgångar en person har i 
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materiellt och/eller mentalt hänseende. Det talas bland annat om ekonomiskt kapital 

och kulturellt kapital. 

Med utgångspunkt i positionerna i det sociala rummet kan vi förstå uppkomsten av 

olika livsstilar. Här konstruerar Bourdieu ett livsstilsfält som i likhet med det sociala 

rummet baseras på närhet och avstånd. Tesen är att beroende på position i det sociala 

rummet är vissa livsstilar mer sannolika än andra. Resonemanget underförstår att med 

stort kulturellt kapital följer med viss sannolikhet ett intresse för finkulturella 

aktiviteter. Med stort ekonomiskt kapital följer en fallenhet för extravaganta och 

”synliga” aktiviteter. Med små mängder kapital överhuvudtaget följer intresse för mer 

populära nöjen. Bourdieu framhåller att dessa val inte är helt oskyldiga. Eftersom vissa 

aktivitet anses som ”finare” än andra – och eftersom alla inte kan uppskatta de mer 

sofistikerade och upphöjda aktiviteterna, bidrar valet av aktivitet – och livsstil – till att 

upprätthålla sociala hierarkier. Sammantaget kan det hävdas att det sociala rummet 

bildar ett sorts fundament utifrån vilket livsstilsfältet sedan placeras ”ovanpå”. Det 

sociala rummets uppbyggnad styr således i viss mån livsstilsfältets uppbyggnad. 

Ett centralt begrepp i förståelsen av relationen mellan socialt rum och livsstilsfält är 

begreppet habitus. Habitus är vårt system av sammanhängande dispositioner som 

hjälper oss att tolka vår omvärld. Detta system är styrt av alla de erfarenheter vi skaffat 

oss under åren. Varje individs habitus är unikt, men liknande erfarenheter tenderar att 

skapa liknande habitus, och därför är det exempelvis möjligt att tala om ett klass-

habitus (Reimer 1993). 

Den kritik som framförts av La Distinction har främst anbelangat verkets deter-

ministiska karaktär, att det endast gäller franska förhållanden, att det rör sig om 

gammal empiri (från 1960-tal) samt om huruvida begreppen är användbara i andra 

sammanhang. Kritiken väcker frågan – vad skulle ett modernitetsperspektiv på 

livsstilar kunna bidra med? En slutsats av det tidigare resonemanget tycks vara att det 

inte finns några enkla, linjära samband mellan social bakgrund och val av livsstil. Det 

bourdieuska kapitalbegreppet kan ses som ett försök att komplettera ett strukturellt 

synsätt med dynamik.  

I syfte att täcka in de mönster av aktiviteter som kännetecknar olika grupper av 

individer använder Reimer, med utgångspunkt i Bourdieu och det modernistiska 
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perspektiv, ett nytt begrepp; livsstilsorienteringar. Människors aktiviteter är nämligen 

inte intressanta i sig utan det är vilken behållning människor har av aktiviteter, och 

denna behållning är kontextbunden. För att ge en mer heltäckande bild av människors 

livsstilar måste vi söka svar på åtminstone tre frågor: Vilka aktiviteter är det 

människorna utför? Var befinner sig människorna när de utför dessa aktiviteter 

(privata-offentliga arenor, ”omsorgsarenor” eller civilsamhälle)? Med vem utövas 

dessa aktiviteter (primär-sekundärgrupp, välfärdsaktörer eller allmänhet)? 

Flera forskare har lyft fram den ömsesidiga kopplingen mellan livsstil och identitet. 

Det har i detta sammanhang argumenterats för att de senaste decenniernas samhälls-

förändringar har haft stor inverkan på formeringen av livsstilar. En del menar att dessa 

förändringar har bidragit till ökade klyftor i samhället, vilket kastar ljus över 

klasstillhörighetens betydelse för livsstilar och identitet. Johansson och Miegel (1992), 

som har studerat detta förhållande med hjälp av Bourdieus habitusbegrepp, menar 

dock att livsstilar i allt mindre omfattning bestäms av strukturella faktorer. Utan att 

förringa betydelsen av klass, kön, etnicitet etcetera vill författarna betona att ”kärnan” i 

en livsstil finns att söka i hur människors uttrycker sin personliga, sociala och 

kulturella identitet. Johansson och Miegel förhåller sig kritiska till reduktionistiska 

analyser av livsstilar och identitet som grundas på antagandet om att människors 

identitet baseras på en komponent av identitet.  

 

In other words, there has been a temptation to generalize about a person’s identity in its 

entirety when, for instance, it may only be their cultural identity that is being altered at 

any point of time. […] In this context, a lifestyle can be described as the outward 

expression of an identity (Miles 2000, s 25-26). 

Tillhörigheternas pluralism – teoribildning om socialt 

identitetsarbete 

Det hävdas ibland att människan i dagens mångfaldssamhälle kännetecknas av en sorts 

”tillhörigheternas pluralism” (plurality of belongings). Sicakkan & Lithman (2006) 

menar exempelvis att mångfaldssamhället ställer andra krav på hur identitet kan och 

bör förstås. Det räcker inte med att förstå identitet som ett ”ting” som grundläggs i 

barndomen och vidareutvecklas under ungdomstiden.  
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Diversity perspectives should obviously try to be something else than just making 

diversity refer to a number of bounded social and cultural units co-existing within at 

state […] The consequences here is easily an essentializing where an individual is seen 

primarily in terms of her belonging to a specific category of people. This in turn 

obscures that individuals in the diverse society have different belongings (Ibid, p 3). 

 

Författarna vill således betona vikten av att betrakta människors identitet som något 

mer än tillhörigheten till en viss kategorisering. Vi måste därför, i det moderna 

mångfaldssamhället, vara uppmärksamma på individers komplexa variation av 

tillhörigheter och identiteter. Exempelvis har socialantropologisk forskning visat att 

dagens (norska) samhälle karaktäriseras av en ökad komplexitet i flera avseenden (se 

t.ex. Hylland Eriksen 2006). Intresset i dessa studier11, som rör så kallad ”kulturell 

komplexitet”, är ofta inriktat på olika typer av minoritetsspörsmål. Inte sällan studeras, 

diskuteras, problematiseras etc. minoriteter i förhållande till ett storsamhälle, dvs. en 

slags förgivet tagen majoritet. Ofta, menar författaren, görs detta ganska oproblem-

atiskt, i bemärkelsen att majoriteten förutsätts ha gemensamma normer, levnadssätt, 

deltagande, integration osv. Det tycks finnas en tendens att majoriteten framstår som 

mer homogen än vad den faktiskt är (Ibid. s. 6). Flera av studierna inom ramen för 

detta norska forskningsprogram diskuterar premisserna för normalitet, trygghet och 

frihet i tider av snabba förändringar och omstruktureringar.  

När samtidens samhällsteoretiker talar om ”vår tid” som mer osäker och otrygg än 

förr i tiden är det oftast något speciellt hänseende som avses. Bauman (2000) talar 

exempelvis om att en flytande modernitet har att göra med de skiftande och flexibla 

värderingar och livsåskådningar som karaktäriserar sociala strukturer i vår tid. Beck 

(2000), som använder begreppet risksamhälle, har visat att de ”objektiva” riskerna inte 

har ökat på senare tid. Däremot har människor fått en ökad medvetenhet om det icke 

hanterbara och av människor skapade risker. Giddens (1991), å sin sida, talar om det 

post-traditionella samhället i sina beskrivningar om att traditionerna är – om inte döda 

                                                 
11 Vid Universitetet i Oslo finns det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Culcom (”Kulturell 
kompleksitet i det nya Norge”) som bland annat studerar framväxten av nya kulturella identiteter i det 
moderna samhället. (www.culcom.uio.no). 
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– så ändå utvattnade och att de inte längre kan tas för givna. Å ena sidan tycks 

nyliberalismens tidsålder satt friheten så högt att man tenderar att glömma tryggheten. 

”Samtidigt kan trygghetens pris være tap av frihet” (Hylland Eriksen 2006, s 19). Å 

andra sidan varnar författaren för en trygghetsfundamentalism där en överdriven jakt 

på trygghet skapar otrygghet. 

 

Det är knappats någon överdrift att säga att människor i alla tider varit 

trygghetssökande. Detta gäller naturligtvis inte alla människor, och det gäller inte alla 

typer av situationer. Av och till är otrygghet möjlighetsskapande och risker spännande. 

Likväl är önskan om trygghet en drivkraft för människor överallt, och i en tid med 

snabba förändringar är det en uppseendeväckande mängd energi som läggs varje dag för 

att skapa förutsägbarhet, tillhörighet och kontinuitet (Ibid. s 11, fritt översatt). 

 

Nedan redogörs mycket kortfattat för några teoretiska fragment som kan bidra till 

förståelsen av de mekanismer som styr marginaliserade individer och gruppers 

identitetsbildning i det moderna välfärdsamhället. Avsikten är att ringa in och 

tydliggöra den teoretiska och begreppsliga ram utifrån vilken tillhörighets- och identi-

fikationsprocesser kan förstås i detta projekt.  

Identity politics och Politics of identity 

Ett allt större intresse har på senare tid ägnats åt att försöka förstå det dualistiska 

förhållandet mellan modern mångfaldspolitik och enskildas strävanden efter 

erkännande och jämlikhet. Ett aktuellt bidrag till denna diskussion ger Sicakkan & 

Lithman (2005; 2006) då de presenterar två nödvändiga, men samtidigt åtskilda, 

perspektiv på mångfald, politik och identitet (politics of diversity and multi-

dimensional identity). Det ena perspektivet – som kallas för ”Identity politics” – har ett 

uttalat bottom-up-perspektiv. Här fokuseras frågor som rör minoriteters försök att 

vinna erkännande, prestige och hälsa. Forskningen inriktas på självförståelser 

(självbilder), erfarenheter, praktiker, vardagsliv, mötesplatser etc. Det andra perspek-

tivet – som författarna kallar ”Politics of identity” – har istället ett top-down-

perspektiv. Här koncentrerar man sig på hur välfärdsstaten hanterar mångfald och 

erkännande. I fokus kommer då institutionella och organisatoriska sfärer, globala och 
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nationella incitament, insatsers karaktär, professionalitet etc. Författarna vill 

understryka båda perspektivens nödvändighet i förståelsen av medborgarskap i 

moderna välfärdssamhällen. 

Beständig ojämlikhet  

Ett sätt att förstå ojämlika förhållanden i moderna välfärdssamhällen ger historikern 

och sociologen Charles Tilly (2000) i sin teori om beständig ojämlikhet. Tilly 

diskuterar hur skillnader mellan individer och grupper uppstår och vidmakthålls. En 

förklaring till den beständiga ojämlikheten i samhället, menar författaren, är att 

minoritetsgrupper inte sällan har en tendens att anpassa sig till rådande förhållanden. 

Med hjälp av en rad historiska exempel visas att makt- och organisationsmönster 

sprids och efterliknas i nya sammanhang.  

En tes i Tillys teori är att ojämlika kategorier (svart/vit, man/kvinna, 

medborgare/icke-medborgare etc.) skapar bestående skillnader beträffande tillträdet till 

högt skattade resurser. Den bestående ojämlikheten förklaras med att dessa ”kategori-

ella par” har tagits för givna – dvs. institutionaliserats – snarare än att de utgör en sorts 

resultat av variationer i individuella egenskaper, benägenheter, prestationer eller 

förmågor. 

Ett försök att inom handikappområdet applicera Tillys teori finner vi i Barbro 

Blombergs (2006) avhandlingsarbete. Författaren använder flera av Tillys strukturella 

kategoriseringsbegrepp12 för att förstå vardagliga delaktighetsmönster hos personer 

med utvecklingsstörning. En slutsats i studien är att underordnade parter har ett 

intresse av att behålla kategorin, i synnerhet när kategoriseringen medför vissa 

rättigheter. På detta vis upprätthålls också den bestående ojämlikheten, men inte i 

första hand på basis av enskildas tillkortakommanden när det gäller egenskaper, 

förmågor eller prestationer – utan snarare på basis av välfärdsstatliga incitament som 

förutsätter en uppdelning mellan brukare och hjälpare. Kategorierna i sig skapar alltså 

inte bestående ojämlikhet. Det är när kategorierna sätts in i hierarkiska strukturer som 

ojämlikhetsmönster förstärks.  

                                                 
12 Tilly (2000) talar om följande mekanismer som underblåser en bestående ojämlikhet mellan sociala 
kategorier i samhället: exploatering, möjlighetsanpassning, efterlikning, anpassning, skript och lokal 
kunskap.  
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Sociala identitetskategorier  

Ett annat teoretiskt begrepp som anknyter till det ovanstående resonemanget är social 

identitet. Erfarenheten av att bli kategoriserad (som t.ex. utvecklingsstörd eller 

särskoleelev) torde få konsekvenser för upplevelsen av vem jag är, förväntas vara, 

förväntas kunna etc. Catarina Nyberg (2006) har i sin avhandling anammat ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på sociala identiteter. Detta perspektiv innebär ett 

beaktande av ständigt föränderliga processer där identiteternas innebörder konstrueras 

i de sociala interaktioner man är en del av (Burr 1995). Dessa sociala interaktioner kan 

röra relationer mellan individer och grupper i samhället på olika nivåer. En viktig 

aspekt i förståelsen av dessa processer är själva sammanhanget i vilket sociala 

interaktioner utspelar sig. Den samhälleliga kontexten är betydelsefull för hur 

människor skapar mening och förståelse av sina identiteter och hur de ger uttryck för 

dessa (Nyberg 2006, s 57). 

Social identitet kan förstås som en kontinuerlig förhandlingsprocess av 

självdefinitioner och de definitioner av den egna individen som erbjuds och tillskrivs 

av andra i omgivningen (Jenkins 2004). Här avses oftast en individs medlemskap i en 

grupp eller en kategori, och i synnerhet den emotionella betydelsen som detta 

medlemskap kan ha för individen (Westin 1999:19). En del forskare förordar i detta 

avseende det mer dynamiska begreppet identifikation i syfte att komma bort från ett 

statiskt identitetsbegrepp (se t.ex. Hall 1996). Identifikation handlar om att ta över 

värderingar och betydelser från andra och att internalisera de innebörder som en 

kategorisering har för en individ (jfr Giddens 1991). 

Erfarenheterna av att tillhöra en specifik social identitetskategori kan dock 

upplevas på en rad olika sätt. Lange och Westin (1981) lyfter fram två komponenter i 

identifikationsbegreppet, en kognitiv och en emotionell. Den kognitiva aspekten 

handlar om själva medvetenheten om kategoritillhörigheten, och den emotionella 

aspekten innefattar i vilken grad någon identifierar sig med kategorin. Identifikation 

kan därför förstås som ett kontinuum mellan å ena sidan svaga (endast kognitiva) 

erfarenheter av att tillhöra en viss kategori och å andra sidan starka (känslomässiga) 

erfarenheter av samhörighet med kategorin. Nyberg (2006) beskriver detta förhållande 

i en figur: 
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Fig. Olika innebörder av identifikation. 

 

Den kognitiva aspekten handlar således om medvetenheten kring det innehåll som 

kategorin tillskrivs, dvs. de föreställningar och innebörder som människor tillskriver 

en aktuell kategoritillhörighet. Den emotionella aspekten handlar om ett förhållnings-

sätt till kategoriseringar, dvs. hur man uppfattar kategorin. En person kan förhålla sig 

till en kategori (evx. särskoleelev) genom att t.ex. identifiera sig med identitets-

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

likgiltig till kategorin. Det här kan liknas vid det som Burr (1995) talar om som 

subjektspositioneringar, dvs. hur subjektet förhåller sig till olika positioner, där 

positioner i det här fallet kan sägas motsvaras av sociala identitetskategorier (Nyberg, 

2006, s 61)13.  

I litteraturen nämns allt oftare något som kallas situationella perspektiv på identitet 

(se t.ex. Jenkins 2004; Cummins 1996). Här avses en teoretisk ståndpunkt som betonar 

den ständigt pågående och föränderliga process i vilken människor har att förhålla sig 

till frågor om den egna personen och olika identifikationer. Nyberg (2006) kallar detta 

för ett aktivt socialt identitetsarbete – något som ständigt aktualiseras beroende vilka 

sammanhang som vederbörande refererar till. Ett sådant identitetsarbete är i grunden 

en förhandlingsprocess, där individer försöker nå en överensstämmelse mellan egna 

självdefinitioner och omgivningens definitioner av den egna individen (Ibid. s 211). 

Inom handikappforskningen, som redogörs för nedan, finns en rad exempel på studier 

                                                 
13 Även Tilly (2000) talar om subjektspositioneringar fast i andra ordalag. Tilly använder istället 
begreppen autonoma nyttigheter och relativa nyttigheter. De förra utgörs av observerbara resurser i 
samhället utan hänvisning till yttre enheter (t.ex. förmögenhet, inkomst, hälsa) och de senare handlar 
om prestige, makt och klientförhållande. Författaren vill poängtera att det handlar om ”positioner” och 
dess relativa karaktär snarare än om personer  
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som kastar ljus över denna typ av identitetsarbete (se t. ex Gustavsson 1996; Szönyi 

2005). 

Sociala kategoriseringar och självbilder 

Ytterligare två begrepp som är centrala i denna studie är sociala kategoriseringar och 

självbilder. Ibland skiljer man på sociala kategorier och social grupper. De senare är 

oftast mer eller mindre självvalda (familjen, kompisgänget, arbetskamrater etc). Det 

finns personliga relationer och ett gemensamt intresse som förenar gruppen. När det 

gäller sociala kategorier, däremot, så är det oftast någon utifrån som så att säga 

definierar kategorins omfattning och egenskaper. De som ingår i kategorin behöver 

inte ens känna samhörighet med varandra eller ens anse sig tillhöra kategorin. Någon 

annan än personerna själva har gjort bedömningen att en viss grupp människor hör 

ihop av till exempel administrativa, ekonomiska eller medicinska skäl (Tideman 

2000). En del forskare menar att med en viss kategori följer också en gemensam status 

– som i de flesta fall är låg. Ofta sker kategorisering av någon eller något som 

samhället uppfattar som ett problem eller som avvikande från det som anses vara 

normalt (Hedin & Tydén 1998; Mäkitalo 2006). I den förestående studien är den 

sociala kategorin särskoleelever – eller ännu hellre – ungdomar med 

särskolebakgrund. 

En sådan kategorisering kan vidare sammanflätas med ett resonemang om 

självbilder. Begreppet självbild är inte något entydigt begrepp. Det ges ofta olika 

innebörder beroende på vilka vetenskapliga discipliner vi rör oss inom. Inte sällan 

åberopas dock den socialpsykologiskt präglade teoribildning kring självbilder. Här 

förstås framväxten av självbilder som ett växelspel mellan individuella och omgivande 

faktorer. Ahlgren (1999) lyfter fram fyra faktorer som kan anses avgörande för 

formerandet av självbilder: 1) betydelsefulla andra 2) egna värderingar 3) 

förutsättningar och tidigare erfarenheter samt 4) mål och ambitionsnivåer.  

Inom handikappområdet fördes det på 1980-talet denna typ av diskussioner kring 

självbilder i termer av handikappmedvetande. Det talades bland annat om vikten av att 

personer med utvecklingsstörning utvecklar en positiv och realistisk självbild. Ett 

viktigt fokus i studierna är att se vad som händer med de ungdomar som kategoriserats 
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som ”särskoleelev”, men som inte längre vill förknippas med särskola och omsorg – 

eftersom den formella tillhörigheten ansågs utgöra ett sorts hot mot den självbild de 

ville upprätthålla.  

Socialt erkännande  

På senare tid har begreppet socialt erkännande fått allt större uppmärksamhet inom 

samhällsvetenskapen. Teorier om socialt erkännande brukar ofta relateras filosofer 

som Axel Honneth, Charles Taylor och Nancy Fraser. Socialfilosofen Axel Honneth 

(2003) har, med inspiration från bland andra Hegel och Mead, närmat sig begreppet 

erkännande. Grundtanken i Honneths resonemang är att den senare tidens politiska 

retorik har genomgått kraftiga omsvängningar.  Under 1960 och 1970-talet fokuse-

rades frågor om rättvisa, likvärdig fördelning, ekonomisk jämlikhet etc. De senaste 

decenniernas retorik, däremot, har i högre grad betonat krav på värdighet, aktning och 

inte minst respekt för individer och gruppers olikhet och integritet. 

Forskare har efterlyst ett sammanhållet ramverk för systematiska studier av 

erkännandets politik. Fossum (2006) har, i en skiss till ett sådant ramverk, delat in 

teoribildningen kring erkännande i tre ”intellektuella positioner”. Den första positionen 

– det rättighetsbaserade angreppssättet (a rights-based approach to recognition) – vilar 

till stor del på Honneths resonemang om kampen för erkännande och moraliska 

diskurser. Mycket förenklat kan man säga att Honneths teori om erkännande omfattar 

tre nödvändiga nivåer14: Den första erkännandenivån rör individens upplevelse av 

självförtroende och autonomi. Här handlar det i hög grad om karaktären på de känslor 

och behov som utvecklas i primärrelationerna. Den andra nivån anbelangar 

självaktning och självrespekt beträffande civila, politiska och sociala rättigheter – att 

vara (eller bli bemött som) ett moraliskt tillräkneligt subjekt. Den tredje och sista nivån 

handlar om självkänsla, vilken i viss utsträckning influeras av hur samhället visar sin 

solidaritet med individers och gruppers olika sätt att leva. 

Fossums andra position kallas för det kulturbaserade angreppssättet (a culture-

based approach to recognition). Frontfiguren enligt detta sätt att förstå erkännande är 

                                                 
14 Dessa tre nivåer har sin grund i Hegels typologi om vikten av erkännande i primärrelationerna, i 
rättsförhållanden samt i värdegemenskapen. Nivåerna kan också förstås i analogi med Meads 
identitetsteori om I, Me och Self.  
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Charles Taylor. Taylors (1999) resonemang om ”erkännandets politik” påminner en 

del om Honneths. Utgångspunkten är att minoritetsgruppers identitet i hög grad 

påverkas av och påverkar rådande mångfaldspolitik. Denna dialektik kommer, enligt 

Taylor, till uttryck på två plan. Dels i intimsfären där identitets- och jagutveckling 

formas i ett samspel med betydelsefulla andra. Dels i den offentliga sfären där 

självkänsla och självbilder modelleras i relation till politiska incitament för lika 

erkännande. En mindervärdig och misskännande bild av gruppidentiteten kan i sin 

förlängning internaliseras och bli en form av förtryck. I såväl Honneths som Taylors 

resonemang finns en analogi med den dualism som Sicakkan och Lithman talar om, 

nämligen att beakta det dialektiska förhållandet mellan välfärdsstatliga idéer och 

individers identitet. 

Den tredje positionen går under benämningen det rättvisebaserade angreppssättet 

(a social justice-based approach to recognition) och representeras främst av filosofen 

Iris Young. Hon har intresserat sig för hur erkännandet av olikhet (recognition of 

difference) kan relateras till kategoriella skillnader med fokus på sociala rörelser så 

som ”women’s movement and feminism, Black liberation, aboriginal groups, gays and 

lesbians, and the disabled” (Young i Fossum 2006, s 188). Young menar att dessa 

kategorier är föremål för olika former av strukturellt förtryck. Hon talar bland annat 

om exploatering, marginalisering, maktlöshet kulturell imperialism och våld. I dessa 

processer blir erkännandet en viktig del i ”identitetens politik”. Young hävdar: 

 

…that identities are constructed and sustained in the context of interpersonal relations. 

The most important category is group. Groups are seen to constitute individuals in the 

sense that individuals derive their identities from groups to which they belong (Young in 

Fossum 2006, p 189). 

 

En annan central filosof i detta sammanhang är Nancy Fraser, som bland annat 

utvecklat en teori om rättvisa, omfördelning och erkännande. Hon ställer sig skeptisk 

till dessa ”identitetsmodeller” eftersom den sociala kategorin funktionshinder 

(disability) inte är någon homogen grupp – med en tillhörande kollektiv gruppidentitet. 

Fraser (2003) menar istället att heterogeniteten hos personer med funktionshinder med 

fördel kan förstås utifrån en så kallad ”statusmodell”. Danermark och Coniavitis 
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Gellerstedt (2004) har i detta sammanhang framfört en intressant infallsvinkel på 

diskussionen om rättvisa (redistribution) och erkännande (recognition) när det gäller 

funktionshinder. De refererar till Frasers statusmodell som underförstår att erkännande 

för personer med funktionshinder i första hand inte är knutet till en gruppspecifik 

identitet. Erkännandet har snarare med status hos enskilda gruppmedlemmar att göra. 

Det handlar, menar Fraser, om processer som hindrar eller möjliggör för individer att 

delta i det sociala livet som likar. 

 

We have also indicated that the ’status-model’ could be a fruitful approach to lack of 

social recognition, since ’disabled people’ are too complex and heterogeneous to be 

treated as one social group, and especially as one with a group-specific identity 

(Danermark & Coniavitis Gellerstedt, 2004, p 350). 

Resilience  

Vidare finns det en forskningstradition som intresserar sig för att identifiera faktorer 

som bidrar till att vissa barn och ungdomar klarar sig ganska väl trots ogynnsamma 

uppväxtvillkor. I vardagsspråk talas ibland om så kallade ”maskrosbarn”. Forskningen 

inom detta fält brukar kallas resilience-forskning och kopplas ofta till kunskaps-

utveckling kring riskfaktorer i samhället (risk and resilience research). En lexikal 

definition av termen resilience betyder ungefär: förmåga att återhämta sig, komma 

igen, spänst, flexibilitet.  

 

There is growing recognition of the contribution of the construct of resilience toward 

our in-depth understanding of the challenges faced by students with learning disabilities 

and of the roots of their heterogeneous functioning (Margalit 2003).  

 

Olsson et al. (2002) har försökt att explicitgöra de kärnelement som kännetecknar 

resilience-forskningen samt vilka begrepp som används och utvecklas inom detta 

forskningsområde. Författarna menar att termen ”resilience” oftast används för att 

beskriva elastiska kvaliteter, kapaciteter för framgångsrik anpassning till en 

föränderlig omgivning samt kännetecken för uthållighet och osårbarhet. Resilience kan 

definieras som;  
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 […] a dynamic process of adaptation to a risk setting that involves interaction between 

a range of risk and protective factors from the individual to the social (Ibid. p 2). 

 

Vidare skiljer författarna på två inriktningar inom resilience-forskningen: den ena 

inriktningen fokuserar på ’resilience’ som ett resultat (resilience as an outcome) och 

den andra fokuserar på ’resilience’ som en process. Den förstnämnda inriktningen 

ägnar största intresset åt att ta fram psykometriskt validerade mätinstrument, medan 

den sistnämnda inriktningen analyserar risk och ’resilience’ faktorer på individ-, 

grupp,- och samhällsnivå. 

Dole (2000) menar att de senaste halvseklet har inneburit en vändning beträffande 

fokus i denna forskning. Tidigare var forskningen i hög grad inriktad på att identifiera 

enskilda riskfaktorer (at-risk factors), så som fattigdom, låg intelligens, dysfunk-

tionella familjeförhållanden etc. På senare tid har dock fokus flyttats från dessa 

riskfaktorer till att istället försöka urskilja skyddande faktorer. 

I U.S.A. finns en ganska etablerad forskningstradition som intresserar sig för det 

något paradoxala fenomenet; begåvade studenter med utvecklingsstörning (gifted 

students with learning disabilities). Denna typ av studenter besitter exceptionella 

talanger och förmågor inom speciella områden, men samtidigt upplever de stora 

svårigheter i inlärningssituationer. Under 1980-talet (och i viss mån 1990-talet) 

började en alltmer omfattande litteratur växa fram om vad som karaktäriserar 

sårbarheten hos dessa ungdomar. Ofta har det handlat om att beskriva socio-

emotionella kännetecken – oftast individuella brister – som dålig självuppfattning, 

hypersensitivitet, känslomässig labilitet samt höga nivåer av frustration, ångest och 

självkritik (se Dole 2000:2). Dole, som värjer sig delvis emot detta essentialistiska 

synsätt, vill istället diskutera vilka implikationer denna typ av karaktäriseringar kan 

tänkas få.  

Även Meltzer (2004) vänder emot denna brist-modell och vill, med stöd av 

Richardson, snarare tala om ett paradigmskifte inom resilience-forskningen.  

 

[Recent research] discuss selected internal and external factors that can help promote 

resilience and reduce the risk of failure for students with learning disability /…/ These 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 41 - 

findings highlight the importance of moving beyond a deficit model to a resilience 

model that emphasizes empowerment and the promotion of academic success in 

individuals with learning disabilities (Meltzer 2004, p 1).   

 

Flera studier har anammat den nya resilience-modellen men endast ett fåtal har varit 

inriktade på personer med utvecklingsstörning. Ett undantag är emellertid Margalit 

(2003; 2004) som efterlyser mer multidimensionella förståelsemodeller som fokuserar 

på ungdomar med utvecklingsstörning och som har en positiv självbild, samt att de 

uppvisar ”resilienta” attityder som hjälper dem att lyckas trots svårigheter.  

Ett gemensamt drag i resilience-forskningen är intresset för att identifiera risker 

och skyddande faktorer för exempelvis personer med utvecklingsstörning. En 

utmaning tycks vara att kunna identifiera (interna och externa) faktorer som i sin tur 

kan predicera förmågan att återhämta sig och komma igen, att inte ge upp osv. 

Margalit (2004) efterlyser emellertid en större begreppslig klarhet i analyser av vilken 

inverkan risk/skydd-faktorer egentligen har.  

Delaktighet – Tillhörighet – Identifikation – sammanfattning och 

precisering av projektets teoretiska och begreppsliga referensram 

Det finns flera intressanta och viktiga distinktioner som bör tydliggöras när det gäller 

användningen av välfärdsorienterade begrepp. Ett sådant begrepp är delaktighet. Inte 

sällan har dessa begrepp speciella, och kanske till viss del olika, innebörder beroende 

på om användningen relateras till en välfärdspolitisk kontext eller ett vetenskapligt 

område. Beträffande det senare användningsområdet har forskning visat att en rad 

olika former av delaktighet kan ta sig olika uttryck beroende på vilka arenor som är 

aktuella (Molin 2004). En intressant distinktion – och ett fynd i denna forskning – 

anbelangade distinktionen mellan delaktighetsformerna engagemang och tillhörighet. 

Det finns framförallt två argument som underbygger vikten av att tydliggöra och 

närmare studera denna distinktion. För det första tillskrivs individer och gruppers 

engagemang stor betydelse när det gäller möjligheter att delta i olika aktiviteter (jfr. 

ICF). Däremot lever delaktighetsformen tillhörighet en mer undanskymd tillvaro, 

kanske på grund av den komplexa och svårfångade karaktär som kännetecknar 

”tillhörighetens pluralism”. För det andra talar mycket för att tillhörighetsaspekten 
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inom delaktighetsbegreppet i hög grad handlar om hur erkännandeanspråk, status och 

identifikationer uttrycks. Studier har visat att en del elever inom gymnasiesärskolan 

väljer bort engagemang i vissa (särskolerelaterade) aktiviteter för att istället framhålla 

sina tillhörigheter till andra arenor och sammanhang utanför särskolan. Att välja bort 

engagemang kan således också vara ett adekvat uttryck för delaktighet. En möjlig 

tolkning av dessa handlingsmönster är att det rör sig om framhållandet av 

statusmarkörer, dvs. att tillhörigheten kommer till uttryck i hur individer och grupper 

markerar status i förhållande till varandra. Därför används tillhörighetsbegreppet i 

detta projekt som ett slags överbryggande begrepp mellan analysen av olika 

delaktigheter och identifikationer. 

Inledningsvis i detta kapitel har ett antal teoretiska förståelsemodeller presenterats 

ur vilka begreppen delaktighet, tillhörighet och identifikation kan härledas. Dessa 

modeller, eller snarare teoretiska fragment, kan sägas befinna sig på olika analytiska 

nivåer. På ett samhällsteoretiskt och socialfilosofiskt plan talar Fraser, Honneth, 

Taylor med flera om olika modeller som syftar till att förstå de strukturella processer i 

vilka anspråk på erkännande och rättvis fördelning av resurser bli viktiga ingredienser. 

En bärande tankegång i detta projekt är att individer och gruppers delaktigheter och 

identifikationer konstrueras i mötet med omgivningens sociala kategoriseringar. Den 

amerikanska filosofen och samhällsteoretikern Nancy Fraser (2003) menar i detta 

avseende att; 

 

…informellt organiserade grupper utveckla[r] praktiker och lojaliteter som strider med 

socialstatens sätt att sortera in dem som klienter (s. 123). 

 

Ett sätt att, på en annan nivå, försöka analysera dessa ”praktiker och lojaliteter” är att 

återknyta till Lange & Westins resonemang om att det finns både kognitiva och 

emotionella aspekter på människors identifikationer (se ovan). Här förstås tillhörig-

hetsprocesser som ett kontinuum mellan å ena sidan ”belonging” (dvs. medvetenhet 
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om medlemskap/tillhörighet till en viss kategori), och å andra sidan ”affinity” (dvs. 

den känslomässiga upplevelsen av samhörighet till kategorin)15.  

I detta avsnitt har redogörelsen översiktligt beskrivit den teoretiska och 

begreppsliga referensram på vilken projektet Delaktighet i olika världar vilar. I det 

följande åskådliggörs det rådande kunskapsläget beträffande ungdomar med 

särskolebakgrund deras övergång mot arbetsliv och sysselsättning. 

                                                 
15 Dessa former av tillhörighet kan jämföras med det som Molin (2004) kallar för formell tillhörighet 
och informell tillhörighet. 
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Kap 3 Tidigare forskning 
Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet togs en rad avgörande beslut runt 

om i Sverige. Dessa beslut handlade om att avveckla de stora institutioner som under 

ett drygt halvsekel svarat för omsorgen om personer med utvecklingsstörning. Under 

principer av normalisering och integrering stängdes vårdhemmen till förmån för 

utvecklandet av nya boende- och sysselsättningsformer. På många håll följdes och 

dokumenterades dessa avvecklingsprocesser (se t.ex. Lilja 1989). Ett intressant 

exempel ett sådant avvecklingsprojekt rörde Carlslunds vårdhem norr om Stockholm. 

Under arbetsnamnet Två omsorgsvärldar undersökte projektledaren Kent Ericsson 

övergången från institutionsbaserad omsorg till kommunbaserad omsorg (1981). 

Noterbart från studien är antagandet om att ”en omsorgsorganisation med antingen 

institutionsbaserade eller kommunbaserade stödformer kommer att erbjuda personer 

med funktionshinder ett liv i en av två väsentligen skilda världar” (Ericsson 2002, s 31, 

fritt översatt). Det är anmärkningsvärt att vi idag – snart tre decennier senare – 

fortfarande talar i termer av olika värdar. Nu handlar det emellertid inte om 

övergången från ”institutionsvärlden” till den kommunala ”omsorgsvärlden”, utan om 

övergången från den i viss mån omsorgsinfluerade särskolevärlden till – ja, vilken 

värld då? 

I en artikel om vuxenblivande för ungdomar med funktionsnedsättningar från sent 

1980-tal diskuterades några av de problem som kan uppstå i samband med övergången 

från skola till arbetsliv (Söder 1989). Det framhålls bland annat att analyser som gjorts 

om vad det innebär för ungdomar med funktionshinder att bli vuxna visar att 

dimensionen om oberoende och självständighet är överordnad andra faktorer som t ex 

sociala relationer, sexuellt liv, arbete osv. Söder vill betona den konstrast som tycks 

finnas mellan de värderingar som gäller i särskolan (det välvilliga accepterandet med 

risk för förnekandet av funktionsnedsättningen) och i arbetslivet (där kravet på 

kvalificering, träning av förmågor och därigenom fokusering på bristande förmåga). 

Författaren konstaterar att vi vet väldigt lite om vad denna konstrast innebär för 

ungdomar med funktionsnedsättningar som lämnar skolan. Hur upplever och hanterar 

de denna övergång? Hur ser de på sin framtida sysselsättning? Hur upplevs olika 
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alternativ (inklusive ”förtidspension”)? Hur skulle ett liv utanför arbetsmarknaden 

hanteras? Frågan är om vi idag – nästan 20 år senare – vet mer om Söders adresserade 

frågor?  

En allmän eller särskild väg till ”vanligheten”? 

Forskningen om övergången mellan särskola och arbetsliv kan sägas befinna sig 

mellan två olika forskningsområden. Det ena forskningsområdet, som rör ungdomar 

och arbetsliv, är förhållandevis välbeställt (se exempelvis Rantakeisu et al 1996; 

Hagström 1999; Rantakeisu 2002). Ett vanligt fokus i denna forskning är frågor om 

ungdomars förhållningssätt (attityder och värderingar) till arbete. Andra ganska 

omfattande forskningsområden är ungdomskulturforskningen samt studier om ung-

domsarbetslöshetens effekter (Willis 1983). Det andra forskningsområdet – som inte 

lika välbeställt – är särskoleforskningen. Även här finns det olika falanger. Bland 

annat finns det den specialpedagogiskt inriktade forskningen som kan sägas vara 

antingen kategorisk eller relationell (se Emanuelsson et al 2001, Persson 2001). På 

senare tid märks den forskning som intresserar sig för studiet av inkluderande och 

exkluderande processer i skola (Hjörne 2004; Bliding 2004; Assarsson 2007; Berthén 

2007; Frithiof 2007) och arbetsliv (Dag 2006; Blomberg 2006; Andersson & 

Johansson 2007). Det kan konstateras att befintlig forskning har intresserat sig för 

antingen det ena (ungdomar/särskola) eller det andra (arbetsliv/arbetslöshet). Mycket 

få studier har intresserat sig för själva övergången från särskola till arbetsliv.   

Forskning om funktionshinder och arbetsliv 

Den internationella forskningen kring funktionshinder och arbetsliv är mångfasetterad 

och representerar en rad perspektiv och angreppssätt. Bland annat har Abberley (1996) 

och Peters (1996) diskuterat olika sätt att förstå området funktionshinder, identitet och 

arbetsliv. Vidare har Hudson (2003) försökt att identifiera de specifika svårigheter som 

kan gälla för unga vuxna med utvecklingsstörning i deras övergång mot vuxenliv och 

arbetsliv. Författaren hänvisar bland annat till May (2000) som menar att vuxen-

blivandet för många är förknippat med vissa rättigheter, privilegier och ett visst ansvar. 

Det hävdas dock att denna ”naturliga progression” inte alltid kan tas för given när det 

gäller personer med utvecklingsstörning.   
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Nolén (2005) menar att svensk forskning om funktionshinder och arbetsliv är ett 

starkt eftersatt område. Det hävdas att den mesta forskningen om funktionshinder och 

handikapp rör andra områden än arbetslivet. För att råda bot på detta lät 

Arbetslivsinstitutet sammanställa en litteraturöversikt beträffande funktionshinder och 

arbetsliv. Vid en sökning i databaser konstateras att forskningen om ”arbetsliv” är 

mycket väl tillgodosedd. Likaså börjar området ”funktionshinder och handikapp” bli 

ett alltmer etablerat forskningsfält. Däremot finns det förhållandevis lite gjort vad det 

gäller funktionshinder och arbetsliv (se t.ex. Larsson 1996; Hulting et al 2000; Sjöberg 

2002). Detta torde således betyda att området ”utvecklingsstörning och arbetsliv” är 

om möjligt än mindre beforskat.  

De slutsatser som framkommer i Arbetslivsinstitutets rapport kan således samman-

fattas med att mycket lite är gjort (vilket sägs vara en slutsats i sig). Individ-

perspektivet dominerar till förmån för organisatoriska och samhälleliga perspektiv. Det 

konstateras vidare att möjligheten att få arbete är mycket liten för vuxna med 

intellektuella funktionshinder. En annan viktig slutsats är att människor med 

funktionshinder ses som en kollektiv grupp istället för att människor betraktas utifrån 

individuell kompetens. Det påtalas också att litteraturen på området inte sällan 

anknyter till praktiska exempel om hur människor med funktionshinder anpassas och 

rehabiliteras till rådande arbetsliv. Här tycks således en ”ensidig anpassning” dominera 

och material som belyser en ”ömsesidig anpassning” är i det närmaste obefintligt16. En 

annan genusrelaterad slutsats är att det finns mycket lite skrivet om i vilken mån män 

och kvinnors behov av stöd i arbetet skiljer sig (Nolén 2005). 

Dimitris Michailakis (2002) har i en artikel diskuterat den allmänna föreställningen 

att personer med funktionshinder med olika typer av stöd och rättsliga regleringar kan 

få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Författaren tar sin utgångspunkt i 

Deborah Stones (1985) historiska analys av olika socialförsäkringssystem. Stone 

hävdar att kapitalismen har att brottas med det distributiva problemet om hur 

samhällets resurser ska fördelas enligt de två principerna arbetsprestation och behov. 

Här framgår det tydligt, menar Michailakis, att ”arbetsoförmåga snarare är en socialt 

                                                 
16 Ett försök att belysa den ömsesidiga anpassningen beträffande människor med lindrig 
utvecklingsstörning har emellertid gjorts av Antonson (2003) vilket utvecklas nedan. 
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konstruerad kategori än en egenskap som kan tillskrivas individer” (Ibid. s 16). 

Michailakis kommer i sin systemteoretiska analys fram till att vi har att göra med två 

självkommunicerande system, nämligen arbetsmarknadssystemet och det rättsliga 

systemet. Dessa system kan inte påverka varandra då de är inbördes differentierade 

men inte hierarkiserade. Med andra ord kan det ena systemet inte styra det andra. 

Därvidlag blir det gängse förfaringssättet – att påtvinga arbetsmarkanden arbetskraft 

som det egna systemet klassificerar som arbetsoförmögen – tämligen utsiktslöst.  

När det gäller forskningen om funktionshinder och arbetsliv märks främst några 

studier inom projektet ”Att tillhöra de mest utsatta” (Jeppsson Grassman et al 2003). 

Projektet har på ett övergripande plan syftat till att studera livsvillkor, livssituation och 

mekanismer som leder mot utanförskap för några av de grupper som brukar betecknas 

som ”utsatta”. Ett annat syfte har varit att identifiera resurser – hos individer och i 

omgivningen – som motverkar utanförskap, bidrar till tillhörighet och till möjligheter 

för människor att trots allt forma sitt liv. Inom ramen för projektet har en rad delstudier 

genomförts med fokus på olika typer av funktionshinder och ofta med ett livslopps-

perspektiv som grund. En av slutsatserna i projektet rör varaktigheten i omgivningens 

stöd. En person med funktionsnedsättning kan upprätthålla sin kompetens tack vara ett 

långsiktigt och inte tidsbegränsat stöd från omgivningens sida. Ibland behövs ett 

intensivt stöd – ibland kan stödet rent av vara vilande. 

Sociologen Martha Blomqvist (1990) har gjort en historisk analys av den arbets-

marknadspolitiska utvecklingen för personer med funktionshinder. Hon kan konstatera 

att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som riktat sig till personer med funktions-

hinder under seklets senare delar formades under slutet av 1940-talet. En slutsats är att 

funktionshindrades ställning i förhållande till arbete i grunden har förändrats under 

1990-talet. En viktig del i denna förändringsprocess handlar om handikappbegreppets 

användning. Det hävdas att i det agrara samhället inte fanns någon sammanfattande 

term för människors olika lyten. För fattigvårdens administration var kategoriseringen 

arbetsförmögen/arbetsoförmögen tillräcklig. I och med industrialiseringen så utkristall-

iserades grupper med liknande svårigheter i förhållande till lönearbete (blindhet, 

dövhet, vanförhet, åldringar etc.). Förmåga att kunna arbete var inte längre nog för att 

kunna försörja sig på arbete.  



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 48 - 

 

Den gränsdragning som AMS gör med arbetshandikappbegreppet är både inkluderande 

och exkluderande. Å ena sidan används begreppet för att i arbetskraften inkludera 

grupper som tidigare ställts utanför. Å andra sidan avskiljs de som klassificerats som 

arbetshandikappade från arbetsmarknaden till av staten skapad sysselsättning eller 

förtidspension. Den avgörande skillnaden jämfört med 1920- och 1930-talet är att de 

som avskiljts inte behöver vända sig till fattigvården/socialvården (Ibid. s. 131). 

 

Även Kohlström (2001) har analyserat den handikappolitiska utvecklingen på arbets-

marknadsområdet. Hon ställer sig frågan till om personer med funktionshinder är 

kapabla till att möta arbetslivets ökade krav på förändring och utveckling. Författaren 

drar slutsatsen att omvandlingen på arbetsmarknaden – i form av ökade krav på 

flexibilitet, kreativitet, självständighet och social kompetens – inte kommer att gynna 

personer med funktionshinder. 

Sanna Tielman (2003) har undersökt de mekanismer som bidrar till marginalisering 

och integration av anställda med funktionshinder. Utgångspunkten är ett diskrimi-

neringsperspektiv där anställda med fysiska funktionshinder uttalar sig om möjligheter 

och svårigheter i att vara en del av arbetsgemenskapen. Ett återkommande tema i 

rapporten är förekomsten av två olika typer av integrationsformer, nämligen 

assimilation och inklusion. 

Munir Dag (2006) har i sin avhandling beskrivit de barriärer som unga människor 

med rörelsehinder upplever i kontakten med arbetsmarknaden. Ett syfte med studien 

var att undersöka hur dessa människors sociala och ekonomiska situation har påverkats 

av funktionsnedsättningen. Resultaten visar att det finns hinder på såväl individuell 

(låg utbildning, långtidsarbetslöshet, grava fysiska funktionsnedsättningar, brist på 

arbetslivserfarenhet) som social nivå (dåligt anpassade arbetsplatser, högt arbetstempo, 

arbetsgivares negativa attityder, brist på kunskap hos arbetsgivare om funktionshinder 

och handikapp). Författaren betecknar respondentgruppen som socio-ekonomiskt 

marginaliserade. 
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Forskning om utvecklingsstörning och vuxenblivande 

Forskningen kring funktionshindret utvecklingsstörning är mångfasetterad. Denna 

forskning representeras av olika perspektiv med olika disciplinära hemvister. En del av 

den forskning som handlar om utvecklingsstörning har ägnat ett speciellt intresse åt att 

förstå vad det kan innebära att bli vuxen. Denna typ av forskning kan sägas beakta 

olika livsområden. En rad forskare har intresserat sig för processer inom särskolans 

värld (se t.ex. Tideman 2000; Molin 2004; Szönyi 2005; Assarsson 2007; Berthén 

2007; Frithiof 2007). Andra har fokuserat på boendets betydelse för personer med 

utvecklingsstörning (Ringsby Jansson 2002; Olin 2003; Blomberg 2006). Ytterligare 

några har forskat om utvecklingsstörning, teater och organisatoriska villkor (Ineland & 

Sauer 2007). Vidare har Löfgren-Mårtensson (2003) studerat innebörder av sexualitet 

och kärlek hos den nya generationen unga med utvecklingsstörning.  

I snart tre decennier har Hill och Rabe intresserat sig för att följa upp barn och 

ungdomar med utvecklingsstörning och deras väg mot vuxenlivet. I en av 

uppföljningsrapporterna (Rabe 1997) penetreras frågan om hur särskolan förbereder 

för vuxenliv och arbetsliv. Enligt läroplanen (Lpf 94) ska verksamheten inom 

gymnasiesärskolan fungera som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv, bland 

annat vad det gäller arbete. Rabe konstaterar att särskolan fortfarande i hög grad är 

inriktad på omvårdnad samt att särskolan brister i kommunikativ färdighetsträning. 

Istället fokuseras elevens begränsningar vilket leder till lägre krav, få utmaningar och 

svagare utveckling för eleven. Författaren är också kritisk till den särbehandling som 

särskolan medför. Denna sägs ofta, i sin förlängning, leda till svårigheter i 

samhällslivet. Rabe efterlyser en skolplanering som utgår ifrån ett livslångt perspektiv 

och som belyser möjligheter och utmaningar snarare än problem och 

tillkortakommanden. 

Kristina Szönyi (2005) har i sin doktorsavhandling analyserat de berättelser som 

ungdomar i särskolan ger uttryck för. Szönyi talar om tre olika former av 

vanliggörande som kännetecknande för ungdomarnas syn på tiden efter gymnasie-

särskolan; omsorgsrelaterat vanliggörande, radikalt vanliggörande samt framtids-

inriktat vanliggörande. Dessa olika former av vanliggörande kan ses som elevernas 

speciella sätt att förhålla sig till och hantera de delaktighetsinskränkningar de 
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konfronterades med i särskolan. I synnerhet verkade det handla om att hantera sin 

administrativa (formella) tillhörighet till särskolan. Szönyi visar tydligt i sin studie att 

särskoletillhörigheten uppfattade av ungdomarna som både en möjlighet och en 

begränsning. 

 

Särskoletillhörigheten upplevdes av det stora flertalet eleverna som något positivt och 

något som bidrog till deras sociala delaktighet. Samtidigt /…/ berättade många elever 

också om en stark önskan att tillhöra den vanliga skolan och om att vara en vanlig elev 

(Ibid. s 205). 

 

Forskningen om personer med intellektuella funktionshinder och skol-/arbetsliv har på 

senare tid visat att dessa individer ofta har en gemensam strävan. Denna strävan 

handlar inte sällan om komma bort från ”det avvikande” och ”det annorlunda”. De 

söker sig till normala livsmönster och ett liv som andra, vilket de i viss utsträckning får 

tillgång till. Sökandet kan emellertid se ut på olika sätt. Ofta innebär det ett sökande 

efter en socialt accepterad roll inom familjen, en yrkesroll, ett jobb att gå till och/eller 

en social gemenskap (Antonson 2003; Szönyi 2005; Larsson 2006). 

Sivert Antonson (2003) har iscensatt en av få studier som inriktar sig på 

utvecklingsstörning och arbetsliv. Undersökningen riktar intresset mot hur personer 

med lindrig utvecklingsstörning (samt personer med psykiska funktionshinder och 

personer med rörelsehinder) närmar sig arbetsmarknaden. Bland annat studeras vad det 

formella respektive det informella stödet har för betydelse i strävan att nå, få, och 

behålla ett arbete. Antonson har tillsammans med Rolf Stål (2003) redogjort för den 

process som möjliggör för personer med funktionshinder att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Författarna menar att det gäller inte bara att nå och få ett arbete, utan 

även att kunna behålla ett arbete. Denna process innefattar således tre steg eller faser:  

Att nå ett arbete kan liknas vid ”att stå vid porten” till ett arbete. Här underförstås 

att personen anser sig klara av ett visst arbete, men också att närstående, vänner och 

professionella hjälpare anser att vederbörande har denna förmåga. Ibland föregås 

denna första fas av någon sorts arbetsträning. 

Att få ett arbete betyder att personen anställs av en arbetsgivare. Nu handlar det 

inte om att arbetsträna längre. Istället kan det talas om att personen arbetsprövar. Om 
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det rör sig om en anställning med lönebidrag är avsikten att detta successivt ska sjunka 

och att arbetsgivaren framledes står för en allt större del av finansieringen. Karaktären 

på de arbetsuppgifter som ska utföras ska vara av sådant slag att det anses vara ett 

nödvändigt arbete som måste utföras på arbetsplatsen. Detta oavsett om personen som 

utför uppgiften har ett funktionshinder eller inte. I detta fall har arbetstagaren anställts 

för sin duglighet och kompetens 

Att behålla ett arbete innebär att personen fortfarande vill och anser sig kunna 

arbeta. Det innebär också att prövningstiden är över och att eventuellt lönebidrag inte 

längre utgör finansieringsgrunden för tjänsten. Nu kan arbetstagaren, precis som sina 

arbetskamrater, beviljas löneförhöjning, erbjudas fortbildning, få en befattnings-

beskrivning och titel osv. Denna fas innebär vidare att arbetsgivaren värnar om sin 

arbetstagare och ser denne som en betydelsefull person på arbetsplatsen. 

Antonson och Stål vill understryka att processen för personer med funktionshinder 

många gånger är mer omständlig jämfört med personer som inte har något 

funktionshinder. I synnerhet poängterar författarna att det särskilda stödet måste 

omfatta alla tre faserna i processen. 

Antonson har funnit ett antal framgångfaktorer som är avgörande för i vilken 

utsträckning som människor med intellektuella funktionshinder kan nå, få och behålla 

ett arbete. Dessa faktorer kan indelas i två kategorier, nämligen personfaktorer och 

omgivningsfaktorer. Personfaktorer är knutna till individens egna sätt att förhålla sig 

till arbete. Exempelvis handlar det om vikten av att göra sig själv och sitt 

funktionshinder tydligt för omgivningen, att uppvisa en ”alltid redo”-attityd, att 

värdera sitt arbete högt från början etc. Omgivningsfaktorerna handlar om hur den 

omgivande miljön är beskaffad; att arbetslivskonsulenter ger ett adekvat och 

långsiktigt stöd, att närstående har liknande mål och visioner som professionella 

hjälpare etc. Uppdelandet av personfaktorer respektive omgivningsfaktorer påminner 

mycket om Molins (2004) resonemang om interna och externa förutsättningar för 

delaktighet (vilja, förmåga och tillfälle/tillgänglighet)17. 

                                                 
17 För en i detta sammanhang intressant diskussion om Layders teori om sociala domäner se 
Coniavitis Gellerstedt (2005) 
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Antonsons (2003) studie kan sammanfattas på följande vis. Flera av personerna 

med lindrig utvecklingsstörning ansåg att stämpeln ”utvecklingsstörd” var ett hinder 

för att få ett reguljärt arbete. Nästan alla hade svårt att tala om vad man hade för 

svårigheter i och med sin funktionsnedsättning. En av undersökningspersonerna kunde 

sätta ord på sina tillkortakommanden – han blev också tydlig inför arbetsgivare och 

arbetskamrater. Nästan samtliga deltagarna i studien betonar vikten av anhörigas stöd. 

Undersökningspersonerna ansåg att det inte var meriterande att ha gått i särskolan. 

Man hade 

 

 i all välmening visats in av samhället och av anhöriga på en särskild skolväg från vilken 

det sedan inte varit lätt att kunna nå fram till en allmän väg (s 163).  

 

Personerna ansåg att det så kallade SEM-stödet18 var en självklarhet. Detta kan 

jämföras med Gustavssons resonemang om vad som utmärker ”den första 

integreringsgenerationens” sätt att se på vad det innebär att kunna något (Gustavsson 

1996; 1998). 

Kent Ericsson (1998), som nämndes inledningsvis i detta kapitel, har i en intervju-

undersökning studerat personer med utvecklingsstörning och deras tankar om arbete 

och daglig verksamhet. Studien ingår i Projekt Karriär som syftar till att öka 

möjligheterna till (löne)arbete för personer som idag är sysselsatta inom daglig 

verksamhet. Ett intressant resultat i studien var hur deltagarna värderade arbetet i 

termer av huruvida det var ”ute” eller ”inne”. ”Att vara utanför dagcenterlokalen sågs 

av de flesta som önskvärt, men att få vara den enda med funktionshinder i 

arbetsgruppen var mest eftersträvansvärt” (Ibid. s 23). Det ansågs alltså vara ”finare” – 

eller mer ”högstatus” – att vara ute än inne. Ett av motiven för denna statusmarkör var 

att personerna vill öka avståndet till personalen vilka ansågs begränsa deras frihet.  

Larsson (2006) har i sin licentiatuppsats studerat personer med intellektuella 

arbetshandikapp och deras integration i de sammanhang där de har sitt arbete och sin 
                                                 
18 Den så kallade supported employment-metodiken (SEM) kommer ursprungligen från USA. Senare 
har den utvecklats i Norge och sedermera i Sverige. Här har metodiken kommit att kallas ”särskilt 
introduktions- och uppföljningsstöd för funktionshindrade i arbetslivet” (SIUS). Antonson (2003, s 
20ff) lyfter fram fyra grundläggande principer för supported employment-metodiken: (i) först arbete, 
sedan träning, (ii) job-coach och co-worker, (iii) naturligt stöd och (iv) ett ”typiskt” arbete. 
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dagliga sysselsättning. Författaren har bland annat undersökt arbetsplatskulturens och 

det sociala stödets betydelse. Ett resultat var att personerna inte var fullt ut integrerade 

på sina arbetsplatser. De hade annorlunda arbetsvillkor som innebar en form av 

underordning och utanförskap (i olika grader). De strävade efter att komma bort från 

det avvikande och det annorlunda och sökte sig till normala livsmönster – ett liv som 

andra. Men de riskerade också att utsättas för överkrav. För att klara sitt arbete var de 

beroende av socialt stöd, vilket kan ses som en del av deras annorlunda arbetssituation. 

Resultatet kan, menar Larsson, sammanfattas som en grundläggande integra-

tionsproblematik. 

Vidare har Manfredsson & Wetter (2002) studerat mötet mellan personer med 

lindrig utvecklingsstörning och handläggare på arbetsmarknadsmyndigheter. I ljuset av 

empowermentteorier har författarna försökt att tolka vad det är som sker i detta möte. 

En slutsats var att det fanns många aspekter av empowerment i mötet men också dess 

motsats. Gemensamt för undersökningsdeltagare med funktionshinder vara att de 

ansåg sig haft svårt att påverka inom vilket område de skulle få arbete. 

Myndighetsföreträdarna, å andra sidan, beskrev i hög grad en ansats av empowerment 

i talet om vad de ville uppnå med sitt uppdrag. Däremot hänvisade man till 

administrativa hinder och traditioner när det praktiska arbetet skulle beskrivas19.  

Renblad (2001) har i sin forskning fokuserat på hur personer med lindrig och 

måttlig utvecklingsstörning resonerar kring viktiga aspekter av vardagslivet, t ex 

inflytande, bemötande, sociala relationer samt information och kommunikation. 

Renblad tar sin utgångspunkt i tidigare studier från 1980 och 1990-talet som visat att 

personer med utvecklingsstörning har ett mycket begränsat inflytande på sitt 

vardagsliv (Brodin & Renblad 1999: Jarhag 1993; Söder 1989). En intressant slutsats i 

studien är att möjligheterna till inflytande varierade. De flesta undersöknings-

deltagarna som upplevde ett begränsat inflytande bodde i gruppbostad. Några av 

undersökningsdeltagarna hade någon sorts eget boende. De senare gav uttryck för en 

mer positiv syn på möjligheter till inflytande än övriga i studien.  

                                                 
19 Detta påminner mycket om Argyris (1993) distinktion mellan ’Espoused theories’ (förfäktade 
teorier) och ’Theories in use’ (efterlevda teorier).  
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Renblads relaterar sina resultat till Edgerton (1990) som noterat skillnader i 

möjligheter till inflytande beroende på om man var i eller utanför servicesystemet. I en 

studie av personer med lindrig utvecklingsstörning som levt utan assistans från 

servicesystemet visade att de upprätthöll sin hälsa, lycka och personliga intressen. De 

tjänade egna pengar för sitt uppehälle, skaffade vänner, uttryckte glädje, och såg med 

tillförsikt på framtiden. Edgerton gjorde sedan en jämförelse utifrån någorlunda 

objektiva kriterier beträffande livskvalitet. Det visade sig att personerna i studien 

kunde jämföras med äldre, låginkomsttagare och lågutbildade. Det var också personer 

från dessa grupper som de umgicks med. Jämförande studier med personer i samma 

ålder, IQ, fysiska kondition och som levt på institutioner visade att de senare var 

mindre självständiga. De var också mindre normaliserade vad gäller kläder, språk, 

aktiviteter, ansvar och fritidsaktiviteter. De hade mindre kontroll över sitt liv beroende 

på att planering gjordes upp av andra. 

Edgerton hävdar att det inte finns några enstaka personliga egenskaper som 

korrelerar med en framgångsrik anpassning i samhället. Sådana personliga egenskaper 

har mycket liten betydelse eftersom omgivningsbetingelserna betyder så mycket för 

utvecklings av kompetensen. Edgerton menar vidare att det finns mycket få 

möjligheter för personer med utvecklingsstörning att få erfarenheter och lära från 

utmaningar och misslyckanden i vardagslivet. Att få diagnosen utvecklingsstörning 

innebär ofta att en socialiseringsprocess startar och denna process är väl spridd på i 

familjerna, skolorna och inom hjälpapparaten. Edgertons forskning har visat styrkan i 

denna process. Personer som är normalbegåvande, och som av misstag fått diagnosen 

utvecklingsstörning, har sedermera socialiserats in i samhället med vissa typiska drag. 

De har utvecklat en låg självrespekt, är rädda för att misslyckas, har ofta hamnat i en 

beroendeställning samt utvecklat en sämre förmåga till mellanmänskliga relationer.  

Vidare har Sauer (2004) studerat personer med utvecklingsstörning och deras 

deltagande i en teaterverksamhet. Sauer anlägger delvis ett organisatoriskt perspektiv i 

sin studie där deltagarnas erfarenheter kan förstås i ljuset av olika rationaliteter. 

Teaterverksamhet som omsorgsform för personer med utvecklingsstörning utgör en 

speciell rationalitet som i flera avseenden skiljer sig från traditionella dagliga 

verksamheter. Även Ineland (2007) har intresserat sig för detta område och i synnerhet 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 55 - 

de olika logiker som kännetecknar ”omsorgen” respektive ”teatern”. Bland annat 

diskuteras implikationer med omsorgsverksamhetens tradition att imitera autentiska 

verksamheter (imitations-/autenticitetsproblemet).  

Umb-Carlsson (2005) har i sitt avhandlingsarbete genomfört en undersökning i 

Uppsala län med fokus på levnadsförhållanden för 213 personer med utvecklings-

störning (födda 1959-1974). Bland annat har författaren studerat aspekter som arbete, 

fritid och socialt liv. Resultaten visar att det fanns betydande skillnader i levnads-

förhållanden mellan personer med utvecklingsstörning och befolkningen i övrigt. 

Noterbart från studien vara att ålder och grad av funktionshinder hade mycket liten 

betydelse för levnadsförhållanden inom undersökningsgruppen.  

Blomberg (2006) har undersökt hur den senaste tidens förändringar inom 

handikappområdet har påverkat levnadsförhållanden för vuxna personer med 

utvecklingsstörning. Centrala begrepp i denna studie är delaktighet, medborgarskap 

och kategorisering. Ett resultat i studien var att flera av informanterna upplevde ett 

bristande socialt medborgarskap i mötet med omgivningen. Men de upplevde också att 

de blev lyssnade på i mötet med berörda politiker. Blomberg menar att resultatet kastar 

ett ljus över klyftan mellan teori och praktik.  
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Kap 4 METOD 
 

I detta kapitel redovisas tillvägagångssätt vid urval, genomförande och bearbetning av 

insamlat material samt etiska hänsynstaganden. Undersökningen är huvudsakligen 

designad i fyra delstudier med kvalitativ inriktning. De syftar till att, utifrån olika 

perspektiv, beskriva och analysera ungdomars tillhörighetsprocesser i övergången 

mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. I metodlitteraturen poängteras flera förtjänster 

med ett sådant förfaringssätt (Lindén et al 1999). Analysen av intra- och inter-

personella processer kan sedan ställas i relation till andra bredare kartläggningar av 

exempelvis levnadsförhållanden och livsvillkor (exv Socialstyrelsen 2006b).  

Datainsamling, urval och genomförande 

Den första delstudien har varit inriktad på att följa upp några av de ungdomar som 

figurerade i avhandlingsstudien (Molin 2004) i samband med att de slutade gymnasie-

särskolan. I delstudie två och tre har jag valt en bredare ansats som fokuserat på olika 

arenor där yngre vuxna med särskolebakgrund närmar sig sysselsättning och arbete. 

Data har dels samlats in från personer som sökt, erbjudits och sedermera accepterat 

sysselsättning inom daglig verksamhet, och dels från yngre vuxna med särskole-

bakgrund som valt att skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. I den 

fjärde studien har ett antal formella stödpersoner intervjuats om arbetssökande med 

intellektuella funktionshinder och deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Nedan beskrivs uppläggning och genomförande av dessa studier. Sammantaget har 

totalt 18 personer intervjuats (10 ungdomar med särskolebakgrund varav 4 kvinnor 

och 6 män, samt 8 formella stödpersoner). Intervjuerna har kompletterats med 

deltagande observationer. 

Studie I – ”Uppföljningsstudien” 

Den första studien har en induktiv ansats där det handlar om att upptäcka vilka 

tillhörighetsprocesser som – i första hand – ”tuffingarna” ger uttryck för i samband 

med att de lämnar gymnasiesärskolan. I ett första skede söktes ungdomarna upp under 

deras sista termin (vårterminen 2006) i gymnasiesärskolan. Datainsamlingsmetoder i 
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denna fas har varit tematiserade samtalsintervjuer med enskilda ungdomar (Kvale 

1997) samt deltagande observationer (Taylor & Bogdan 1998). Teman för denna typ 

av samtal har varit; 

 

- Skoltid (Vad har särskoletiden inneburit för dem? Vilka erfarenheter tar de med sig 

från tiden i särskolan? Vad har tillhörigheten till särskolan inneburit för deras 

självbild? etc.)  

- Nutid (Hur ser de på sin situation och sina möjligheter idag? Vilka strategier har 

ungdomarna för att nå och få ett arbete? Vilken sorts stöd förväntar de sig? etc.)   

- Framtid (Vilka föreställningar / drömmar / visioner har ungdomarna om sitt framtida 

arbetsliv? Vad är ”lågstatus” respektive ”högstatus” när det gäller framtida syssel-

sättningsformer? etc.) 

 

Under våren 2006 valdes några (fem) ungdomar ut från avhandlingsstudien (Molin 

2004). Tre av dessa ungdomar representerade vad jag tidigare kallat för ”tuffingarna” 

(”Elvira”, ”Cissi” och ”Chrille”20). Många anser att det är denna typ av elever som 

utgör den så kallade nya särskolegenerationen. Vidare har jag även träffat ”Mats” och i 

viss mån ”Mårten”. Mårten beskrevs i avhandlingsstudien som en representant för vad 

lärarna kallades ”särskolans mönsterelever”, dvs. de som på ett artigt och fogligt sätt 

inordnade sig i skolans strukturer. Mats, däremot, beskrevs i avhandlingsstudien som 

att han inte riktigt tillhörde ”tuffingarna”, men han hörde heller inte till ”de fogliga”. 

Mats iklädde sig rollen som särskolans elevrådsrepresentant (i skolans ”stora” 

elevråd). Jag har strategiskt valt ut dessa ungdomar mot bakgrund av att de i 

avhandlingsstudien kunde sägas representera olika ”stilar” - en ”trygghetsstil” 

[Mårten], en ”pendlarstil” [Mats] samt en ”tuffingstil” [Elvira, Cissi & Chrille] (Jfr 

Olin & Ringsby Jansson 2006). 

Ungdomsintervjuerna genomfördes i olika kontexter. Samtalen med Elvira och 

Cissi var exempelvis förlagda till neutrala platser (caféer) och varade ca 90 min. 

Intervjun med Mats genomfördes under en ”håltimma” i ett mindre grupparbetsrum 

under avslutningsveckan. Samtliga intervjuer bandades och skrevs ut ordagrant (se 

                                                 
20 Samtliga namn på personer och verksamheter i studierna är fingerade.  
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intervjuguide Bilaga 1). Vidare har jag följt ungdomarna under deras sista vecka i 

skolan (juni 2006). Dessa deltagande observationer registrerades i fältanteckningar.  

Vidare har ett speciellt intresse ägnats åt ”tuffingarna” i det hänseendet att jag även 

sökt upp vissa ungdomar i deras nuvarande sysselsättning. En av ”tuffingarna” från 

avhandlingsstudien – Chrille – följdes i två olika sammanhang. Dels träffade jag 

Chrille i hans sysselsättning inom daglig verksamhet21 där han arbetar fyra dagar i 

veckan. Dels följde jag honom i hans roll som ”assisterande vaktmästare” på en låg- 

och mellanstadieskola. I den senare verksamheten fick jag också möjlighet att 

intervjua Chrille på arbetsplatsen. Intervjun varade 60 min. Även denna intervju 

bandades och skrevs ut ordagrant.  

I flera studier där forskare genomfört intervjuer med personer med 

utvecklingsstörning framhålls ibland de intervjutekniska svårigheter som är 

förknippade med detta förfaringssätt (se exv Ringsby Jansson 2002; Sauer 2004; 

Larsson 2006). I mina uppföljande intervjuer med ungdomarna från avhandlings-

studien har dessa svårigheter i viss mån underlättats av framförallt två faktorer. Dels 

har det varit en fördel att jag och ungdomarna sedan tidigare hade en relation och ett 

gemensamt sammanhang att relatera samtalet till. Det fanns således en gemensam 

referenspunkt i tillvaron som vi båda – i intervjusituationen – kunde ”luta oss mot” 

(”kommer du ihåg den där gången då vi var på friluftsdag…”). Dels har jag i samtalen 

med ungdomarna ofta haft deras egna hemsidor som utgångspunkt i intervju-

situationerna. Deras respektive hemsidor, som finns länkade från gymnasiesärskolans 

hemsida, säger något om hur de vill presentera sig själva (intressen, familje-

medlemmar etc.), och därmed även deras självbilder och livsstilar.  

Under våren 2007 genomfördes uppföljande intervjuer och deltagande 

observationer med ungdomarna. Några av dessa intervjuer gjordes cafémiljö. 

Observationerna genomfördes på ungdomarnas arbetsplatser. I empiridelen redovisas 

erfarenheterna från uppföljningsstudien i form av fallbeskrivningar (Merriam 1994) 

med tillhörande analyser och tolkningar. 

                                                 
21 Verksamheten, som är en beviljad insats enligt LSS § 9:10, består i diverse legoarbeten till flera 
tillverknings- och grossistföretag. Arbetsuppgifterna är främst paketering, montering och etikettering 
av konsumentförpackningar. 
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Delstudier i olika världar 

Utifrån avhandlingsstudien (Molin 2004), samt den ovan nämnda uppföljningsstudien, 

har således tre mindre delstudier designats. En ambition har varit att rekrytera 

ungdomar med särskolebakgrund i åldrarna 21-25 år, och som sedermera kommit en 

något längre i processen. I syfte att undersöka delaktigheten i olika världar har urvalet 

av ungdomar strategiskt valts ut för att representera en variation beträffande livsstil 

och sysselsättningsformer. Under hösten 2006 genomfördes dels en etnografiskt 

inriktad studie inom daglig verksamhet (”DC-studien”), och dels en ”sökandestudie” 

med ungdomar från gymnasiesärskolans nationella program som skrivit in sig som 

arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Utöver detta har även ett antal intervjuer gjorts 

med formella stödpersoner och tjänstemän (vägledare, utredare och SIUS-

konsulenter22 vid Arbetsförmedlingen, yrkesvalslärare, chefer för daglig verksamhet 

etc). 

 

Studie II – ”Dagcenterstudien” 

Denna studie23 inleddes med att två chefer för daglig verksamhet i en utvald kommun 

intervjuades om verksamhetens utformning och omfattning. Informanterna fick sedan, 

utifrån min ”rekryteringsambition” (ovan), beskriva någon av deras verksamheter som 

kunde fungera som en inkörsport till att komma i kontakt med yngre vuxna som haft 

sin sysselsättning inom daglig verksamhet i några år. Vi kom fram till att den så 

kallade ”utegruppen” kunde vara en lämplig verksamhet att följa. Utegruppen är en 

utflyttad verksamhet som har sin formella tillhörighet till ett traditionellt dagcenter, 

men som har sin egen samlingslokal i ett källarplan på ett större hyreshus. Gruppen, 

som omfattas av sex arbetstagare och två arbetsledare, har sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter i att sköta trädgårds- och parkarbete vid en rad kommunala inrättningar 

i staden (äldreboenden, gruppboenden, förskolor etc.). Ett syfte med denna delstudie 

var att få en bild av vad som kännetecknar olika gemenskaper i ”omsorgsvärlden”.  
                                                 
22 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 
23 Det huvudsakliga motivet till benämningen ”Dagcenterstudien” är tvåfaldigt. Utöver det språkliga 
motivet finns också en ambition att i de empiriska beskrivningarna ligga så nära informanternas egna 
sätt att resonera som möjligt. Såväl arbetstagare som arbetsledare inom den studerade dagliga 
verksamheten talade ofta i termer av just ”dagcenter”.  
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Under en period av två novemberveckor följdes ”utegruppens” arbete genom 

deltagande observationer. För forskarrollen innebar detta att ikläda sig traditionella 

arbetskläder och följa med gruppen i deras minibuss på olika uppdrag i kommunen. 

Årstiden gjorde att de flesta av samtalen med arbetstagarna gjordes med en lövkratta i 

handen. Tack vare ”utegruppens” ambulerande arbetssätt kom jag även i kontakt med 

en rad andra dagliga verksamheter i kommunen. Dessa deltagande observationer 

registrerades sedan i fältanteckningar (Fetterman 1989; Taylor & Bogdan 1998). 

Utöver dessa observationer genomfördes också intervjuer med tre arbetstagare; Sara 

och Jenny i Servicegruppen på Dagcentret samt Valle i Städgruppen på Husarens 

servicehus. Intervjuerna, som varade mellan 40-60 minuter, bandades och skrevs ut 

ordagrant (se intervjuguide Bilaga 2).  

Studie III – ”Sökandestudien” 

Denna delstudie handlar om ungdomar med särskolebakgrund som valt att söka arbete 

på traditionellt vis via Arbetsförmedlingens försorg. Delstudien initierades i och med 

en intervju med en vägledare på arbetsförmedlingen med speciellt ansvar för unga med 

funktionshinder24. Denne vägledare, som hade lång erfarenhet av att handlägga 

ärenden med marginaliserade ungdomar, förordade några namn på yngre vuxna som 

gått ut gymnasiesärskolan och som numera var ”arbetssökande”. Urvalet av dessa 

personer gjordes mot bakgrund av vägledarens bedömning av att de kunde tänkas 

tillhöra ”den nya generationen” ungdomar i särskolan. Gemensamt för intervju-

personerna var också att de inte ville förlika sig med någon sorts särskole-

/omsorgstillhörighet. Tre personer tillfrågades (av vägledaren) om de ville låta sig bli 

intervjuade, vilket samtliga gav sitt samtycke till. Därefter sökte jag upp ”Morgan”, 

”Marcus” och ”Pelle” i sina respektive lägenheter, inhämtade skriftligt samtycke (se 

nedan) och intervjuade dem utifrån tematiken skoltid – nutid – framtid (se 

intervjuguide Bilaga 3). Intervjuerna, som varade mellan 60-90 minuter, bandades och 

skrevs ut ordagrant25.  

                                                 
24 Tidigare har denna funktion vid Arbetsförmedlingen haft benämningen ”Unga Handikappade”. 
25 Det fanns initialt en ambition att även intervjua några kvinnor enligt ovan nämnda angreppssätt. 
Tyvärr visade det sig dock, av olika skäl, vara svårt att rekrytera kvinnliga informanter till denna 
delstudie.  
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Studie IV – ”Tjänstemannastudien” 

Ett syfte med intervjuerna i ”tjänstemannastudien” var att bli bekant med hur 

stödinsatser på lokal nivå kan te sig, samt att rekrytera presumtiva nyckelpersoner för 

framtida kontakter med undersökningsgruppen. Urvalet av informanter i intervjuerna 

kan sägas basera sig på en kombination av strategiskt urval och så kallat snöbollsurval 

(Bryman 2001). Med detta menas att informanterna har rekommenderat personer med 

god insikt i problemområdet. Inledningsvis intervjuades två arbetskonsulenter, på 

Arbetsförmedlingen Rehab, med god förankring i den lokala arbetsmarknaden. Deras 

främsta uppgift var att utreda arbetsförmåga och introducera intellektuellt arbets-

handikappade på i första hand lönebidragsanställningar. Sedermera kom två SIUS-

konsulenter, en vägledare vid arbetsförmedlingen, en yrkesvalslärare samt två chefer 

för daglig verksamhet att intervjuas. Totalt har således 8 personer i stöd-

/tjänstemannaposition intervjuats. Intervjuerna varade 60-90 min (se intervjuguide 

Bilaga 4)26. Merparten av intervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant. Bearbet-

ningen av intervjuerna med formella stödpersoner började med att materialet kodades 

och inordnades i centrala teman. Den fortsatta analysen gick sedan ut på att sortera 

informanternas utsagor utifrån vart de förlägger de arbetssökandes möjligheter och 

hinder att erhålla ett arbete. Det empiriska materialet kunde således inordnas i ett 

kontinuum mellan individ och/eller omgivning.  

Bearbetning, analys och tolkning av materialet 

Analysen av intervjuer och observationer i ungdomsstudierna (dvs. delstudie 1, 2 och 

3) följer i princip samma mönster. I samtliga fall rör det sig om kvalitativ analys med 

induktiva inslag. Metodlitteraturen betonar att etnografiska forskningsansatser i sig 

inte har någon sammanhållen metodologi för bearbetning och analys av insamlat 

material. Inte sällan framhålls dock ”The emic/etic approach”, vilken något förenklat 

betyder att det fullständiga svaret på frågan ”vad är det som sker?” kommer både från 

undersökningsdeltagarnas synvinklar och från forskarens synvinkel (Lindman i 

                                                 
26 Samtliga intervjuguider har modifierats något inför varje intervju beroende på vem/vilka som låtit 
sig bli intervjuade. I stort sett har dock guiderna följt det upplägg som finns presenteras i bilagorna 1-
4. 
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DeWalt & DeWalt 2002). Forskaren uppmanas att använda såväl underförstådd som 

explicit information i analys och skrivande. 

 

The reason why so many people find qualitative data analysis so difficult is that it is not 

fundamentally a mechanical or technical process; it is a process of inductive reasoning, 

thinking, and theorizing. […] Developing concepts is an intuitive process. [A place to 

start is to] look for words and phrases in informants’ own vocabulary that capture the 

meaning of what they say or do. Concepts from informants are sometimes referred to as 

“emic” or concrete concepts (Taylor & Bogdan 1998, s. 140f). 

 

Hammersley & Atkinsons (1995) för ett liknande resonemang om att det i etnografiska 

studier bör finnas en dialektik mellan det begreppsdrivna (”Formal theory”) och det 

empiridrivna (”Substantive theory”). Utifrån en sådan ansats har jag försökt att – efter 

en initial kodning och tematisering av materialet – mejsla ut centrala mönster och 

karaktäriserande drag i de olika studierna. Denna process har syftat till att ”öppna upp” 

materialet för att senare möjliggöra olika tolkningar av materialet. Dessa inledande 

karaktäriseringar ligger väldigt nära informanternas egna sätt att beskriva sin 

vardagsverklighet. Ibland kallas denna första tolkningsfas för ett erfarenhetsnära 

tolkningsintresse (Gustavsson 2000a). Men samtidigt är det möjligt att en utsaga eller 

en handling kan ha andra innebörder eller meningar än vad aktören kan ha menat. 

Därför förordas att forskaren även anammar ett erfarenhetsöverskridande 

tolkningsintresse. Här handlar det om att jämföra olika personers handlingar och eller 

utsagor och sedan relatera dessa jämförelser till teoretiska begrepp. Detta sätt att 

bedriva hermeneutisk tolkningsarbete påminner mycket om vårt vardagliga sätt 

tillskriva händelser olika innebörder. Det finns emellertid en viktig skillnad. Vårt 

vardagliga sätt att förstå vår omvärld präglas sällan av att vi systematiskt argumenterar 

och kontrollerar för att tolkningarna är rimliga och möjliga utifrån explicitgjorda 

kriterier27.  

                                                 
27 För en utförligare redogörelse för och diskussion kring dessa olika tolkningsintressen; se 
Gustavsson 2000a; 2000b; 2001. Diskussionen här är i hög grad influerad av dessa texter om 
tolkningsinriktad forskningsmetod. Se även Molin (2004, s 80-84). 
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Inte sällan brukar det talas om intersubjektivitet när det gäller vetenskaplig säkerhet 

och tillförlitlighet. Ofta avses här att studien (experimentet etc.) ska kunna upprepas 

och att denna replikation ska ge samma resultat som första gången. Vid ett 

tolkningsarbete är det omöjligt att uppnå denna typ av intersubjektivitet. Därför talas 

det i tolkningssammanhang om en annan väg att uppnå intersubjektiv bekräftelse på 

sina tolkningar. Här handlar intersubjektiviteten om att redogöra för den argumenta-

tionsprocess som leder fram till den slutgiltiga tolkningen. En sådan argumentation bör 

innefatta förförståelsens relation till data och tolkning av data, samt prövning av 

tolkningar mot olika krav. Gustavsson skiljer på två grundläggande villkor beträffande 

intersubjektiv bedömning av ett tolkningsarbete. Dels måste forskaren presentera all 

relevant information, dvs. väsentliga delar av datamaterialet som forskaren haft till sitt 

förfogande och som möjliggjort tolkningen. Detta är det s.k. informationsvillkoret. 

Dessutom måste forskaren redovisa alla väsentliga led i argumentationsprocessen 

genom att ”ta med mottagaren på en vandring genom materialet och sätta upp tydliga 

vägskyltar, som anger varför man valde att gå en viss väg i tolkningsarbetet och inte en 

annan” (Ibid. s 30). Här rör det sig alltså om det s.k. argumentationsvillkoret. På detta 

vis blir den empiriska redovisningen av ett tolkningsarbete med nödvändighet en så 

kallad ”tjock beskrivning” (thick description), vilken innefattar såväl de berörda 

personernas egna beskrivningar som argumentationens olika steg (jfr. Geertz 1973). I 

syfte att underlätta läsningen av det empiriska materialet finns i anslutning till varje 

delstudie (Kap 5 – 8) en sammanfattande diskussion. 

Gustavsson (2000a) menar att validering av tolkningar inryms i en process som 

innefattar tre grundläggande – och växelverkande – steg. Det första steget handlar om 

att försöka återge vad de berörda själva upplevt rörande betydelsen i de fenomen som 

studeras. Här återfinns således den beskrivande aspekten i tolkningsarbetet. Det andra 

steget anbelangar arbetet med att med utgångspunkt i materialet formulera alla rimliga 

tolkningar. Här finns den skapande aspekten i tolkningsarbetet, dvs. skapandet av 

mening. Det tredje steget, slutligen, rör ”prövandet av dessa tolkningar mot all 

föreliggande information i enlighet med explicit formulerade kriterier” (Ibid. s 13). 

Detta utgör den kontrollerande aspekten i tolkningsprocessen. 
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Etiska överväganden 

Studien beaktar Vetenskapsrådet etiska riktlinjer och ett speciellt hänsynstagande har 

vidtagits eftersom undersökningsdeltagarna har ett intellektuellt funktionshinder. Den 

informerande delen av det informerade samtycket har i uppföljningsstudien 

underlättats av att ungdomarna var ganska väl bekanta med formerna för min tidigare 

forskning (”jag följde ungdomarna under ett läsår i skolan och skrev en bok om dem – 

där de hade andra namn än i verkligheten.”). Ungdomarna har informerats om den 

förestående studien dels muntligen och dels i en lättläst skriftlig version (se bilaga 5)28. 

De har sedermera skriftligen samtyckt till att medverka i en uppföljningsstudie. 

I ”dagcenterstudien” och ”sökandestudien” hade jag ingen tidigare relation till 

undersökningsdeltagarna att falla tillbaka på. Beträffande den förstnämnda ”dagcenter-

studien” så förhörde sig den ansvarige chefen med gruppen om jag (i egenskap av 

forskare) fick möjlighet att vara med gruppen under några veckor för att se vad de 

gjorde. Arbetsledare och arbetstagare biföll denna förfrågan och ett datum bestämdes 

för en första träff/arbetsdag. Vid denna första träff fick jag möjlighet att, inför 

”utegruppens” arbetstagare, personal samt verksamhetsansvarige chef, berätta mer om 

projektet. Proceduren med den informerade samtycket inleddes med att jag skickade 

runt ett exemplar av avhandlingen ”Att vara i särklass” (Molin 2004). I stora drag 

handlade den informerande delen av samtycket om att införliva budskapet: ”För några 

år sedan skrev jag en bok om hur det kan vara att gå i skolan – nu är jag lite nyfiken 

på hur livet efter skolan kan se ut. Därför skulle jag vilja vara med er några veckor 

och se vad ni gör”. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och det informerades om 

att inte heller i ”den nya boken” kommer någon att figurera med sina riktiga namn. 

Vidare delades en lättläst version av samtycket (bilaga 5) ut till arbetstagarna där 

samtliga gav sitt skriftliga samtycke till att vara med i studien. Samtycket i ”sökande-

studien” inhämtades enligt samma mall i samband med intervjusituationen.  

                                                 
28 Denna lättlästa version av det skriftliga samtycket har i de olika studierna modifierats något 
beroende på vem den riktat sig till. Men i stora drag har det inte rör sig om några större 
innehållsmässiga förändringar.  
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EMPIRIKAPITEL (Kap 5-8) 

Kap 5 ”Uppföljningsstudien”  
Ett övergripande syfte med denna uppföljningsstudie var att utforska karaktären på de 

tillhörighetsprocesser som präglar den utökade särskolegenerationen. I studien har ett 

speciellt intresse ägnats åt att lyfta fram ungdomarnas egna sätt att betrakta sin 

situation med avseende på vad som utmärker deras självbilder, förhållningssätt och 

handlingar när de står på själva ”tröskeln” till arbetsliv och sysselsättning. Vi kommer 

inledningsvis i detta kapitel att få möta fyra utvalda ungdomar från avhandlings-

studien; Elvira, Chrille, Cissi och Mats. Dessa kommer att presenteras som ”fall” med 

en inledande beskrivning kring sociala bakgrundsfaktorer samt en kort tillbakablick till 

deras första år i gymnasiesärskolan. Sedan följer ett avsnitt där vi bland annat får träffa 

dessa ungdomar under avslutningsveckan i gymnasiesärskolan. Kapitlet avslutas med 

att vi får träffa Cissi och Mats ett år efter avslutad skolgång, då de berättar om sina 

erfarenheter av att hantera övergången mellan skola och arbetsliv.  

De uppföljande samtalen med ungdomarna från avhandlingsstudien kommer nedan 

att struktureras utifrån de karaktäristika som var och en av ungdomarna givit uttryck 

för. Generellt kan det hävdas att ungdomarna i denna uppföljningsstudie uppvisade 

vissa gemensamma erfarenheter av att lämna gymnasiesärskolan bakom sig och bege 

sig ut i sysselsättning och arbetsliv. I synnerhet handlade dessa erfarenheter om en 

strävan efter att vara vanlig – som andra. Flera av ungdomarna gav även uttryck för en 

ambition att ”bli något annat” än vad som förväntades av dem. Denna ambition tycktes 

anbelanga ungdomarnas strategier för att i möjligaste mån undvika en ”omsorgs-

karriär”. Dessa strategier, som flera av ungdomarna manifesterade, tycktes bland annat 

handla om dubbelsidigheten i att vara ”en särskoleelev som är beroende av alternativt 

har rätt till stödinsatser” alternativ att vara en ”före detta särskoleelev som nu kan och 

vill stå på egna ben”. För flera innebar tiden efter skolan en möjlighet att söka efter 

nya identiteter som inte präglades av de till viss del särbehandlande erfarenheterna från 

skoltiden.   
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Att se möjligheter i nya identiteter – exemplet ”Elvira” 

Vid tiden för uppföljningsstudiens genomförande är Elvira 20 år och går sin sista 

termin på gymnasiesärskolans individuella program. Elvira beskriver sig själv som 

chattande djurälskare (dock ej katter) med stor talang för teckning. Hennes mål i livet 

är att någon gång få arbete på en djurpark och – som hon säger – ”forska vidare” om 

vissa djurarter (helst delfiner). Men Elvira kan även tänka sig fortsatta studier på 

någon folkhögskola med konstnärlig inriktning. Hon bor hemma hos sina föräldrar i ett 

av stadens mindre attraktiva ”miljonprojektsområden”. Hennes mamma är långtids-

sjukskriven (efter en knäskada som hon ådragit sig inom äldreomsorgen). Hennes 

”låtsas-pappa” är för närvarande arbetslös. Han har tidigare arbetat som lastbils-

chaufför på ett numera nedlagt åkeri. Elvira har fem äldre syskon som bor på olika 

platser runt om i staden. En av Elviras systrar har en 11-årig son som Elvira med 

jämna mellan rum åker till djurparken med. Elvira har också en pojkvän som bor i en 

större stad i en annan del av landet. Med jämna mellanrum åker Elvira med buss för att 

hälsa på honom. När Elvira ska beskriva sina svagheter säger hon lite finurligt: ”Matte 

och pengar – och så är jag svag för pojkvännens söta leende.”  

Elvira beskrevs i avhandlingsstudien som en i ”det tuffa gänget” på gymnasie-

särskolan. Flera av dessa ungdomar gav uttryck för att de hade mer gemensamt med 

andra (icke funktionshindrade) elever på ”den stora skolan”. Tuffingarna tog också 

avstånd från andra elever på gymnasiesärskolan, i synnerhet de som i någon mån 

betedde sig annorlunda. Det som främst utmärkte Elvira och hennes ”tuffa” kompisar 

under deras första år på gymnasiesärskolan var deras sätt att hävda sin rätt och sina 

möjligheter att få vara med på skolaktiviteter som andra jämnåriga var kvalificerade 

till. Tuffingarna uppvisade en sorts icke-foglig, revolterande och förändringsbenägen 

attityd i förhållande till befintliga skolstrukturer. På olika sätt gav de uttryck för att de 

ville kvalificera sig till sammanhang utanför särskolan. 

Under det första och andra läsåret på gymnasiesärskolan gick Elvira i den så 

kallade Estetik-profilen. Detta var en profil som Elvira valt för att få utveckla sin 

konstnärliga talang. I årskurs 3 gjorde emellertid Elvira anspråk på att få byta profil till 

Dataprofilen. Hennes motivering var: ”Jag trivdes inte i Estetiken – lärde mig ingen-

ting. Lär mig mera här i Dataprofilen.” 
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I sociologiska termer skulle exemplet om Elvira kunna visa hur hon ”gör något” 

med den kapitalmängd som finns tilldelad idag (jfr. Reimer i den teoretiska referens-

ramen ovan, s 23). Här finns det en möjlighet att föra in begreppet intersektionalitet i 

analysen. Enligt ett essentialistiskt synsätt skulle Elvira utgöra en ”stabil och entydig 

entitet” som hon är eller har, dvs. hon är ung kvinna, hon har en (lindrig form av) 

utvecklingsstörning, hon ska närma sig arbetsmarknaden med ett slutbetyg från 

gymnasiesärskolans individuella program, hon bor hemma (i hyreslägenhet) hos 

föräldrar med låg utbildningsbakgrund osv. Ett renodlat synsätt i denna mening skulle 

i viss mån determinera risker och förutsättningar för Elvira i hennes väg till vuxen. Att 

föra in begreppet intersektionalitet i analysen av Elviras tillhörighetsprocesser skulle 

öppna upp för ett annat, mer frigörande, sätt att se på hennes framtida möjligheter. 

Intersektionalitet lägger fokus på ”vad de enskilda subjekten gör i en komplex och 

mellanmänsklig kommunikation” (Lykke 2003, s 52). Den fortsatta analysen är i hög 

grad inspirerad och präglad av detta handlingsinriktade sätt att närma sig komplexa 

situationer. Arbetet med att analysera innebörder av tillhörighet kan många gånger 

förstås i analogi med arbetet att identifiera individer och gruppers potentiella 

handlingsutrymmen (se Molin 2008).  

För Elviras del handlar detta ”görande” om att söka och finna nya arenor för 

bekräftelse och tillhörighet. En sådan arena, som Elvira funnit, är internet-sajten 

DeviantArt. Sajten fungerar som ett sorts webbaserat konstgalleri där man kan köpa, 

sälja, diskutera och kommentera medlemmarnas konstverk. Här kan vi se hur Elvira 

”gör något” med den kapitalmängd som finns tilldelad idag. Via sajten har hon fått ett 

offentligt rum åt sin konstnärliga talang. Vidare har hon fått kontakt med flera 

”likasinnade” personer på webben. Bland annat fick Elvira kontakt med sin nuvarande 

pojkvän genom detta forum. Elviras webb-galleri har haft drygt 20 000 besökare som 

på olika sätt kommenterat de målningar som Elvira ställt ut. Via de nätbaserade 

kontakterna har Elvira hittat en alternativ väg som delvis leder bort från den (formella) 

tillhörigheten till särskolan. Det kan sägas att hon har förvärvat en livsstil som blir 

något annat än den tidigare tillskrivna identiteten ”Elvira som går på sär”. 

Men samtidigt finns där – på DeviantArt-sajten – en länk från Elviras självpresen-

tation direkt till Elviras egna hemsida som i sin tur utgör en del gymnasiesärskolans 
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hemsida. Alltså: en länk som förbinder henne med det som hon delvis vill slå sig fri 

från. Under våren 2006 fick jag möjlighet att samtala med Elvira om hur hon ser på sin 

särskoletillhörighet idag. Vi träffades på stadens moderna bibliotekscafé. Jag frågade 

bland annat om det fanns några betänkligheter med, eller funderingar kring, att det 

gick att ta sig från detta webbaserade konstgalleri till gymnasiesärskolans hemsida? 

Det visade sig att Elvira inte hade några som helst betänkligheter med detta, dvs. att 

eventuella beundrare av hennes konst – via länken – fick reda på att Elvira går på sär. 

Elvira svarade något i stil med: ’- Nä, vaddå, här på min sajt kan man ju få läsa mer 

om delfinerna och om vad jag har för intressen…’ 

Att finna sig i särskoletillhörigheten  

Ett återkommande tema i samtalet med Elvira rörde hur det var under det första läsåret 

på gymnasiesärskolan jämfört hur det är idag – drygt tre år senare. Det sammantagna 

intrycket från detta senare möte med Elvira är att hon i viss mån har lämnat den ”tuffa” 

och ”coola” självbilden bakom sig. Det som utmärkte ”tuffingarna” vid tidpunkten för 

avhandlingsstudien (2002-2003) var deras sätt att ställa krav på sin omgivning. I 

synnerhet handlade detta om att uppvisa en sorts icke-foglig förändringsbenägenhet, 

vilken utgjorde en reaktion på att de inte fann sig i hur befintliga skolstrukturer var 

utformade. Idag förefaller det som att Elvira har anammat en mer foglig hållning till 

sin vardag.  

 

E: Nä, men det är helt OK (tar ett djupt andetag). Jag har lärt mig att finna mig i det – 

jag går på särskola och jag får ta det. Sen hur dom andra…det kan inte jag svara på hur 

dom känner – Cissi och Mats å dom här 

MM: Men hur är det att finna sig som du säger…för då – det första året – då fann ni ju 

er inte riktigt… 

E: Nä, vi var ju så nya då… 

MM: Ni slog näven i bordet och sa ’varför får inte vi vara med på det?’  

E: Ja…äsch...man vänjer sig…jag vet inte (Utdrag ur intervju med Elvira våren 2006) 

 

En möjlig tolkning av denna utveckling är att Elvira har fallit in i – eller för att 

använda hennes egna ord – ”funnit sig i” en trygg, harmonisk och tillrättalagd 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 69 - 

särskolemiljö (”jag går på särskola – och jag får ta det”). I termer av livsstil skulle vi 

då kunna tala om att Elvira har gått från en ”tuffingstil” till en ”trygghetsstil”. En 

annan alternativ – och enligt mitt förmenande mer trolig – tolkning är att Elviras 

accepterande av tillhörigheten till särskolan i själva verket är en sorts strategi. Jag vill 

argumentera för att Elviras foglighet inte handlar om resignation och kravlöshet. Hon 

vet att hon kan dra fördelar av att inte revoltera mot exempelvis lärarauktoriteter. 

 

MM: Är ni fortfarande ”det tuffa gänget”…? 

E: Nä, jag tror att det är rätt splittrat. Jag hänger inte med nån längre. Jag är typ bara i 

klassrummet bara. Liksom…jag går in på DeviantArt på rasterna och så. Jag har kommit 

på en jättebra strategi (fnissar) så att jag får lärarna att öppna dörrarna åt mig… 

MM: Hur gör du då? 

E: Jag säger att jag typ ska in och städa typ min plats, eller att jag ska hämta min nyckel 

för att jag ska hämta nåt i skåpet eller nåt’…och då släpper dom in’en. 

MM: (skrattar) ja… 

E: …men jag får vara där inne för [läraren] det får jag, för jag har pratat med honom. 

Fast vi blir lite små-osams ibland om det, men…är jag tyst och snäll då får jag vara där 

inne…det gäller bara att skärpa sig… 

 

Denna foglighet (att vara tyst och snäll) skulle kunna tolkas som ett uttryck ett 

omsorgsinfluerat trygghetsperspektiv. Elvira har emellertid inte övergivit sina mer 

utvecklingsinriktade kvalificeringsideal. Hon vill utvecklas och inte, som hon säger, 

”stå still”. Elvira poängterar att hon vill lära sig nya saker. 

 

MM: Finns det något som du absolut inte skulle kunna tänka dig att jobba med? Du 

nämnde dagcenter förut…? 

E: Ja, eller jobba typ så här (pekar på servitrisen en bit bort) på café – nä, jag skulle nog 

inte klara det. Jo, jag skulle nog kunna klara det – men jag har inget intresse av 

’et…tycker jag inte och så där…man vill ju helst ha något som man ska trivas med, man 

ska ju inte känna att ’nu ska jag gå till jobbet – fy f-n va’ hemskt typ’…det ska va kul då 

liksom – man ska få ut något av ’et tycker jag. Jag vill ju ha ut nånting – så man lär sig 

något av… 
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MM: Du verkar var lite sån – att du vill ha ut något av saker du gör. Det var samma med 

det – som du sa – att du bytt från estetikprofilen i skolan till dataprofilen – för att du… 

E: Ja, jag vill utvecklas för sjutton! Jag vill inte stå still i utvecklingen. Jag vill liksom 

lära mig nya saker. Så därför kanske det är bra att jag börjar på folkhögskolan, så jag får 

lära mig att utvecklas […] Visst det kanske är jättebra att man får bra pengar och så – 

men helst av allt ska man väl trivas. Lön är väl inte helt fel. Men det viktigaste är att 

man trivs på jobbet. Att man inte blir mobbad eller att man blir retad för man är…det 

tycker jag är det viktigaste i alla fall. 

. 

Elvira är, vid tiden för delstudien, i allra högsta grad en del av särskolans värld. Hon 

ger oss en bild av hur livet kan te sig ”inifrån utanförskapet”. I excerpten ovan kan en 

viss motstridighet i resonemanget uttolkas. Å ena sidan lyfter Elvira fram de ambitiösa 

och utvecklingsinriktade idealen (att ”utvecklas för sjutton! att inte ”stå still”, att ”lära 

nytt” osv.) Å andra sidan tycks det finnas en mer undergiven grundton i hennes reson-

emang. Här betonas att hon trots allt är ”nöjd med det lilla” (”lön är väl inte fel”, ”bara 

man trivs” och att ” man inte blir mobbad eller retad för att man är…”). Ja, för att man 

är – vaddå? Annorlunda? Det intressanta med Elvira är att hon i denna ”samtidiga 

motstridighet” besitter en sorts förmåga att ställa sig utanför sammanhanget och 

berätta vad hon ser ”utifrån”.  Ett målande exempel på detta finns i följande utdrag: 

 

Men det är ganska spännande att gå i den där skolan för det händer så mycket liksom. 

Man kommer till skolan typ – ’vad händer idag?’ Det är alltid nånting liksom. Typ idag 

till exempel, en av de nya tjejerna som heter Fanny, och hon är jättekonstig tycker jag. 

Och så typ så började hon babbla om att vi inte skulle få någon mat idag liksom. Hon 

typ får för sig saker. Och så satt vi i musikrummet och skulle ha musiktävlig – det var 

nåt vi skulle göra i alla fall – och så typ sa hon [Elvira härmar Fannys röst]: ’Nä men ska 

vi få in maten här – ska vi äta maten här i musikrummet??’ Hon började skrika och 

knuffa på personalen typ. ’Nu får du ta och lugna ner dig’ sa jag – ’vi ska gå och äta’. 

Men hon: ’Det blir ju ingen mat i dag!’. ÅHH, gud! Så det är så kul liksom – det är inte 

kul så där men – spännande liksom att det händer så mycket. Jag tror inte att det händer 

så här mycket på en vanlig skola. Det tror jag inte. Man får en väldigt bra upplevelse om 

hur dom är på särskolan. Det tycker jag verkligen. 

 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 71 - 

Elviras sätt att förhålla sig till sina erfarenheter av att lämna särskolan tycks i hög grad 

handla om samtidiga och tillika motstridiga upplevelser av frihet. Å ena sidan betonas 

friheten från något, t.ex. att inte bli mobbad och retad. Å andra sidan erbjuder livet 

efter skolan en frihet till att lära sig nytt, att utvecklas, ny identitet, nya utmaningar 

osv. En tolkning är att detta förhållningssätt hänger samman med erfarenheterna av 

jag, vi, och dom. Elvira verkar ha ett speciellt sätt att hantera en annorlunda skol-

verklighet (det är ju inte som på en ”vanlig skola”). Hon talar i termer av – eller 

snarare – att göra åtskillnad på vad ”jag vill” och hur ”dom som går på sär är”. Ska 

hon i sitt vuxenblivande nöja sig med ”det lilla”, dvs. att få lugna och ro, förlika sig 

med tanken att tillhöra en viss kategori människor som har behov av och rätt till stöd. 

Eller ska hon fullfölja projektet att slå sig fri från en för henne tidigare belastande 

särskoleidentitet? Mycket talar ändå för att den formella tillhörigheten till gymnasie-

särskolan inte längre utgör något hot mot den självbild som Elvira ville upprätthålla 

under sitt första år på gymnasiesärskolan. Skolans betydelse – och särskoletillhörig-

heten i synnerhet – tycks inte bekomma Elvira som på flera sätt visar att hon har 

förmågan att se möjligheter i nya identiteter.  

 

Jag tycker att jag blivit lugnare. Jag kommer ihåg i början, när jag började…där. Jag var 

ju livsfarlig….jag gjorde ju revolt. ’Nä, jag ska rymma’ och så. ’Jag vill inte gå på den 

där skitskolan’. […] Sånt håller jag inte på med längre. Det lönar sig inte. Jag vill 

liksom inte vara osams med någon. Jag hatar att vara osams med folk. Det är det värsta 

jag vet. Jag vill vara kompis med alla. […] Så skolan är – vad ska man säga – skolan är 

bara ett bihang. Det här är mitt riktiga liv om man säger [Elvira ler och gör en svepande 

rörelse med handen över det flotta caféet]. Klarar man av skolan så…ja-a…jag inte 

riktigt hur jag ska förklara…skolan är bara som ett litet måste…man får göra det man 

måste då – sen när man kommer hem, då kan man göra vad man vill. Det är jättegött att 

komma hem liksom. Då får jag göra vad jag vill liksom. Visst jag sitter med MSN [och 

chattar] på skolan också…jag säger att jag inte gör det – men det gör jag. 

 

Elvira tycks idag ha en grundtrygghet i att hon är medveten om sina möjligheter och 

begränsningar – vad hon kan och vad hon har svårt för. Hon är duktig på att måla 
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bilder, hon talar utmärkt engelska, hon har inga problem att skapa nya kontakter via 

webben. Däremot säger hon sig ha svårt med matematik och pengar.  

Ett kännetecken på ”tuffingarnas” – och i synnerhet Elviras – tillhörighetsmönster i 

avhandlingsstudien var identifikationen med de andra på ”den stora skolan”. Den 

normalitet som, i detta fallet, Elvira föreställde sig anbelangade gymnasieelevers rätt 

att få tillträde till olika sammanhang. Ungdomarnas argumentation tycktes handla om 

själva tillträdesrätten – som en bekräftelse på att de formellt tillhörde samma skola 

som alla andra ungdomar som gick där. Sedan är det en annan fråga om huruvida dessa 

ungdomar i realiteten skulle nyttja denna tillträdesrätt. I mitt samtal med Elvira 

berördes detta tema ånyo. 

 

Elvira: Ja, jag vet inte varför jag går där. Det är ju bara därför att, liksom…matten…jag 

vet inte…det är väl nån liten…sån där…jag vet inte…nåt annat vet jag inte  

MM: Nä…Men det här…om man ser tillbaka här – så var det då för tre år sedan. Har det 

ändrat sig kring hur det är nu? 

E: Det har nog ändrat sig. 

MM: ..är det bättre nu? 

E: Det är bättre nu. För nu finner man sig i liksom…’OK, jag går här liksom’…det 

märker jag nu....i matsalen, förr fick alla sitta var de ville i matsalen [Jasså, fick de?? 

Min anmärkning]. Nu är det alla på den sidan om dom här observerade borden. Nu är 

halva matsalen delad rakt av – där dom andra sitter…där får inte vi va’ liksom. Men det 

är OK – jag har funnit mig i det, jag tänker inte liksom tjafsa emot. Jag sitter där jag 

sitter – bara jag får mat i mig. Det är helt OK för mig är det. Och så har de gjort så att vi 

får inte gå när vi vill, utan vi får gå vid en speciell tid. Nu vet jag inte exakt när det är – 

det är väl kvart i…Blä, nånting. 

 

Det viktiga tycks således inte vara att den formella tillhörigheten (representanter i 

elevrådet etc) ska leda till något speciellt – något resultat eller mål. För Elvira ligger 

angelägenheten i själva ”rätten” att få tillträde. I denna tillträdesrätt ligger nämligen ett 

sorts erkännande – ett slags duglighetsbevis – eller som Elvira själv säger: ”man får ju 

vara med i alla fall”.   
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Om självbilder och hanterandet av en annorlunda skolverklighet 

Resonemanget väcker frågan i vad mån det är skolans ansvar att medverka till att 

elever utvecklar sin självbild? Svaret är kort och gott: Ja. I gymnasiesärskole-

förordningens skrivningar för nationella, specialutformade och individuella program 

betonas – om än i olika grad – vikten av att uppmärksamma elevernas bild av sig 

själva. När det gäller gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program 

anges i så kallade mål att sträva mot för ämnet Individ och samhälle, att; 

 

- eleven fördjupar sina kunskaper om sig själv och om sina möjligheter och behov samt 

får hjälp att utveckla sin egen livsstil (GySär 2002:01, s 136). 

 

Det hävdas vidare att ”grundläggande för ämnet är att eleverna får hjälp med att forma 

sin självbild och stärka sitt självförtroende. I detta ingår också att diskutera varför man 

går i särskola och att få möjlighet att övervinna känslor av utanförskap. Ämnet ger 

också eleverna tillfälle att ge en bild av sig själva inför andra” (Ibid.). Beträffande 

gymnasiesärskolans individuella program så finns mycket lite skrivet i kursplanerna 

om vikten av att utveckla elevers självbild. Det poängteras emellertid att; 

 

Ett viktigt område när det gäller vuxenblivandet är sådant som rör livsstilsfrågor och 

elevernas relationer till andra människor. Utbildningen bör ge eleverna tillfälle att 

utifrån sin egen vardag ta upp frågor om t.ex. mobbning, sex och samlevnad, droger, 

olika kulturmönster och likheter och skillnader mellan kvinnor och män. De olika 

kursplanerna ger många möjligheter att behandla elevernas egna tankar och erfarenheter 

av dessa frågor. Eleverna får därigenom tillfälle att ge en bild av sig själva också inför 

andra (GySär 2002:02, s 9-10). 

 

Att få hjälp med att utveckla sin livsstil kan ha olika innebörder för ungdomar i 

gymnasiesärskolan. Inte sällan framhålls ambitionen att sträva mot en positiv och 

realistisk självbild. Förespråkare för detta synsätt brukar – i diskussioner om 

handikappmedvetande – betona vikten av att tala om vad funktionsnedsättningen 

egentligen innebär. Resonemanget torde bygga på föreställningen om att många elever 

i särskolan har en negativ självbild och orealistiska mål i livet. Därför kan man, med 
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stöd i särskolans kursplaner, arbeta med att medvetandegöra elevers bilder av sig 

själva som utvecklingsstörda. [”Det här kommer du att ha hela livet”, ”Du ska vara 

medveten om dina brister och tillkortakommanden”, ”Drömmar kan man få ha – men 

de kan aldrig bli verklighet”.] Målsättningen – och logiken – tycks vara att eleven ska 

kunna be om hjälp. Förutsättningen för detta är att den enskilde får hjälp med att sätta 

ord på sina brister och tillkortakommanden – och följaktligen accepterar en slags 

beroendeställning. Ett sådant synsätt sätter funktionsnedsättningen i förgrunden och 

erfarenheterna av att vara människa i bakgrunden. Vi skulle i detta hänseende kunna 

tala om utvecklingsstörda ungdomar. 

Ett alternativt synsätt, som inte förringar betydelsen av och svårigheterna med att 

leva med en funktionsnedsättning, erbjuds om vi istället väljer att fokusera på 

individens potentiella handlingsmöjligheter. För vad händer med de ungdomar i 

särskolan som inte vill förknippas med denna skolform – där den formella tillhörig-

heten utgör ett hot mot den självbild de vill upprätthålla? Hur ska vi förhålla oss till 

dem som inte vill ha hjälp och stöd av olika (religiösa, kulturella etc.) skäl? Ska vi 

tolka detta som att de utvecklat en negativ och orealistisk självbild? Eller ska vi se 

strävandet och sökandet efter nya arenor och gemenskaper som utryck för utveck-

landet av en egen livsstil? Jag vill hävda att exemplet om Elvira (och flera andra 

exempel nedan) gestaltar just detta senare synsätt, där det handlar om att se 

möjligheter i nya identiteter. Här beaktar vi snarare ungdomar med utvecklingsstörning 

än vice versa. I förgrunden hamnar då synliggörandet av möjligheter, förmågor och 

potentialer. 

Barron (1995) har gjort en liknande dikotomi där hon studerat hur ungdomar med 

fysiska funktionshinder tar avstånd från samhälleligt stöd och service samt hur 

ungdomarna (i synnerhet pojkar) identifierar sig med andra ungdomar som inte har 

något funktionshinder. Barron ger oss två tolkningsmöjligheter i analysen av 

ungdomarnas handlingar. Den första tolkningen kan vi kalla för ”dåligt handikapp-

medvetande”. Ungdomarna i studien tar avstånd från gruppen funktionshindrade, 

vilket visar att de inte har accepterat sitt eget funktionshinder och ”lärt” sig leva med 

det. Den andra tolkningen – som är i linje med det alternativa synsättet ovan – rör 

ungdomarnas medvetenhet om de hinder för autonomi som människor som 
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kategoriseras som funktionshindrade konfronteras med. De förnekar inte att de har ett 

rörelsehinder men de vägrar att anpassa sig till de villkor som står till buds för dem 

som kategoriseras som funktionshindrade.  

Den senare tolkningen är också i analogi med vad Skolverket (2006b)29 kommit 

fram till i sin analys av tillgängligheten inom skolområdet. Även här påtalas det 

vanligt förekommande fenomenet – att elever utvecklar strategier för att hantera en 

annorlunda skolverklighet. Författarna menar att eleverna under åren har lärt sig att 

”det lönar sig inte att ställa krav”.  

 

För en del elever innebär anpassningen resignation som kan ta sig uttryck i tillbaka-

dragenhet och hjälplöshet men också tacksamhet. Det är vår uppfattning att det finns 

anledning för skolans personal att vara uppmärksam på att tacksamheten kan vara ett 

uttryck för undergivenhet och beroende /…/ som i värsta fall kan tolkas av skolan som 

uttryck för ”handikappmedvetande” (Ibid, s 59). 

  

Forskningen om personer med intellektuella funktionshinder och skol-/arbetsliv har på 

senare tid visat att dessa individer ofta har en gemensam strävan. Denna strävan 

handlar inte sällan om komma bort från ”det avvikande” och ”det annorlunda”. De 

söker sig till normala livsmönster och ett liv som andra, vilket de i viss utsträckning får 

tillgång till. Sökandet kan emellertid se ut på olika sätt. Ofta innebär det ett sökande 

efter en socialt accepterad roll inom familjen, en yrkesroll, ett jobb att gå till och/eller 

en social gemenskap (Antonson 2003; Szönyi 2005; Larsson 2006). 

Detta sökande efter socialt accepterade roller tycks ha med tillhörighet att göra. En 

tolkning är att det rör sig om en frigörelseprocess genom vilken personerna å ena sidan 

vill slå sig fria från påtvingade och stigmatiserande omsorgsrelationer – en slags 

negativ frihet från något, för att Fromms (1993) språkbruk. Å andra sidan tenderar de 

söka en tillhörighet till normala livsmönster, dvs. en sorts positiv frihet till något. 

Denna pendling mellan negativ frihet och positiv frihet benämner Fromm som 

dialektiken i människans och frihetens tillblivelse. 

                                                 
29 Bakom Skolverkets rapport om utbildningens tillgänglighet för elever med funktionshinder står 
Bengt Persson, Carina Holmberg och Ingrid Johansson. 
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Slutligen kan vi konstatera att den formella tillhörigheten till gymnasiesärskolan 

inte längre verkar utgöra något hot mot den självbild som Elvira ville upprätthålla. 

Mycket talar för att själva ”hotbilden” är ganska oförändrad. Elvira tillhör formellt 

fortfarande särskolan. Men det tycks vara Elviras sätt att förhålla sig till denna 

tillhörighet som har förändrats. Elvira har valt en strategi (att vara snäll och lydig) i 

vilken hon kan se möjligheter att utvecklas och få bekräftelse. I en sådan kontext blir 

särskoletillhörigheten för Elvira endast ett ”bihang” – ”OK, jag går på sär – jag får ta 

det…”. Elviras resonemang underförstår att det finns andra världar som är mer 

betydelsefulla för henne – och Elvira tycks besitta viljan och förmågan att hantera 

övergången mellan dessa världar. I allt väsentligt tycks detta hanterande inte handla så 

mycket om resignation och kravlöshet. Istället strävar hon efter att söka efter nya 

arenor i vilka hon kan skapa adekvata handlingsutrymmen baserade hennes intressen 

och förmågor (jfr. ”Valle” i Dagcenterstudien nedan). 

Det sammantagna intrycket av Elviras erfarenheter av att lämna gymnasiesärskolan 

är att hon fogat sig i rådande skolstrukturer, vilka till viss del upplevts som 

särbehandlande och segregerande. I övergången mot vuxenlivet framhåller hon en till 

synes likgiltig inställning till det som hon tidigare opponerat sig och revolterat emot. 

Hon vill inte längre – till varje pris – ifrågasätta och förändra de förhärskande 

villkoren i skolan.     

 

E: ’varför kan vi inte ha det [gemensamma avslutningsceremonier] tillsammans?’ Jag 

vet inte varför…’jag skiter i det’ rent ut sagt. Det får vara som det är. Jag slutar det här 

året. Det duger. Jag är ute nu snart. 
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Frihet från omsorgsjargongen – exemplet ”Chrille” 

En annan av ungdomarna från avhandlingsstudien, ”Chrille”, hade vid tiden för 

uppföljningsstudien gått ur gymnasiesärskolan för snart ett år sedan. Han hade nu sin 

huvudsakliga sysselsättning (4 dagar/vecka) inom daglig verksamhet – på ”Last-

pallen”. Chrille är uppväxt i en av stadens södra stadsdelar. Hans mamma och ”låtsas-

pappa” är båda sjukpensionärer. Mamman har tidigare arbetat som frisörska samt inom 

äldreomsorgen. Sedan tre år tillbaka bor Chrille i ett gruppboende i ett mindre 

samhälle utanför den större stad i vilken han har sin sysselsättning. Detta blev klart för 

mig då han berättade om att ”Lennart” (från studien på Björnskolan) bor vägg i vägg 

med Chrille samt att ”Lennart” ofta var stökig och att Chrille inte fick lugn och ro. 

I avhandlingsstudien beskrevs Chrille som en av ungdomarna i ”det tuffa gänget”. 

Inte sällan ikläder han sig militärbyxor av camouflagemodell, luvtröja samt stora så 

kallade sneakersskor (inte helt olikt Elviras sätt att klä sig). Chrilles stora passion i 

livet är musik, och han behärskar såväl sång som diverse instrument. Han kan också 

anses ha god verbal förmåga då han mycket starkt bidrog till jargongen i 

”tuffingarnas” gäng. Ibland, när någon klasskamrat betedde sig annorlunda i matsalen, 

var Chrille inte sen med att kommentera detta (”att han inte skäms” osv.). Det 

noterades också i avhandlingsstudien att Chrille hade vissa svårigheter att koncentrera 

sig på de mer teoretiska lektionerna (matematik, engelska etc.). Vid de tillfällen när 

läraren bad honom fokusera på uppgiften kunde Chrille utbrista: ”Låt mig va ifred – 

jag orkar inte för h-e!!” 

När jag under våren 2006 återigen träffade Chrille var det allmänna och 

omedelbara intrycket att Chrille i hög grad var sig lik. Han var för dagen klädd i jeans 

och svart luv-tröja (med vad som kunde antas vara en tyngdlyftarlogga över bröstet). 

Han hade också – uppenbarligen – blonderat sitt hår ganska nyligen. Som vanligt hade 

snusdosan en framträdande roll när Chrille konverserade. Vi fick möjlighet att tala om 

våra erfarenheter från skoltiden. När jag frågade vad han främst kom ihåg från 

skoltiden (på Björnskolans gymnasiesärskola) var hans direkta association; ”tråkiga 

lektioner”. Det enda som han tyckte var lite roligt var gymnastiken. Här hade 

emellertid Chrille kommit ihop sig med gymnastiklärarinnan ett flertal gånger: 
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MM: Nej, det kommer jag ihåg, ja…att du gillade inte henne något vidare…vad var det 

hos henne som du inte tyckte om? 

C: Jag tycker hon var lite (otydligt). Jag käftade upp riktigt bra en gång, mot henne… 

MM: Ja, jag vet ju att du gärna ville köra styrketräning…men det blev oftast innebandy 

och basket å…en massa bollsporter… 

C: Ja, och ingen sån här…höjdhopp. 

MM: jasså, det gillar du. 

C: ja och sån här, hoppa från…vänta nu…trampolin, trampett…och hoppa på en tjock 

matta…det blev inget av heller…så jag är bra på att göra volter […] Nä. Jag var inte så 

intresserad av att lära mig nåt – i skolan. 

 

Den dagliga verksamheten vid Lastpallen återfanns i ett av stadens äldre industri-

områden. Verksamheten beskrivs på kommunens hemsida som; ”Legoarbeten till flera 

tillverknings- och grossistföretag i X-stad. Arbetsuppgifterna är främst paketering, 

montering och etikettering av konsumentförpackningar”. Vid tidpunkten för mitt besök 

föreföll verksamheten främst vara inriktad på att paketera diverse hårvårdsprodukter. 

Mitt intryck var att det i hög grad handlade om traditionella dagcentersysslor.  

På flera sätt försökte Chrille markera att han inte riktigt hörde hemma i denna 

verksamhet. När jag anlände till verksamheten deltog Chrille inte i paketeringsarbetet 

utan satt ute på baksidan av byggnaden och lapade vårsol. Vid en senare rundvisning 

på arbetsplatsen gav Chrille på olika sätt uttryck för att han höll sig utanför 

gemenskapen. Exempelvis påtalade han – när vi passerade fika-/matsalen: ”Eh…jag 

brukar inte vara med och fika – magen tål inte mer kaffe på morgonen.” 

 Det som i synnerhet tycktes irritera och göra Chrille illa till mods var den rådande 

jargongen på arbetsplatsen. Under vår rundvandring på arbetsplatsen stötte vi ihop 

med två av de kvinnliga arbetsledarna vid den dagliga verksamheten. Jag hälsade på 

dem och berättade att jag arbetade som forskare och min pågående uppföljningsstudie 

från Björnskolan. Chrille var inte sen att säga till personalen: 

 

”…och i den boken är jag en av ”tuffingarna!” 

Arbetsledaren: ”men du är väl inte så tuff nu. Du som är så snäll” 
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Chrille: ”Men jag är stark. Kolla mina muskler.” Chrille spände sin högra arm och 

ville att den kvinnliga arbetsledaren skulle känna. Det gjorde hon inte, utan kontrade 

med att säga: 

”Jag har mina muskler här i stället.” Hon visade med en gest över sin käke vad hon 

menade. Vi gick vidare (utdrag ur fältanteckning, 060502). 

 

Under våren 2006 arbetade Chrille varje torsdag som ”assisterande vaktmästare” på en 

låg- och mellanstadieskola; ”Söderskolan”. Redan i telefon hade Chrille låtit mig få 

veta att han inte trivdes speciellt bra på ”dagcenter”, men att det var mycket bättre på 

Söderskolan. När Chrille i samtalet fick möjligheten att värdera sina två olika arbeten 

framkom att vaktmästarsysslan på Söderskolan var den mest uppskattade. Chrille, med 

sina 21 år, tillhör den yngre kategorin arbetstagare på Lastpallen. När han får frågan 

om vad jobbet på Söderskolan har som inte Lastpallen har svarar han:  

 

C: Speciellt killarna där på dagcentret håller ju på och dummar sig lite å…håller på och 

bråkar typ. 

MM: Killarna…vilka menar du då? 

C: Personalen. 

MM. På vilket sätt då – dummar de sig? 

C: Håller på och killar på ’en, där man är kittlig och så. Eller så när man håller på och 

spelar fotbollsspelet [på rasterna] så kommer dom bakifrån och kittlar ’en /…/ Ja, igår 

då, när jag kom tillbaka efter bilturen, så sa dom ’Ska du arbeta nu eller?’ och då sa jag 

’Nja, ska jag vika dom där kartongerna?’ och då sa dom ’Nu ser du till och viker dom 

där förbannade kartongerna!’ …och så la dom till nån svordom typ, och jag bara ’I 

helvete heller!’ …och hon bara kom fram till mig ’Det gör du visst!’ /…/ jag undrar 

varför jag skulle börja där på dagcenter (Intervju med Chrille 060503). 

 

Chrille ogillar den jargong som tycks råda på Lastpallen. Han har fått berättat för sig 

att det inte finns tillräckligt med arbete på Söderskolan för att ge honom mer tid 

(dagar) till vaktmästarsysslan. Helst skulle Chrille vilja arbeta fyra dagar i veckan på 

skolan och möjligen en dag på Lastpallen. När han ska uttala sig om hur det är på 

Söderskolan säger han att ”det är lite så här med – men inte så mycket…här är dom 

snällare”. 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 80 - 

 

MM: Känns det så här i efterhand att du borde ha kämpat mer i skolan, pluggat mer 

matte och svenska…? 

C: Ja, men jag klarar mig i alla fall. 

MM: Men om man får för sig så här, några år efter skolan, att man vill läsa mer, finns 

det något du skulle kunna läsa nu då eller? Folkhögskola, eller? 

C: Musikhögskolan. 

MM: Musik kan man läsa ja… 

C: Mmm.. 

MM: finns det något sånt du har tittat på eller? 

C: Eller teater…många tycker att jag skulle bli en bra skådespelare 

 

Chrille tycks ha sina förmågor och kompetenser på arenor utanför skolan och arbetet. 

Han anser att (teoretiska) ämnen som matte, svenska och engelska är ”tråkiga”. 

Däremot skiner han upp som en sol när det talas om musik, sång, styrketräning, film 

(inte minst komedier med skådespelaren Bill Murray). Han tycks vara väl medveten 

om sina tillkortakommanden i skolan. Detta konstaterar han med ett anspråkslöst; ”jag 

klarar mig i alla fall”. Chrille lever för sina intressen vid sidan av skolan. Här får han 

den bekräftelse och respekt samt det erkännande som han möjligtvis efterlyser i sin 

dagliga sysselsättning.  

 

Söderskolans vaktmästare, Leif, och Chrille började skära upp det nyinköpta 

Chiabattabrödet. Det stundade frukostrast för de båda vaktmästarna. Vi slog oss med i 

personalens fikarum. Några andra kvinnliga lärare och (vad som kunde antas vara) 

skolans rektor satte sig vid samma bord som oss. Det kallpratades om ”dagens 

ungdomsmode” samtidigt som Leif fick en del beställningslistor som skulle fyllas i. 

Chrille, som slagit sig ned bredvid Leif, var ganska aktiv i samtalet. Det märktes att han 

trivdes i detta sällskap. När rasten var över fick Chrille i uppgift att hämta mer papper 

till skrivaren på Leifs kontor. Chrille utrustades med en nyckel (hängandes i en 

halskedja). Han höll upp nyckel framför mig och log [Titta! Jag är betrodd!]. (Utdrag ur 

Fältanteckning 060503). 
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Vad finns det då för likheter och skillnader mellan Elvira och Chrille i deras sätt att 

förhålla sig till sin vardag? En påfallande likhet märks i deras sociala bakgrund, främst 

vad det gäller familjeförhållanden och bostadsområde. Vidare tenderar båda att betona 

relationer till personal när man ber dem dra sig till minnes skoltiden. Båda vill söka sig 

till arenor där de kan visa vad de är bra på. Elvira har företrädesvis sina arenor på 

webben (MSN, DeviantArt). Chrille söker sig till kyrkan, musiken och styrketränings-

lokalen. Gemensamt är att ungdomarna tillskriver dessa arenor betydelser i form av att 

de ger dem bekräftelse. Här bemöts de med respekt och ödmjukhet. Båda tycks också 

ha fallit in i ett sorts trygghetsmönster där de ”finner sig” – eller fogar sig – i rådande 

strukturer. 

Men i detta avseende verkar det finnas en intressant skillnad mellan Elvira och 

Chrille. För Elviras del tycks denna foglighet vara en strategi som möjliggör 

engagemang i för henne utvecklande aktiviteter (”Om jag är snäll och inte ställer till 

med bråk – så får jag vissa privilegier”). För Chrille, däremot, verkar fogligheten vara 

ett uttryck för viss stagnation och uppgivenhet. Han säger sig trivas måttligt på sitt 

boende – och han trivs inte alls vid sitt arbete inom daglig verksamhet. Han 

konstaterar anspråkslöst att – ”jag klarar mig i alla fall”. 

Chrille lyckades sedermera få gehör för sina anspråk på att få byta arbetsplats. Från 

och med hösten 2006 har han fått en praktikplats på en centralt belägen ICA-affär i 

staden. Här sysselsätter sig Chrille med diverse lagerarbete (uppackning, prismärk-

ning, ”frontning” av varor). Till viss del skiljer sig inte arbetsuppgifterna så mycket 

jämfört med arbetet på Lastpallen (det är samma schampoflaskor som Chrille förut 

packade ned – som han nu packar upp!). Men för Chrille finns en viktig skillnad. 

Arbetet på ICA-affären är som ett vanligt jobb, med vanliga arbetskamrater. 

Framförallt finns här ingen jargong liknande den på Lastpallen. Chrille stortrivs på 

ICA. Här ställs lagom stora krav. Även om hans arbete på ICA fortfarande är en 

beviljad omsorgsinsats enligt LSS – så är det för Chrille ett ”riktigt jobb”. För Chrille 

är det en betydelsefull skillnad i att kunna säga: ”Jag jobbar på lagret på ICA inne i 

stan’” – istället för som tidigare: ”Jag är vaktmästare på en skola – men det är bara en 

dag i veckan…”.   
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Denna problematik, som handlar om att verksamheter i olika grad imiterar eller 

försöker efterlikna ”riktiga verksamheter”, finns beskriven och analyserad som 

autenticitets- eller imitationsproblemet (Ineland & Sjöström 2007). Författarna 

refererar till tidigare studier som berört samma problematik inom missbruksbehandling 

(Bergmark & Oscarsson 1992) och handikappomsorg (Kohlström 2001; Larsson 

2006). Det hävdas att ögonblicken ofta är ganska få, då villkoren för ett imiterat arbete 

upplöses och blir autentiska (så kallade ”magiska ögonblick”)30. Det finns emellertid 

exempel på verksamheter (t.ex. teaterverksamhet för personer med utvecklings-

störning), som i vissa fall har bättre förutsättningar för en ”lyckad sammansmältning 

av teaterlogik och omsorgslogik” (Ineland & Sjöström 2007). Det finns anledning att 

återkomma till detta i diskussionen nedan.  

Vi ska nu få träffa Cissi, en annan av ungdomarna från avhandlingsstudien. Hon 

kan i allra högsta grad sägas stå med ena benet i ”det autentiska” och med andra benet 

i ”det imiterade”. 

                                                 
30 Bergmark & Oscarsson exemplifierar ett sådant ”magiskt ögonblick” med en situation där både 
personal och arbetstagare var tvinade att arbeta både dag och natt i syfte att bli klar med en viktig 
leverans. Här upphävdes tillfälligt de traditionella och institutionella gränser som annars präglade den 
kombinerade gruppterapin/snickeriverkstadens vardag. 
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”Vi vill ta del av de andras värld också” – exemplet ”Cissi” 

Cissi gick, liksom Elvira, sin sista termin på gymnasiesärskolans individuella program 

under våren 2006. Hon är idag 20 år och bor, sedan någon månad, i en egen relativt 

central lägenhet.  Tidigare har hon bott tillsammans med sin mamma och sin yngre 

syster (samt tre katter) i samma bostadsområde som Chrille växte upp i. Hennes 

mamma har – efter en tids arbetslöshet – nyligen fått ett efterlängtat arbete inom 

äldreomsorgen. Tidigare hade hon arbetat som städare på en större bilfabrik i staden. 

Cissi har också två äldre syskon som flyttat hemifrån. Här får ibland Cissi det 

förtroendefulla uppdraget att vara barnvakt åt sina syskonbarn.  

Vid tiden för avhandlingsstudien gick – då 17-åriga Cissi – sitt första år på 

gymnasiesärskolan. Även hon beskrevs då som en av medlemmarna i ”det tuffa 

gänget”. Tillsammans utgjorde Cissi och Mats (som vi ska få träffa senare) gymnasie-

särskolans representanter i ”den stora skolans” elevråd. Det som framförallt utmärkte 

Cissi under detta första år var hennes sökande efter utmaningar, benägenheten att ställa 

krav samt hennes vilja till att tillhöra och bli accepterad i en bredare skolgemenskap. 

Inte minst i lektionssammanhang märktes hennes vilja att lära sig nya saker. I avhand-

lingsstudien fanns flera uttryck för Cissis ambitiösa inställning till sitt skolarbete. 

När vi nu – två dagar före skolavslutningen – blickar tillbaka på Cissis erfarenheter 

från skoltiden så minns hon i synnerhet övergången från ”vanlig klass” till ”särklass”. 

Cissi gick i den reguljära grundskolan i årskurs 1-6, och hon har sedermera från och 

med årskurs 7 gått i särskola. Det är i mycket varma ordalag som Cissi talar om den 

befrielse som hon upplevde i och med mottagandet i särskolan.   

 

Cissi: Ja [årskurs 1-5] det var vanliga lågstadiet. Vi var full klass. Och så sexan var 

också vanlig. Det var då i sjuan som jag började särskolan… 

MM: OK…hur var det då att börja i särskolan…? 

C: Alltså det var nog en fröjd tror jag. För det förekom ingen mobbing eller nånting. Vi 

kunde retas med varandra och så, men det gör väl alla elever. Men det var…skönt 

(Intervju med Cissi juni 2006). 
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Efter grundskoletiden stod Cissi – och hennes kamrater – inför ett val. Det var dags att 

välja gymnasieinriktning. Eftersom Cissi alltid varit intresserad av barn hade hon 

tankar på barn- och fritidsprogrammet. Detta är en gymnasial inriktning som både 

finns som reguljär gymnasielinje och som inriktning på gymnasiesärskolans nationella 

program. Björnskolan och gymnasiesärskolans individuella program var Cissis andra-

handsval. Så här resonerar hon om denna process: 

 

C: Jag kände ju när jag gick ur nian att jag inte var redo att gå in i en stor klass igen, och 

det kände ju jag, vilket jag tycker var ganska bra att jag kunde erkänna det för mig själv, 

men de tog ju inte emot mig [på nationella särgymnasiet]…lustigt…för en kompis sökte 

till stor klass men kom in i särklass nationellt program…märkligt att jag kom in på 

Björnskolans IV-sär. 

Särskoletiden: lärorikt och understimulerande! 

När Cissi ser tillbaka på skoltiden som helhet märks hennes ambivalenta hållning kring 

dessa frågor. Cissi är kanske den informant (i samtliga delstudier) som tydligast 

manifesterar denna kluvna inställning till sina erfarenheter från tiden i särskola. Å ena 

sidan ger hon uttryck för trivselaspekter och gemenskap – något som hon återkommer 

till genomgående i intervjun. Å andra sidan vill hon poängtera att tiden i särskolan har 

varit understimulerande för henne. Det har inte sällan varit för låga krav.  

 

C: det har ju varit jättebra och lärorikt alltså – där. Förutom att det har varit 

understimulerande för mig att gå där. Alltså det har varit för lätt alltså att gå där. Det 

har inte varit anpassat…så. Nä, jag har lärt mig massor […] Jag tycker att det har varit 

givande har det ju varit – absolut. Det har inte varit bortkastade år (skrattar lätt), det har 

det inte. 

 

C: jag har ju trivts lika bra här…förutom att jag inte får det jag behöver […] Dom har 

ju inte haft böcker till mig heller vet du… 

 

C: Gemenskapen. Den här sammanhållningen. Alla man lärt känna. Alltså…hur tighta 

man blivit under fyra år…alltså den här vänskapen med alla vänner å…kontakten med 

alla lärarna som man har, det är nog det jag kommer att minnas mest alltså…jag har 
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massor med kompisar [från särskoletiden, och även andra] åker runt och hälsar på – är 

inte så ofta hemma. […] sedan har jag lite svårt att fatta varför Elvira överhuvudtaget 

går där, och det är flera i min släkt som har svårt att fatta varför jag går där 

 

Cissi talar sig varm för de positiva erfarenheter som tiden i särskolan givit henne. Inte 

minst framhålls trivselaspekter som den fina gemenskapen bland klasskamraterna, de 

duktiga lärarna, en lärorik tid etc. Men – i samma andetag – framhåller Cissi också 

negativa erfarenheter av att ha blivit särbehandlad i skolan. Dessa upplevelser refererar 

både till erfarenheter inom gymnasiesärskolans verksamhet och erfarenheter av att bli 

särbehandlad som grupp i förhållande till andra elever och klasser på ”den stora 

skolan”.  
 

Cissi: ja, jag har ju haft nians mattebok, som är lite svårare än deras…det har väl varit 

lite speciellt för mig eftersom ju legat på en lite högre nivå, annars har jag gjort precis 

som dem, för jag vill ju inte känna mig särbehandlad bara för att jag är duktigare än 

dem. För jag tycker att alla är duktiga på sitt. […] …klasserna, bland annat, tycker jag är 

väldigt uppdelade. Vet inte om du har tänkt på det. Men inne hos [Lärare 1] är ju de 

flesta väldigt duktiga. Och inne hos [Lärare 2] så är dom på lite…mindre nivå. När jag 

gick där så kände jag…det är precis som att dom hade fördelat dom sämsta och dom 

bästa så där. Dom kunde ju liksom kanske ha blandat kompotten. 

 

Noterbart är hur Cissi, och även andra ungdomar i studien, på olika sätt framhåller 

vikten av att se olikhet som en resurs. Detta synsätt, som bland annat proklamerats i 

Lärarutbildningskommitténs betänkanden, förefaller dock vara svårt eller i vissa fall 

olämpligt att praktisera i vardagliga skolsituationer (Rosenqvist et al. 2000). Flera av 

delstudiens informanter talar inte sällan om erfarenheter av att bli grupperade och 

kategoriserade efter ”begåvningsskalor” som ”duktig – mindre duktig” etc. Cissi, som 

ofta eller alltid sorterats in i den förstnämnda gruppen, upplever en obekväm 

särbehandling i och med dessa skiktningar och kategoriseringar. Cissi återkommer i 

detta sammanhang till de kravnivåer som hon upplevt under sin tid på gymnasie-

särskolan. Hon berättar att det varit olika kravnivåer för olika elever, och att detta varit 

svårt att förhålla sig till. 
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C: Alltså bortsett från vi som går ut nu – så är det ju egentligen de lägsta kvar, om du 

förstår vad jag menar. Alltså de kraven som [läraren] ställde på mig – de kraven skulle 

inte en enda elev klara av. För det var otroligt alltså. Jag tycker ju att de kan ju ställa 

mera krav, kanske, men till en måttlig…mängd. Man behöver ju inte behandla alla som 

barnungar bara för att de är lite handikappade och inte kan göra så mycket.  

MM: Tycker du att de gjort det? 

C: Alla gör det inte, men vissa gör det nog – utan att de tänker på’t. Men jag tycker i 

själva verket det, och jag menar – de klarar sig mer än vad folk tror. Med vissa kanske 

man behöver ”dalta” lite – men med de flesta behöver man inte det. Pratar man med 

dem som en vuxen person så…tror jag faktiskt att de skulle fatta. 

MM: Ja, precis…men då har du blivit rätt så stimulerad i alla fall då menar du? 

C: ja, jag har ju fått hjälpa de andra. Jag har hjälpt mer än vad jag gjort själv tror jag. 

Men det har inte stört mig. För jag tycker om att hjälpa folk. Jag tycker om att hjälpa 

människor liksom. För att när jag började där så vart jag så populär. För jag vart ju 

mobbad i sex år innan, så jag har aldrig vart så där….det var nåt’ nytt för mig. Och då 

tog ju jag vara på det. Och nu går ju alla runt och säger ’Cissi, vad tråkigt att du slutar – 

det kommer att bli så tomt efter dig…’ men jag tycker det har varit kul att bara hjälpa 

liksom, men så har ju inte jag fått ut vad jag kanske behöver heller – utan det är ju jag 

som fått anpassa mig efter hur dom… 

 

Cissi, som har erfarenheter av att ha gått i reguljär skola upp till årskurs 6, ger uttryck 

för ett speciellt sätt att förhålla sig till villkoren i skolan. I stället för att ”ge upp” 

alternativt ställa krav på för henne mer anpassad undervisning så väljer hon att hjälpa 

sina behövande klasskamrater. Detsamma tycks gälla för den personal som varit 

engagerad i Cissis skolgång. Här har valet uppenbarligen handlat om att antingen 

försöka göra en individuell anpassning av undervisningen i förhållande till Cissi 

förmågor, krav och förväntningar. Eller, som sedermera blev fallet, ordna med en 

förlängd praktikplats inom barnomsorgen.  

 

C: Nä det är ju lite så jag har känt den sista tiden i skolan…att sätta sig i en skolbänk 

och rita en bild – det ger mig ingenting liksom. Det känns så onödigt. Då skulle jag lika 

gärna kunna sitta hemma…men då fixade dom ju så att jag kunde vara ute på praktik i 
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stället, och det är jag väldigt tacksam över. Så jag har ju inte varit i skolan så mycket, 

eftersom det blir så jobbigt i längden. [Jfr Marcus – i sökandestudien] 

 

Delstudierna i projektet Delaktighet i olika världar visar på hur ungdomar kan förhålla 

sig på olika sätt till en i viss understimulerande skolgång. Den strategi som Cissi valt 

tycks till stor del handlar om att förlika sig med sin ”nya identitet”. Hon tycks resonera 

i termer av att: ’även om jag inte lärt mig så mycket i särskolan – så är jag i alla fall 

numera någon som de andra ser upp till’. För Cissi förefaller det varit en viss status i 

att (i stället för att vara kvar sista terminen i skolan och ”rita bilder”) hon varit den 

som haft ena benet i ”den verkliga världen” i och med sin förlängda praktik på 

”dagiset”. I synnerhet förefaller Cissi se denna praktikplats som en slags språngbräda, 

och en potentiell sysselsättning även efter skolan. Detta verkar åtminstone vara hennes 

sätt att se på saken under den avslutande terminen i skolan. Cissi försöker till och med, 

som vi ska se nedan, dra lärdomar av de likheter som hon tycker karaktäriserar 

särskolan respektive barnomsorgen.  

Lärdomar: att umgås med dom som har det lite svårare 

Det som speciellt utmärker Cissi – och i viss mån även Elvira – är deras sätt att 

resonera kring vilka lärdomar man tillförskansat sig under tiden i särskolan. Båda 

menar att de kanske inte lärt sig så mycket på (de teoretiska) lektionerna. Däremot 

säger de sig ha dragit stora lärdomar om hur det är att umgås med andra som kanske 

har det svårare för sig i skolan.  

 

MM: Men du har lärt dig mycket ändå säger du? 

C: jag kanske inte har lärt mig så mycket på SO-lektionerna men jag har lärt mig så 

mycket annat om eleverna – om hur det är att umgås med såna elever som har det lite 

svårare. Det är inte alla som kan det. […] …eftersom det varit så pass lätt – så har det 

gått in här och gått ut där. Men jag har lärt mig så mycket ändå, liksom…om det här 

med vänner å….alltså det här sociala…kontakten å…alltså teckenspråk. Jag kunde inte 

nåt’ förut. Nu kan jag i alla fall några ord – några bokstäver liksom. Jag har lärt mig 

också och hantera dom som har lite svårare handikapp och som kan få de där utbrotten, 

liksom hur man hanterar sånt, eller hur man hantera nån som får ett EP-anfall. Och det 
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tycker nog jag är ganska bra. För då om du hamnar på ett sånt jobb sen så vet du ju vad 

du ska göra. 

 

Det tycks vara så att både Cissi och Elvira har – under sin tid i särskolan – utvecklat en 

attityd till annorlundaskapet som präglas av ödmjukhet och respekt. På ett sätt utgör 

denna hållning en sorts motperspektiv till omgivningens värderingar kring funktions-

hinder och handikapp. Det är möjligt att detta perspektiv har utvecklats och förstärkts i 

och med deras erfarenheter av att ha gått större delen av sin grundskoltid i ”vanlig” 

klass. Cissi och Elvira tar således avstånd mot kategoriseringar. Det är följaktligen 

intressant att notera den förändring av attityd som en del av tuffingarna gav uttryck för 

under sitt första år på gymnasiesärskolan.  

 

C: …jag resonerar så alltid att – de är lika mycket värda. De är lika mycket människor 

som alla andra även om de ser dumma ut typ. Jag har aldrig dömt dem för utseendet, 

utan det är insidan som räknas liksom. …jag känner att det gett mig ganska mycket – 

och det har nog gett dom ganska mycket också. 

 

C: jag har ju fått hjälpa de andra. Jag har hjälpt mer än vad jag gjort själv tror jag. Men 

det har inte stört mig. För jag tycker om att hjälpa folk. Jag tycker om att hjälpa 

människor liksom. För att när jag började där så vart jag så populär. För jag vart ju 

mobbad i sex år innan, så jag har aldrig vart så där….det var nåt’ nytt för mig. Och då 

tog ju jag vara på det. 

 

Under det första läsåret på Björnskolans gymnasiesärskola drev framförallt Mats och 

Cissi frågan om att få en representant från särskolan i ”den stora skolans” elevråd. 

Detta blev sedermera en lyckosam process, då Mats och Cissi till slut fick två platser i 

elevrådet. Nu när de båda är på väg att lämna gymnasiesärskolan bakom sig så hade 

det förts på tal att ett nytt – och mindre – elevråd skulle bildas med enbart represen-

tanter från särskolan. Cissi var övertygad om att detta var en god lösning. 

 

C: Det är ju nu eftersom jag och Mats slutar nu då. Alltså det finns nog inga andra som 

är så kabala att ta en sån plats i det stora elevrådet. Så då bildar vi en egen liten sån 
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grupp som är anpassad för dom som tar efter – efter oss då. Då bildar dom en egen liten 

grupp där dom tar med information från vänner och från klassen då, och så diskuterar 

dom det där och så ser man vad man kan göra åt det. Och det har funkat rätt bra. Det tror 

jag blir perfekt för dom alltså 
 

En fråga som Mats och Cissi drivit i det stora elevrådet handlade om matsalsbeting-

elser. Tidigare hade det funnit skyltar – i matkön samt vid vissa bord – som 

reserverade plats åt gymnasiesärskolans elever (detta trots att elevgruppen påbörjade 

sin lunch en kvart tidigare än alla andra elever på skolan). En förändring som särskole-

representanterna uppenbarligen hade fått igenom anbelangade den numera borttagna 

skylten i matkön. 

 

C: Vi hade ju våran kö. Men nu är det ju inte så längre. Nu får vi gå och ta mat där dom 

andra tar också. Och det är ju verkligen bra tycker jag. Men sen att det tisslas och 

tasslas i dom stora klasserna det är ju…jag menar då får ju dom känna av att vi finns 

faktiskt där också  

 

När det gäller Cissis tankar om framtiden och i synnerhet möjligheter till arbete/syssel-

sättning berättar hon sina ambitioner – att få jobba med barn. Under den sista terminen 

i gymnasiesärskolan har Cissi haft en längre praktik på en förskola i staden. Vid tiden 

för denna studie hade Cissi fått ett preliminärt löfte om att denna praktik möjligen 

kunde förlängas till hösten. Hon sade sig trivas mycket gott på praktiken, och hon hade 

fått stor uppskattning från såväl barn och personal som föräldrar. Att få möjligheten att 

”jobba” (praktisera med aktivitetsersättning) inom en förskoleverksamhet tycks för 

Cissi vara ett tecken på bekräftelse och status. Inom förskoleverksamheten tycks hon 

bli bemött och bekräftad som person (Fröken Cissi) – och inte främst som den sociala 

kategorin ”praktiserande särskoleelev”.  

 

C: Vara kvar på dagiset. Det är inte ett drömjobb – men det är ju ett jobb. Att få bra 

kollegor, att trivas i miljön. Att få vara på ett dagis – det är ju ändå en vanlig arbetsplats. 
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Här återkommer Cissi till det ”vanlighetsideal” som tycks känneteckna flera av 

ungdomarna i denna studie. Återkommande påtalas vikten av att bli erkänd och 

respekterad – både som individ och som grupp.  

Tilltro till systemet 

Det visade sig att Cissi  uppvisade en mycket stor tilltro till välfärdssystemets potential 

när det gäller att trygga sysselsättning efter avslutad skolgång. Hennes strategi tycks 

vara att söka insatsen daglig verksamhet enligt LSS. En plats inom daglig verksamhet 

– tror Cissi – skulle kunna utgöra någon sorts trygg plattform att stå på om det inte blir 

någon förlängning på förskolan. 

 

C: För att söka daglig verksamhet måste du ha ett LSS-beslut. […] jag hade tänkt att 

söka daglig verksamhet – även om det inte skulle vara något för mig – så hade jag tänkt 

att göra det, för det är alltid skönt att ha nån, ha nånting att återvända till om det skulle 

köra ihop sig. För jag menar dom jobbar ju ändå med att försöka slussa ut så många som 

möjligt på ett vanligt arbete. Men jag kunde ju inte söka det för att jag inte hade ett LSS-

beslut. När jag väl får det så kan jag söka…OM det inte lönar sig med det här med 

praktiken, om jag kan få förlängd praktik eller vad man ska säga…i höst också […] och 

det är det ju som är så bra då att ha daglig verksamhet, kanske, för jag menar dom är ju 

inte helt omöjliga, då kollar ju dom över vad som skulle kunna finnas, å då är det ju inte 

helt omöjligt att du kan få byta 

 

Det verkar således som att Cissi har utvecklat en tilltro till systemet (”dom jobbar ju 

ändå med att försöka slussa ut så många som möjligt på ett vanligt arbete”), då hon 

hyser stort förtroende för kommunens dagliga verksamhet. Noterbart i sammanhanget 

är att Cissi inte har några större erfarenheter av daglig verksamhet från praktikperioder 

under sin tid i särskolan. Hon tycks vidmakthålla sin högsta önskan att få arbeta med 

barn. Cissi vill inte arbeta med äldre – inte heller på café eller i affär.   

 

C: Jag har inte varit på ett enda dagcenter…jo, jag har varit på ett ställe [Sjukhus-

caféet]…och det var ju så tråkigt så….det fanns ju nästan inget att göra…alltså skulle de 

erbjuda mig ett jobb på DC, och att det inte finns något annat, så skulle jag inte tacka nej 
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– då är det ju ändå något som man får göra. […]…för ser man på idag – så är det inte så 

lätt att få jobb idag. Då har vi ganska tur att få den hjälpen – så att vi får ett jobb. 

 

På liknande sätt som Elvira förefaller Cissi finna sig i rådande situation. Hon låter sig 

bli kategoriserad i syfte att få en plats inom daglig verksamhet – ”bara man får något 

att göra”. Kanske kan man säga att Cissi utvecklat en trygghetsstil som präglas av ett 

accepterande och erkännande av att vara i beroendeställning.  

 

C: Jag har inte så stora förhoppningar, för att har man för stora förhoppningar för att det 

kanske kommer att bli nånting – då blir man bara besviken om det inte blir nånting. Så 

jag tar det som det kommer. Det är ändå lättast. 

 

Men samtidigt vill Cissi inte helt förlika sig med tillhörigheten till särskole-

/omsorgsvärlden. I intervjun konfronterades hon med ”tuffingarnas” tidigare sätt att 

inte foga sig i befintliga skolstrukturer (t ex att vara med och påverka och förändra, att 

inte finna sig i matsalssituationen osv). I denna lilla (särskole-)gemenskapen tycks det 

mesta vara frid och fröjd. Ungdomarna trivs och de talar sig varma för sin fina 

sammanhållning och acceptansen av varandras olikheter. Men nu – när steget mot 

vuxenvärlden skall tas – blir det mycket tydligt att de har två världar att förhålla sig 

till: dels den trygga, tillrättalagda och omsorgsinfluerade särskolevärlden samt dels det 

utmanande, kravfyllda och ovissa arbetslivet. Cissi uttrycker detta mycket träffande: 

 

…alltså vi i särskolan har ju våra speciella bord som vi får sitta vid, sen om vi sitter, om 

jag sitter med Louise & Johanna  – det spelar ingen roll. Däremot får man inte gå och 

sätta sig bland de andra. Vid dom större. Och det är ju lite…jag tror ju det är det vi vill 

få ut liksom. För jag menar annars kommer…annars så sitter vi ju på våran hörna, och 

liksom, jag tycker ändå att det är ganska viktigt att vi får lära känna de andra – och ta del 

av deras värld också. Den ser ju annorlunda ut. Den ÄR ju det. Men där har det inte hänt 

nånting.  
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Vi ska strax få se hur Cissi – ett år efter avslutad skolgång – i viss mån har reviderat 

sin uppfattning kring vad daglig verksamhet skulle betyda för henne och hennes 

självbild. Men först ska vi bekanta oss med Mats.  
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”…och sen ska jag ut på arbetsmarknaden – det ser inte mörkt ut 

precis.” – exemplet ”Mats” 

I avhandlingsstudien fanns det några elever på gymnasiesärskolan som var intressanta 

därför att de visserligen inte kunde anses tillhöra ovanstående (”tuffa”) grupp-

konstellation, men ändå inte kunde betraktas som utanför i social bemärkelse. Här 

fanns exempelvis Mats som på ett ödmjukt och trevligt sätt flanerade omkring bland 

sina klasskamrater och förvissade sig om att alla mådde bra. Mats var också, som 

tidigare nämnts, mycket engagerad i elevrådsfrågor och ställde vid flera tillfällen krav 

på rättvist bemötande. Det visade sig att Mats talade mycket med såväl ”tuffingarna” 

som ”aspiranterna”, men han verkade inte göra några anspråk på att få vara med i 

”tuffingarnas” gemenskap. 

Mats är uppväxt i ett lugnt bostadsområde i stadens utkanter. Hans föräldrar arbetar 

på Bilfabriken respektive behandlingshem för missbrukare. Mats har två systrar – en 

jämngammal och en yngre. Vid tiden för uppföljningsstudien bodde Mats fortfarande 

hemma hos sin pappa. Mats berättade emellertid att de hade varit och tittat på en 

bostad åt honom – eller som han själv beskrev det hela: ”Ett sånt här…som man bor 

själv, men man kan söka om hjälp om man behöver det”. Detta boende (s.k. 

sattelitlägenhet) återfanns i samma bostadsområde som Chrille och Cissi var uppväxta 

i. Även Mats gick under våren 2006 sin sista termin på gymnasiesärskolan.  

Mats har sedan årskurs 1 gått i grundsärskola. Hans huvudsakliga intryck av 

skoltiden är övervägande positiva – ”på det stora hela så är det bra”. Mest nöjd är 

han med lärarna och kompisarna. Troligtvis kommer kontakten med Cissi, Elvira och 

Mårten att upprätthållas även efter skolavslutningen. Mats anser att han har lärt sig 

mycket under sina fyra år på gymnasiesärskolan. Alla ämnen har varit lika roliga. Han 

påtalar också att det varit rimliga kravnivåer i skolan.  

Inledningsvis i intervjun med Mats är han mycket fåordig när vi pratar om hans 

erfarenheter kring skoltiden. Det är först när vi kommer in på talet om kontakter med 

andra ungdomar – på den stora skolan – som Mats har en del funderingar. Mats är 

nämligen en hängiven supporter till en av stadens stora stoltheter – fotbollslaget. Han 
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är en trogen besökare när laget spelar hemmamatcher. Uppenbarligen har Mats knutit 

många nya kontakter med kamrater via ”hejar-klacken”.   

 

M: …jag har lite kompisar i de stora klasserna 

MM: Ja, du har det ja…vilka är det då? 

M: Det var Erik och Olle. Och det är Jeanette. Och det är Johanna. 

MM: Jaha, hur känner du dom då? 

M: Dom känner jag genom fotbollen 

MM: Jaha, dom går på matcherna också. 

M: Ja. 

MM: Så ni tillhör ”hejar-klacken” där? 

M: Ja.  

MM: Så då snackar du lite fotbollssnack med dem… 

M: Ja. 

MM: Sitter du med dom i matsalen då ibland? 

M: Nä. 

MM: Nähä… (tystnad) hur kommer det sig då? 

M: Dom äter när inte jag äter. (Ur intervju med Mats, juni 2006). 

 

Sedan länge har det varit en tradition – eller snare rutin – på skolan att 

gymnasiesärskolans elever påbörjar sin lunch kl 11.00. Övriga elever på skolan 

påbörjar sitt första lunchpass kl 11.20. Mats är – i egenskap av elevrådsrepresentant – 

ganska fundersam kring denna och andra uppdelningar mellan ”den stora skolan” och 

GySär. Detta blev inte minst tydligt i samband med de avslutningstraditioner som 

skolan haft genom åren. En sådan tradition var att skolans rektor åt en ”avslutnings-

lunch” tillsammans med avgångseleverna. Vid detta tillfälle dukades det extra fint och 

matsalsbespisningens personal serverade personligen de mer eller mindre stolta 

studenterna. Denna avslutningslunch innefattade även diverse tal från rektor och lärare 

på särskolan. Ett problem – som Mats och även andra elever gav uttryck för – 

anbelangade formerna för denna avslutningslunch. Gymnasiesärskolans avgångselever 

fick nämligen äran att avnjuta denna rektorslunch kl 12.30. Övriga avgångselever på 

”den stora skolan” hade sin rektorslunch några timmar senare på eftermiddagen.  
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M: Men jag förstår inte, Martin, varför vi ska ha en egen sån där [rektorslunch]…och 

sen säger de att vi ska…sen säger dom att vi ska vara så lika dom andra, och stora 

klasser och du vet. Börja med att ordna med det här med studentmiddagen och sånt 

istället! 

 

Det visade sig senare att alla avgångselever var väldigt nöjda med hur årets 

rektorslunch tog sig uttryck, trots att det inte blev någon ”rektorslunch” i egentlig 

mening – eftersom rektorn uppenbarligen hade fått förhinder. Efteråt beskrev avgångs-

eleverna – i detalj – vad de fått för mat och de fina tal som hölls av lärare och 

föreståndare. Mats sätt att resonera kring betingelserna för ungdomar som kategori-

seras som särskoleelever illustrerar på ett utmärkt vis ”den nya integrerings-

generationens” speciella sätt att förhålla sig till rådande välfärds-/skolideologi (jfr. 

Gustavsson 1996; 1998). Inte sällan framhåller Mats, och flera av hans kamrater, en 

stor medvetenhet kring den ideologiska retoriken, dvs. vad ”samhället vill med dem 

som går på sär”. Mats berättelse, om hur han uppfattar vardagliga skolbetingelser, blir 

på så vis en slags motberättelse till omgivningens förväntningar. Diskrepansen mellan 

rådande ideologi och vardagliga betingelser är något som Mats och hans kamrater var 

tvungna att förhålla sig till på något sätt.  

En annan uppdelad tradition på skolan var själva avslutningsceremonin – då de 

nyutexaminerade studenterna skulle komma ut på trappan framför skolans huvudentré. 

Denna tradition följde samma mönster som rektorslunchen. Gymnasiesärskolans 

avgångselever kom ut på trappan för att möta sina gratulanter klockan 10.00. Övriga 

studenter på skolan gjorde samma procedur klockan 13.00. 

 

MM: …men när jag var här på skolavslutningen för tre år sedan, så har jag för mig att 

det var väl rätt uppdelat så…att ni hade er egen avslutning…och kom ut själva… 

M: Det har vi nu med. 

MM: Det är så nu fortfarande. Vad tycker du om det då? 

M: Fördjävligt, om jag får säga så. 

MM: Hur ska det vara då? 

M: Att alla går ut lika och så.  
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Mats sätt att förhålla sig till befintliga skolstrukturer påminner på ett sätt om hur såväl 

Cissi som Elvira resonerade. De motsäger sig alla former av särbehandling. Elvira – 

och till viss del Cissi – verkar emellertid har funnit sig i detta. Men det tycks inte 

handla om att ungdomarna har accepterat sitt funktionshinder i bemärkelsen – att de 

blivit ”mer handikappmedvetna”. Mycket talar för att de inte vill förlika sig med de 

villkor och de konsekvenser som kategoriseringen ”särskoleelev” medför. 

Att förhålla sig till kategoriseringar är något som tycks bli centralt för Mats i hans 

övergång mot vuxenlivet. En bit in i intervjun ställde jag frågan om vad som händer 

med honom till hösten. Mats berättade på att han blivit antagen till ett EU-finansierat 

projekt i högskolans regi. I detta projekt kommer Mats (och några andra) att erbjudas 

arbetspraktik med påföljande lönebidragsanställning under ett år. Mats tänker sig 

något jobb med datainriktning – eller som han uttrycker det – ”det finns något som 

heter Kommundata, det är kommunens eget dataföretag”. Han berättar också att 

projektet går under arbetsnamnet ”LOKA” – Lika Och Kloka i Arbetslivet. Ibland 

kallas det kort och gott för ”Högskoleprojektet”.  

 

MM: LOKA – vad står det för tror du då? 

M: (viskar) Särskolan. 

MM: Särskolan…hur tänker dom då tror du? 

M: ehh, från person till person, man kan vara olika och man kan vara lika och sånt…det 

där som jag tycker att man ska ta bort. Alla har vi våra…hur säger man…svårigheter 

och sånt – men vi är ju lika. 

 

Mats återkommer här till det problematiska med att bli kategoriserad som ”olik” eller 

”särskoleelev”. Han vill inte bli kategoriserad som ”svag”, eller någon som anses ha 

svårigheter (”alla har vi våra svårigheter”). Samtidigt tycks denna kategorisering i 

många fall vara en förutsättning för att få stöd och hjälp. Men Mats nöjer sig inte med 

det förmånliga erbjudandet om att omfattas av detta projekt. Han siktar högre än så: 

 

M: ja, och sen på sikt så ska jag ut på arbetsmarknaden…och söka jobb – det ser inte 

mörkt ut. 
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Det blir här tydligt att Mats – precis som sina kamrater Elvira och Cissi – är ganska väl 

medveten om vilka vägar det finns mot sysselsättning och arbete efter skolan. Det som 

skiljer Mats från sina kvinnliga likar (ovan) är att han siktar högt från början. 

Sysselsättning inom daglig verksamhet utgör för Mats en slags reservplan – på samma 

sätt som Cissi tycks göra. En skillnad verkar dock vara att Cissi ser daglig verksamhet 

som en ”alternativ språngbräda” mot ett riktigt arbete. Mats sätt att resonera tycks 

inbegripa en föreställning om att han inte nöjer sig med att ”få pension” direkt efter 

särskolan. På denna punkt, menar Mats, skiljer han sig från flera av hans likar: ”Man 

måste ju försöka i alla fall….att få ett jobb”. 

Vi ska strax få träffa Mats och Cissi cirka ett år efter avslutad skolgång och höra 

om deras erfarenheter av sitt första år i arbetslivet. Först ska vi dock få följa med på 

skolavslutning för att inte bara höra hur Mats och Cissi med flera resonerar kring olika 

betingelser, utan också se hur de agerar och handlar med avseende på framhållandet av 

tillhörigheter och identiteter i vuxenblivandet. 
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”Så att folk ser oss åtminstone” – Avslutningsveckan   

Under några varma och känslofyllda dagar i juni 2006 följdes några av avgångs-

eleverna under de sista skälvande dagarna i gymnasiesärskolan. Av särskolans dryga 

40-talet elever var det åtta stycken som skulle ta studenten – däribland Elvira, Cissi, 

Mats & Mårten. Jag möttes i dörren av en lärarassistent som hälsade mig välkommen 

och upplyste om att ”det är rätt rörigt nu sista veckan – så förvänta dig inte för 

mycket”.  

”Det talas om Dagcenter, men dit vill jag inte” 

Mårten beskrevs i avhandlingen som en representant för de artiga och fogliga 

”mönstereleverna”. När lärarna pratade om att ”särskoleelever i hög grad är 

mönsterelever – man lyder” så kan det tänkas att Mårten ansågs tillhöra denna grupp 

elever. Inte sällan sågs Mårten i de elevkonstellationer som benämndes för 

”kärleksparen”, dvs. i hög grad representant för de tvåpersonskonstellationer som 

fanns på gymnasiesärskolan vid tiden för observationsstudien. Mårten ställde sällan 

eller aldrig några krav på förändringar eller gav uttryck för några synpunkter på hur 

undervisningen var upplagd (på samma sätt som ”tuffingarna” gjorde). 

Mårtens mamma arbetar som administrativ personal på en skola. Han har också en 

äldre bror och en yngre syster som båda har flyttat hemifrån. När jag nu träffar Mårten 

tre år senare berättar han ska åka med sina föräldrar på stugsemester till Gotland i 

sommar. När samtalet kommer in på vad som händer till hösten så säger han:  

 

Mårten: …jag vet inte – har inte sökt något…men det pratas om ett jobb på 

[Industriområdet] 

MM: Vad är det för ett slags jobb då? 

Mårten: Det talas om Dagcenter. Men dit vill jag inte… 

MM: Vad gör man på det där dagcentret då? 

Mårten: Packar schampoflaskor. 

MM: Jaha, och det tycker du inte är så roligt…. 

Mårten: Nä, jag vill jobba på restaurang eller nåt…laga mat…helst på McDonalds. Ett 

riktigt jobb – och tjäna pengar (Utdrag ur fältanteckning 060614). 
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På samma sätt som Mats verkar Mårten ha en avvisande – eller avvaktande – hållning 

till daglig verksamhet. Mårten siktar också på ett, i hans ögon, ”riktigt arbete”. 

Det skulle, vilket lärarassistenten antydde, visa sig att de flesta skolaktiviteter 

denna vecka handlade om förberedelser inför avslutningen. Lektionerna ägnades i 

huvudsak åt att prata om avslutningen; vad skulle var och en ha på sig? ska vi träna på 

några studentsånger? etc.), sommaren (vad skulle var och en göra i sommar? etc.) och 

hösten (vad skulle var och en göra till hösten? etc.). Flertalet av eleverna gav uttryck 

för att de var ganska oklara över vad de skulle göra efter sommaren. När lärarna i tur 

och ordning frågade ungdomarna framhöll de att ”jag får besked på måndag”, ”jag har 

sökt folkhögskola”, ”jag vet inte, det blir väl dagcenter” etc. 

För elevernas del verkade det mesta av ”snacket i korridoren” kretsa kring 

formerna för fredagens avslutningsceremonier. Tydligen hade Cissi haft en mycket 

framträdande roll i detta arbete. Bland annat hade hon vid flera tillfällen samlat 

avgångseleverna hemma hos sig. Hon hade även bokat bord på en restaurang till vilken 

de skulle bege sig senare på fredagskvällen för att fortsätta studentfirandet. Gymnasie-

särskolans avgångselever hade emellertid blivit varse att en central del av detta firande 

– att få åka lövad traktorskärra – av ”något försäkringsskäl” inte skulle gälla dem. 

Detta upprörde flera av ungdomarna. En av lärarna kom emellertid till undsättning 

med ett glädjande besked: 

 

I korridoren kom läraren [Hanna] och sa att hon hade ett viktigt meddelande till 

ungdomarna. Inte minst Cissi och Elvira blev mycket nyfikna: 

’Vad gäller det?? Är det sant som jag tror??’ 

Hanna lugnade dem och sa att alla måste samlas först innan hon berättade vad det 

hela rörde sig om. Hon påkallade ungdomarnas uppmärksamhet om att det skulle blir 

en kort samling i uppehållsrummet, som för närvarande var tomt (övriga elever var på 

lunch i matsalen). Cissi och Elvira var i eld och lågor: 

’ÅÅÅÅÅH. Jag tror inte det är sant!! Gäller det traktorsläpet???’ 

Hanna: ’Lugn, lugn, jag ska berätta…’ 
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Nu var alla (8) ungdomar samlade som skulle ta studenten. Flera av dem var 

övertygade om att det gällde det omtvistade traktorsläpet. Hanna släppte den efter-

längtade nyheten: 

’Jo, det verkar som att det löser sig med traktorsläpet.’ 

Hon hann inte säga mer innan jublet bland ungdomarna bröt ut: 

’JAAAA! YEEEES! YIEEEEEPIEEE! 

Hanna försökte åter lugna dem något och fortsatte: 

’Jo, så här ligger det till. Kjells mamma har ordnat så att ni kan få låna en traktor 

plus släp på fredag. Detta kostar 500 kronor som vi får samla in i morgon… 

Kjell, som satt lite bakom ryggen på läraren i en soffa, blev högröd i ansiktet av 

stolthet. 

Elvira blev för en kort sekund lite oroad: ’VA! Vad då? Typ 500 per pers eller?’ 

Hanna: ’Nej, nej, ni får dela det på er 8 som tar studenten…så det blir väl drygt 60 

kronor vardera.’ 

Elvira: ’OK…Puhhh’ 

Jublet fortsatte. Det var tjejerna som var ljudligast i sina uttrycksformer. 

Louise: ’Vi får göra som alla andra!! Yieepieee!!’ 

Elvira: ’Men vart ska vi åka nånstans då?’ 

Läraren föreslog: ’Det blir kanske en liten runda nere på stan’ 

Elvira: ’Ja, så folk ser oss åtminstone.’ (Utdrag ur fältanteckning 060614). 

 

Ett återkommande inslag i gymnasiesärskolans vardag tycktes vara elevernas krav på 

att få göra ”som alla andra”. Detta krav gällde såväl rektorslunchen, som studentbal 

och avslutningsceremonier i övrigt (se nedan).  

Cissi lugnade sig ganska snart och tog det hela med besinning. Hon vände sig till 

en av sina klasskamrater (Evelina) och förtydligade för henne vad det hela handlade 

om. Cissi rattade med händerna och sa: ”Evelina – vi får åka traktor! Brum, Brum – du 

vet.” Detta scenario illustrerar ganska väl Cissis egna utsagor om hur hon genom stora 

delar av sin skoltid tagit ansvar för och hjälpt kamrater som ”haft det lite svårare”. 

”Vi behöver ingen utbildning – vi får jobb ändå!” 

Glädjeruset lade sig snart när ett nytt problem uppdagades för ungdomarna. Läraren 

Hanna meddelade att torsdagens eftermiddag kunde ägnas åt att göra i ordning 
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banderollen som sedermera skulle fästas på det lövade traktorsläpet. Uppenbarligen 

skulle vagnen användas av det reguljära gymnasiets studenter senare på efter-

middagen. Det var Elvira som ängslades mest över detta, och hon funderade högt över 

hur det hela skulle gå till: 

 

Elvira: ’Men, hör ni, vad ska vi skriva på vår banderoll då? 

Mats kom omgående med ett förslag: 

”Jag vet vad vi skriver. Vi behöver ingen utbildning – vi får jobb ändå!” 

Elvira var emellertid tveksam till förslaget: ’Nja, det måste väl vara något med 

Björnskolan eller nåt’ typ…’ (Fältanteckning 060614). 

 

När det på torsdagen blev dags att skrida till verket med banderollen hade Mats och 

Elvira fortfarande inte kommit fram till något hållbart förslag. De hade utrustats med 

två stora vita lakan samt textilpennor. Mats förhörde sig med den något mer 

konstnärligt begåvade Elvira om pennorna dög för ändamålet, vilket de gjorde. 

Lärarpersonalen hade informerat dem om att de kunde använda dramasalen för att 

iordningställa banderollerna. Personalen kunde dock inte medverka i detta arbete 

eftersom det var en hel del annat att reda med inför morgondagens avslutning. Frågan 

kvarstod – vad skulle de skriva på banderollen? 

 

Mats: ’Har du någon idé Elvira? Om vad vi ska skriva?’ 

Elvira började återigen ängslas över uppgiften de åtagit sig:  

’Jag vet inte…men vad ska vi skriva?? Men, gud, va svårt! Kan vi inte fråga nån? 

Jag vill inte ta ansvar för det här.’ 

Mats gick iväg en sväng för att se om det fanns någon (personal) att fråga. Han 

hittade emellertid ingen. Elvira hade, under tiden Mats var borta, lagt ut de två 

banderollerna på golvet i dramasalen. 

Mats: ’Jag hittade ingen, Elvira…men, men…’ 

Elvira: ’Men vad ska vi skriva då?? Det här är ju skitsvårt!’ 

Mats: ’Det behöver ju inte stå GYSÄR precis.’ 

Elvira instämde: ’Nä, det behöver det ju INTE stå.’  
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Efter en del funderande och ängslan upprepade Mats sitt förslag han framförde 

under gårdagen (då de fick beskedet om att Kjells mamma ordnat med lövat 

traktorsläp): 

Mats: ’Jo, men jag vet vad vi kan skriva: Vi behöver ingen utbildning – vi får jobb 

ändå!’ (Fältanteckning 060615). 

 

Elvira gjorde inte heller denna gång någon märkbar notis över Mats förslag. Trots att 

ungdomarna å ena sidan talar i mycket varma ordalag om sina erfarenheter av tiden i 

särskolan (se ovan), så verkar de inte speciellt stolta över beteckningen GYSÄR. 

Elvira ritade med pennan i luften över tyget och resonerade högt: 

 

Elvira: ’Om vi skriver Björnskolan – Studenten 2006…eller nåt’ 

Mats gick ytterligare en sväng för att hitta någon personal. Denna gång lyckades 

han hitta en lärare och en assistent som kom in i dramasalen. Vid det här laget hade 

Elvira redan skissat, som hon sa, ”outlinen” på banderollen. Med blå textilpenna hade 

hon skrivit texten SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTEEENNN   111666///666      

222000000666      

Läraren och assistenten berömde Elvira – att det hela såg mycket fint ut så långt. 

Elvira jämrade sig dock fortfarande otåligt för att det inte blev bra. Läraren hade två 

förslag att komma med: 

Läraren: ’Men ska det inte stå något i stil med Björnskolans GYSÄR också?’ 

Elvira och Mats replikerade nästan i kör: ’NEJ, det ska det nog INTE stå.’ 

Läraren och assistenten modifierade sedermera sitt förslag: 

’Ni kan ju skriva beteckningarna på de profiler som ni avgångselever har gått i. Vad 

blir det nu: DAPO1 + 2, NAMI …och ESTP. Vad tror ni om det? 

Det senare förslaget föll i god jord hos Elvira och Mats, som biföll denna idé. 

Arbetet med att göra två likadana banderoller fortskred. Banderolltexten blev till slut: 

S T U D E N T E N  1 6 / 6   

2006  DAPO1 + 2  NAMI  ESTP 

 

Ytterligare två ungdomar som skulle ta studenten, Louise och Johanna, kom för att 

hjälpa till med att fylla i Elviras skissade ”outline”. Textilpennorna tog snart slut, och 

Mats gick för att hämta akrylfärg och penslar i estetiksalen bredvid. Under drygt en 
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timma arbetade de fyra studenterna med banderollerna. Det var ett hårt och svettigt 

arbete att ligga på golvet och måla banderoller. Med jämna mellanrum gick Mats och 

hämtade glas med vatten till sina medarbetare. Ungdomarna arbetade tyst och koncen-

trerat med penslar och färg. Ju längre tiden gick desto mer nöjda blev de med sitt 

verk. Efter ett tag bröt Mats den koncentrerade tystnaden med att säga: 

 

Mats: ’Det var bra att det inte blev GYSÄR.’ 

Elvira instämde – utan att lyfta blicken från banderollen:  

’Nä, GYSÄR är ju inget man vill stoltsera med precis.’ 

 

Efter ytterligare en stund ville Mats tydligen liva upp det hela något, och gick iväg för 

att hämta en CD-skiva. Han kom tillbaka med en samlingsskiva med Boney M-låtar. 

Han placerade CD:n i stereon och krämade på ordentligt med volym: ’Kommer du 

ihåg den här, Elvira?’ Boney M-låten ”Daddy Cool” dundrade ut genom högtalarna 

och Elvira började dansa mellan banderollerna – med penseln i högsta hugg. Efter en 

stund gick hon fram till stereon och bytte låt. 

 

Elvira: ’Den här är också bra, Mats. Den passar bra in på oss nu!’ 

Låten ”Painter Man” spelades med lika hög volym. Elvira fortsatta att fylla in 

banderollen med akrylfärg och sjöng ljudligt och hängivet med i texten på Boney M:s 

”målarlåt”.  

 

Went to college, studied art 

To be an artist, make a start 

Studied hard, gettin' my degree 

But no one seemed to notice me 

 

Painter man, painter man 

Who wanna be a painter man 

Painter man, painter man 

I wanna be a painter man 
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Det allmänna intrycket från observationer och intervjuer i denna uppföljningsstudie är 

att ungdomarna i stora drag verkar nöjda med sin skolgång – men inte stolta över sin 

skoltillhörighet. De betonar positiva erfarenheter kring den fina gemenskapen och 

sammanhållningen inom särskolan: ”bra kompisar”, ”bra lärare”, ”kamratskapen” etc. 

Däremot, vilket ovanstående illustrationer vittnar om, förefaller vissa av ungdomarna 

inte speciellt stolta över att ha gått på GYSÄR. Att förhålla sig till dessa, till viss del 

motstridiga, erfarenheter av skoltiden är något som vi får anledning att återkomma till i 

diskussionen nedan. 

Ceremonierna på avslutningsdagen följde samma (särbehandlande) procedur som 

Mats tidigare hade förutspått. Dock med den skillnaden att gymnasiesärskolans 

avgångselever inte föregicks – eller eftergicks – av några andra studentklasser. Strax 

efter klockan 10 kom gymnasiesärskolans studenter ut på trappan och sjöng ”om 

studentens lyckliga dagar”. Ett 100-tal gratulanter hade mött upp på skolgården. I 

uppståndelsen på skolgården bytte jag några ord med gymnasiesärskolans 

föreståndare. Vi konstaterade den för ändamålet lyckosamma väderleken, och glädjen 

över att det löste sig med traktorsläpet. Jag frågade om möjligtvis rektorn var på plats 

för att delta i hyllningarna. Föreståndare berättade att rektorn var upptagen med att 

vara med på det reguljära gymnasiets kyrkliga del av avslutningen i stadens centrum.   

Efter hyllningar och kramkalas med nära och kära på skolgården var det – äntligen 

– dags för gymnasiesärskolans studenter att äntra det lövade och banderollprydda 

traktorsläpet. Efter en kort fotosejour på släpet skulle vagnen börja rulla in mot stadens 

centrum. Åkturen fick dock låta vänta på sig några minuter för att invänta dryga 100-

talet studenter från ”den stora skolan” som kom gåendes från sin avslutning i kyrkan.  

 

…[det reguljära gymnasiets studenter] skulle göra sig klara för sitt ”trapp-moment”, 

som skulle gå av stapeln klockan 13. Några av dessa studenter spanade nyfiket bort mot 

det startklara traktorekipaget. En av killarna sa:  

’Men…är inte det där våran vagn??’  

Hans kompis svarade: ’Jo, men visst är det så. Jag tror det är IVIK31 eller några som 

lånar den…’ De stämde upp i gemensam sång: 

                                                 
31 Individuella programmet – introduktionskurs i svenska för invandrare 
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’Vååran va-agn! Vååran va-agn!!’ 

Till slut kunde traktorsläpet rulla iväg mot stadens centrum (Fältanteckning 

060616). 

Gemenskap, ansvar och särbehandling – ett år senare 

När Cissi återigen intervjuades – cirka ett år efter skolavslutningen – hade hon kvar sin 

arbetspraktik på förskolan. Hon väntade dock på besked om det skulle bli någon 

förlängning, och om hon skulle få fortsatt aktivitetsersättning. Cissi påtalar att hon 

genomgått en personlig utveckling på förskolan under året som gått. Hon har bland 

annat lärt sig om vikten av att passa tider, att ta ansvar, hur man löser konflikter etc. 

Men framförallt vill hon betona:  

 

C: …hur viktigt det är att gå till jobbet och inte bara strunta i det, och tro att allting 

kommer att lösa sig […] om det fattas nån, nån ordinarie och vi inte fått in någon 

vikarie, så får jag ta hand om matbordet och…jag har grupp…om man säger samling 

själv med barnen, och jag menar för mig är det ett stort ansvar. Men dom är ju vana, 

men för mig som kommer från…”nowhere” liksom. Det är ett plus för mig att jag får ha 

det ansvaret. Så att jag känner mig behövd när jag är där (Intervju med Cissi, maj 2007). 
 

Cissi menar att grunden för hennes personliga utveckling lades under tiden i särskolan. 

Denna utveckling tycks ha att göra med hennes erfarenheter av att, som hon säger, 

umgås med ”dom som har det lite svårare”. Hon påtalar dock att hennes utbildning 

(gymnasiesärskolans individuella program – med data och estetikinriktning) inte är 

någon meriterande skolunderbyggnad för arbete inom barnomsorgen. Däremot är, 

enligt Cissis förmenande, ”det sociala livet” i särskolan meriterande för arbete inom 

barnomsorgen på grund av de båda verksamheternas likheter.     

 

C: …att komma ifrån att inte ha någon utbildning och inte kunna något om barn så, som 

hur det funkar på en dagisplats så…till att verkligen ha utvecklats….alltså just det här – 

hur bemöter du barnet? Just den sociala biten då. Alltså visserligen är ju inte dom på 

[sär]skolan små men, men det är ju ändå en social bit som jag tycker hänger ihop med 

hur du bemöter små barn också, så det gäller ju liksom. Jag fick lära mig mycket att 

bemöta såna som får såna utbrott eller som inte förstår eller det är ungefär som att prata 
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med en tvååring – han förstår ju inget han heller. Så just den biten har jag fått nytta av 

jättemycket. […] det var ju många av dom som gick i skolan med mig som inte kunde 

prata, och så fanns det väl dom som mer eller mindre betedde sig som en tvååring. 

 

Det som i synnerhet utmärker Cissis sätt att resonera om betingelserna kring 

övergången mellan skola och arbetsliv är hennes pendling mellan ”den lilla” och ”den 

stora” världen. Återkommande lyfter hon fram specifika strategier, som hon själv var 

med om att konstituera, för att ”beskydda” sina likar i särskolan från misslyckanden 

och ”icke-relevanta” sammanhang. Cissi (och även Mats) talar om det förträffliga i att 

”vi på sär” har gjort så att vi fått vårt eget lilla elevråd, vår egen lilla körsång, vår egen 

lilla avslutningsbal osv. På något sätt tycks Cissi – som numera har en fot i den ”stora 

världen” – ta sina egna i beskydd. Trots att Cissi lämnat gymnasiesärskolan förefaller 

hon resonera som en sorts ställföreträdande personal: 

 

C: Och det var likadant det här med balen. Vi hade ju inte fått nån förfrågan, eller 

nånting om att få träna med dom stora, eller den andra stora gruppen av barnen, vilket vi 

hade fått om vi hade velat. Men jag sa det att; jag tror inte att det är något för våra 

elever. Då började ju jag knuffa på så vi fick våran egen lilla bal – och den var ju 

mycket bättre. Så vi hade ju kul. För då kunde alla vara som de ville å, så det var ju rätt 

roligt, men det var ju också ett projekt i sig att få igenom det. Det fanns ju dom som 

tyckte att vi inte skulle dansa bal… 
 

Samtidigt som Cissi talar i termer av att ”skydda de egna” poängterar hon risken med 

att ”den lilla värden” ofta upplevs som kravlös och särbehandlande. När Cissi talar om 

betingelserna för ”vi som går på sär” så verkar hon vilja understryka mottot att vara 

som alla andra – inte nödvändigtvis med alla andra. För henne verkar tillträdet till den 

stora skolans aktiviteter vara en grundläggande rättighet (att bli inbjuden till…, att ha 

rätt att delta i… osv.). Men särskolans elever behöver inte nödvändigtvis vara med på 

dessa aktiviteter (för då kan ju inte alla ”vara som de ville”). Ett sätt är att särskolan 

ordnar egna aktiviteter vilka påminner om eller liknar de aktiviteter som stora skolan 

gör.  
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C: vi vill ju vara som alla andra, varför ska inte vi få dansa bal – när alla andra får det? 

Varför får inte vi åka häst och vagn när alla andra gör det? Alltså, det är lite så med, att 

dom behandlar oss som om vi skulle vara mindre än vad vi är. 

 

Det finns dock en motstridighet i detta som Cissi lyfter fram. En följd av – eller 

snarare ett argument för – att särskolan efterliknar den stora skolans aktiviteter tycks 

vara att det kan råda helt andra kravnivåer i det lilla sammanhanget än i den stora 

världen (jfr. Cissi: ”då kunde alla vara som dom ville”). Det som Cissi tyckte var en 

utmärkt lösning på problemet med balen (elevrådet etc.) – att ordna en egen bal – 

upplevs samtidigt vara den stora stötestenen med särskolan som institution, nämligen 

att det ställs för låga krav.       

 

C: för oss så är deras värld…jättestor – om man säger. Det är en helt ny värld för vissa, 

och dom lever ju under helt andra krav än vad vi gör – som inte har några krav alls 

kanske […] 

 

Cissis grundinställning till kravnivåer och särbehandling är att alla är lika mycket 

värda, alla har sina egna förmågor och kompetenser som måste lyftas fram. Hon vill 

inte bli särbehandlad för att hon av lärare upplevs vara ”duktigare” än andra. ”Hur ska 

de andra känna sig då – de som hamnar i den sämre gruppen?” Denna empatiska 

jämlikhetstanke vill Cissi förmedla till professionella. Det handlar om strategier för att 

undvika upplevelser av att bli särbehandlad. 

 

C. …dom kunde ju i alla fall behandla oss jämlika om man säger tycker jag, för jag 

menar dom andra kan lika mycket som jag, fast dom kanske kan helt andra saker, så det 

är ju lite det att man känner sig särbehandlad så […] finns alltid nånting mer som dom är 

duktiga på – och dom [personalen] gräver inte riktigt ordentligt i vad dom kan. Dom 

skulle kunna gräva mer, och då skulle dom här ungdomarna som hamnar på dagcenter – 

dom skulle klara mer. Dom skulle våga mer också. Dom behöver komma ut bland 

vanligt folk. Inte sitta instängda i en lokal med såna som ser likadana ut som dom själva.  

 
Ovanstående excerpt skulle kunna tolkas som ett uttryck för den nya särskole-

generationens emancipatoriska ideal. Det som Cissi – och flera andra i denna 
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uppföljningsstudie – påtalar är vikten av att se alternativa möjligheter utifrån rådande 

betingelser. Detta synliggörande handlar dels om upplevelser av den egna självbilden 

(personlig identitet), dels om uppfattningar om vilka ”vi som gått i särskolan” är 

(gruppidentitet) men även betingelser för hur jag och vi kollektivt kan påverka – och 

påverkas av – befintliga strukturer (kollektiv identitet). När Cissi blickar tillbaka på sin 

tid och roll som elev i särskolan har hon en bild av sig själv som inspiratör och 

förebild för sina (efterföljande) klasskamrater. Denna roll blir inte minst tydlig när det 

gäller vägval och strategier gentemot sysselsättning och arbetsliv. 

 

C: Skulle nån sätta mig på ett dagcenter – jag skulle sjunka så lågt […] Det är många 

som har sagt att dom inte vill dit. Och jag vet inte om det är mycket på grund av att, när 

jag och Elvira, vi tuffa…du vet…pratade om att vi inte ville dit – då kanske inte dom 

fick lite inspiration av att – vad finns det för andra möjligheter? Är det bara dagcenter 

som existerar när jag slutar skolan eller? Liksom…för att – just för lärarna och 

assistenterna så är det ju bara…det är ju bara dagcenter som existerar för dom…  

 

När jag träffar Mats ett år efter skolavslutningen har han fortfarande en plats i det så 

kallade Högskoleprojektet. I likhet med Cissi väntar Mats på besked om eventuell 

förlängning. Mats berättar och visar på flera sätt att han trivs och är stolt över sin nya 

position på högskolekansliet. Mats arbetsuppgifter består främst i att uppdatera 

hemsidor, skanna in och spara beslut på dator, sammanställa studentutvärderingar, 

kopieringsarbete etc. Hans stolthet verkar till stor del grunda sig i att han är på en 

vanlig arbetsplats, och gör vanliga arbetsuppgifter.  

 

Mats:  ”- Jag har gjort mig ovärderlig. Jag gör det jobb som ingen annan vill ta.” 

Han bekymrade sig dock något övar att nästan ingen hade tid att stanna och prata 

med oss [nu när han äntligen hade ”forskaren” på besök]. Han reflekterade över detta 

fenomen. 

Mats igen: ”- Här har alla så mycket att göra, så det är knappt någon som hinner 

fråga hur det är – men det är väl så det ska vara på arbetsplatser idag…” (Utdrag ur 

fältanteckning 070420). 
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För Mats tycks det vara hög status att ”vara på högskolekansliet”. Han berättar att han 

arbetar halvtid – förmiddagar – och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan 

(och inte längre lönebidrag som det först var tal om). För Mats, och inte heller Cissi, 

tycks ersättningsfrågan vara avgörande för hur de värderar sin sysselsättning/sitt 

arbete. Det viktigaste tycks vara ”vanligheten” – att vara på en riktig arbetsplats och 

att där fylla en viktig social och uppgiftsrelaterad funktion.  Båda betonar vikten av att 

få ta ansvar – att vara någon som andra kan förlita sig på. 

Vid besöket på högskolekansliet fick vi möjlighet att tala om Mats erfarenheter av 

den intensiva och känslofyllda skolavslutningsveckan för snart ett år sedan. Mats 

förde själv på tal minnen kring banderollen och det lövade traktorsläpet, och inte 

minst Mats och Elviras idoga arbete med att färdigställa banderollen. I samband med 

detta uppmärksammade jag hur Mats skanderande sitt förslag till banderolltext. Ett 

utskrivet citat av texten visades för Mats: ”Vi behöver ingen utbildning – vi får jobb 

ändå!!”.  

 

MM: Kommer du ihåg…? 

Mats log och tittade lite trevande mot mig. Sedan sa han: 

”- Det är som i den där Pink Floyd-låten…vad heter den nu…Another Brick in The Wall 

– eller hur?” Mats fortsatte: 

”Ja, alla som känner mig...vet ju att jag säger det där med glimten i ögat.” 

MM: ”Ja…visst.” 

Mats: ”Men hur ska dom som inte känner mig uppfatta det här tro…?” 

MM: Ja, vad tror du? För samtidigt sa du också så här för ett år sedan [Ytterligare ett citat 

visades för Mats: ”…och sen ska jag ut på arbetsmarknaden – det ser inte mörkt ut precis”.] 

På det ena säger du ”Vi” och på det andra säger du ”Jag”. Kan man jämföra dessa två sätt att 

resonera, tror du? 

Mats: ”Ja, det där är ju dagcenter-tänket och det andra är…verkligheten – det riktiga 

livet”. 

Plötsligt öppnades dörren till arbetsrummet där vi satt. Mats delade rummet med kollegan 

som just klev in. Mats passade på att fråga henne. 
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 ’Vet du vem som sagt så här?’ Han visade citatet med ”Vi behöver ingen utbildning…” 

Kollegan kliade hakan med ena handen – och funderade ett slag utan att komma med någon 

konkret gissning. 

Kollegan: ”Nä-ä, du. Där går jag bet. Jag vet inte. Kanske någon student eller nåt…?” 

Mats pekade på ”Pink Floyd-citatet” och sa: ”Det här är dagcenter-tänket” Sedan 

pekade han på det andra citatet och tillade: ”…och det här är mitt sätt att tänka” (Utdrag 

ur fältanteckning 070420). 

 

Med utgångspunkt i ungdomarnas sätt att resonera kan vi se uttryck för den pendling 

mellan två olika ideal – eller världar – som flera av deltagarna i studien har att 

förhålla sig till. Å ena sidan kan vi skönja ett tryggt och tillrättalagt ideal där 

särskolan ses som en förberedelse för en omsorgskarriär inom daglig verksamhet (jfr 

Cissi: ”För lärare och assistenter så är det ju bara dagcenter som existerar…”). Å 

andra sidan finns i materialet flera uttryck för ett mer ovisst, utmanande och kravfyllt 

ideal där det handlar om att se alternativa möjligheter – att försöka bryta sig loss från 

”det förväntade” och se möjligheter i nya identiteter. 

Tillhörighet och identifikationer – sammanfattande diskussion 

Vi har i detta kapitel fått träffa Elvira, Cissi, Mats med flera och tagit del av deras 

erfarenheter i övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Det sammantagna 

intrycket av dessa erfarenheter är att de bär med sig motstridiga känslor från tiden i 

särskola. Å ena sidan upplever de en mycket god sammanhållning och gemenskap, bra 

lärare, att de har lärt sig mycket och fått många nya kompisar osv. Å andra sidan 

upplever de samtidigt att det är för låga krav i undervisningen, att de blivit 

särbehandlade och understimulerade. Det är också högst troligt att dessa erfarenheter i 

någon mån har präglat ungdomarnas upplevelser av sig själva som ”färdiga” studenter 

– redo att bege sig ut i livet efter skolan. Det är i ljuset av dessa erfarenheter Elvira, 

Cissi, Mats och de andra ska närma sig sysselsättning och arbetsmarknad. Det som 

tycks prägla deras sätt att tänka i denna övergångsfas är att de trots upplevelser av 

orättvist bemötande – eller för att använda Honneths terminologi (se kap 2); icke-

erkännande (dis-recognition) – finner sig i rådande betingelser. Det tidigare ”tuffa 

gänget” har inte längre kvar sina gemensamma attribut, dvs. den icke-fogliga, 
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förändringsbenägna och revolterande attityden till i vissa avseenden segregerande 

skolbetingelser. Att de efter fyra år i gymnasiesärskolan numera tycks ha fogat sig i 

rådande ordningar kan på olika sätt tolkas som ett uttryck för något. En möjlig 

tolkning, och som i viss mån argumenterats för ovan, är att ungdomarnas foglighet är 

uttryck för en sorts strategi (det lönar sig inte att revoltera i längden), en annan tänkbar 

tolkning är att fogligheten har med personlig mognad att göra. Ytterligare ett 

tolkningsspår anbelangar möjligheten att ungdomarnas sociala bakgrund influerar 

deras sätt att förhålla sig till exempelvis lärarauktoriteter. Det intressanta i samman-

hanget är kanske inte argumenterandet för vad som väger tyngst i denna förliknings-

process, utan vad fogligheten betyder för ungdomarnas självbilder. Och i sin 

förlängning – vad dessa självbilder betyder för ungdomarnas sätt att se på sina 

möjligheter att närma sig en arbetsmarknad. 

En betydande del av svaret på frågan om vad som karaktäriserar ungdomarnas 

självbilder torde finnas i deras egna sätt att resonera om vilka de är som individer, som 

grupp och som kollektiv. Vi har ovan fått en inblick i dessa komplexa processer. 

Materialet visar att självbilden hos ungdomar med särskolebakgrund långt ifrån är 

entydig. Ett sätt att tillskriva dessa processer mening och betydelser är att se de som 

uttryck för ett ständigt pågående socialt identitetsarbete (Jenkins 2004; Nyberg 2006). 

En första preliminär analys av materialet visade att ungdomarnas självbilder kunde ha 

olika betydelser i olika sammanhang. I vissa situationer tycktes ungdomarna tala i 

termer av ”jag som går på sär”. I andra sammanhang är det ”vi som går på sär”. Vad 

som gör det hela extra intressant är att samma (särskole-) ungdomar också talar om 

”dom som går på sär”.   

Det kanske tydligaste uttrycket för dessa individuella och kollektiva 

identifikationer finner vi förmodligen i Mats delvis ironiska utrop ”Vi behöver ingen 

utbildning – vi får jobb ändå!” – samt den påföljande utsagan om ”…och sen ska jag 

ut på arbetsmarknaden”. Vad är det för ett ”vi” som Mats talar om? Och hur skiljer 

sig detta ”vi” från det ”jag” (som ska ut på arbetsmarknaden)? En tolkning av 

ovanstående – delvis motstridiga – utsagor är att Mats i vissa sammanhang identifierar 

sig med en (kollektivt) tillskriven och förväntad identitet. I detta fall verkar det handla 

om en svag identifikation i bemärkelsen att han på ett kognitivt plan är medveten om 
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kategoritillhörigheten (jfr Lange & Westin i kap 2). Underförstått tycks Mats mena att 

’vi särskoleelever – vi har att förvänta oss ett yrkesliv inom omsorgen’. Men samtidigt 

finns där en slags självpresentation som uttrycker vem Mats är i ett sådant kollektiv, 

dvs. jag-budskapet uttrycker en personlig identitet – vem Mats vill vara eller bli i 

förhållande till de förväntningar som finns på kollektivet. I detta avseende kan vi tala 

om en emotionell aspekt av identifikationen vilken innefattar hur Mats väljer att 

hantera och relatera sig till kategorin. Här verkar Mats snarare identifiera sig med en 

sorts ”vanlig” övergångsprocess från skola till arbetsliv. Underförstått: ’Jag är inte som 

de flesta av mina likar – jag ska ge det ett försök.’ 

I litteraturen har det, som tidigare nämnts, förts en omfattande diskussion kring hur 

vi kan förstå teorier kring tillhörighet, identitet och identifikationsarbete. Den polske 

sociologen Zygmunt Bauman har beskrivit relationen mellan personlig och social 

identitet på följande vis: 

 

Personal identity gives meaning to the “I”. Social identity guarantees that meaning, and 

in addition allows one to speak of the “we”, in which the otherwise precarious and 

insecure “I” may be lodged, rest safely and even wash out its own anxieties /…/ “We” 

must be powerful, or social identity won’t be gratifying (Bauman, 1999, p xxxi).  

 

Vad Bauman tycks mena är att den (i grunden ganska bräckliga och sköra) personliga 

identiteten behöver en slags näring och styrka hos en bredare social identitet. Den 

avgörande frågan för Mats vidkommande tycks vara: hur kraftigt är Mats’ ”vi”? När vi 

träffar Mats efter cirka ett år på hans arbete vid högskolekansliet förefaller Mats ha 

lämnat ”vi som går/gått på sär” – och kallar det helt enkelt för ”dagcenter-tänket”.  

En viss motstridighet i det hela är att Mats säger sig ha ett annat sätt att tänka än 

”DC-tänket”. När han säger att JAG ska ut på arbetsmarknaden är MITT sätt att tänka 

så stämmer inte detta med hans sätt att resonera om en eventuell förlängning av 

arbetspraktiken på kansliet. Ambitionen att komma ”ut på arbetsmarknaden” tycks för 

Mats innebära att vara på en vanlig arbetsplats med aktivitetsersättning. I viss mån 

finns det alltså ett – om inte DC-tänk – så ändå en sorts förväntan om att med 

samhälleligt stöd bör det gå att ordna så att jag kan vara kvar. Mats förhoppning idag – 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 113 - 

ett år efter avslutad skolgång – tycks vara att hitta en kompromiss mellan de två 

idealen/sätten att tänka. 

I litteraturen om tillhörighet och identitet talas det ibland om så kallade multi-

dimensionella identiteter (se exempelvis Sicakkan & Lithman 2005; 2006). Med detta 

avses att människor kan ha olika upplevelser av vem man är eller förväntas vara 

beroende på vilket sammanhang som är aktuellt. 

 

…identity is always under construction under the constraints of a system of interaction 

where all participants form a conception of each other. When arenas are changed, the 

conceptions of the actors also change, and so do the actors’ identities (Ve 2006, s 21). 

 

Detta blir extra tydligt för Elvira som å ena sidan menar att ”jag går på sär – jag får ta 

det”, å andra sidan framhåller hon att ”man får en bra upplevelse hur dom är på 

särskolan – det är inte som på en vanlig skola”. Även för Elvira tycks denna 

tillhörighetsprocess handla om både individuella och kollektiva identifikationer. Vi 

kan notera hur Elvira försöker konstruera en bild av sig själv i skräningspunkten 

mellan normalitet och avvikelse. I analyser av tillhörighetsbegreppets olika innebörder 

(the plurality of belongings) nämns ibland kopplingen till begreppet livsstil. 

Exempelvis menar Miles (2000) att “lifestyle can be described as the outward 

expression of an identity” (s 26). Den engelska termen ”belonging” tycks således ha en 

nära koppling till såväl identitet som identifikation. 

 

The element of being is inherent in identity; and becoming is what identification 

signifies. However, in addition to these, “be-longing” also comprise the aspect of 

longing. Longing signifies what we are not, what we are not becoming, but what we 

wish to become and be. Bell (1999) suggests that identity could be replaced with 

belonging. “Be-longing is a useful term because it also entails the sphere of affections. 

In this respect, belonging refers to the perspective “which insists that one does not 

simply or ontologically “belong” to the world or to any group within it” (Bell in 

Sicakkan & Lithman, 2005, s 25). 

 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 114 - 

Här erbjuds tre olika former – eller aspekter – av tillhörighet som kan bli intressanta 

redskap i förståelsen av multidimensionella identifikationer hos ungdomar med 

särskolebakgrund. ”The element of being” (att vara) kan knytas till det som ibland 

kallas för ”objective belonging” (kön, ålder, etnicitet, före detta särskoleelev etc.). 

Denna tillhörighetsform implicerar ett essentialistiskt och till viss del statiskt tillstånd 

– något vederbörande är. Underförstått finns här ett synsätt som talar i termer av att 

människors livsform och dess strukturella betingelser i hög grad påverkar människors 

livsvillkor. En annan innebörd av tillhörighet tycks vara ”becoming” (att bli). Här 

avses en pågående identifikationsprocess genom vilken människan är på väg mot eller 

till något. Detta ”blivande” behöver inte vara analogt med ”varandet”. Ett exempel 

som understryker detta är när ungdomarna från ”uppföljningsstudien” å ena sidan 

säger jag går på sär – jag får ta det (att vara), och å andra sidan framhåller de att vi 

behöver ingen utbildning – vi får jobb ändå (att bli). Det senare uttalandet säger något 

om elevuppfattningar om vad som kan tänkas bli av ”oss som går på sär”. Slutligen har 

vi innebörden av ”longing” (att önska/vilja/längta) som tycks vara en subjektiv och 

affektiv sida av tillhörigheten. Här handlar det om hur vi förhåller oss till ”blivandet” 

och/eller ”varandet” (jfr den emotionella samhörighetsaspekten av Lange & Westins 

identifikationsbegrepp i kap 2). Antingen kan vi välja att förlika oss med och acceptera 

”the being and/or becoming aspects of belonging” eller så kan vi anamma en motsatt 

hållning, som exempelvis Mats gör: …och sen [efter skolan] ska jag ut på 

arbetsmarknaden. Här uttrycks en önskan eller längtan efter att ”bli” något annat än 

vad som förväntas av individer som vanligen anses tillhöra samma kategori människor 

som Mats och hans likar. Mats sätt att resonera kan tolkas som ett uttryck för viljan att 

slå sig fri från en stigmatiserande särskoleidentitet. Efter skolan finns en möjlighet att 

göra något som inte är förknippat med avvikelse och annorlundaskap.  

Zygmunt Bauman (1999) talar om denna typ av processer i termer av ett 

existentiellt kulturbegrepp. Baumans resonemang kan ses som en slags fortsättning på 

det som den franske filosofen Jean-Paul Sartre diskuterade i sitt verk Varat och Intet 

(1943/1992). Intet – menade Sartre – handlar om människans ännu icke förverkligade 

existens. Mycket förenklat handlar detta klassiska filosofiska verk om vad vi 

människor ”är” eller anser oss ”vara” men framförallt vad vi ”kan bli”. Eftersom 
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människans existens alltid föregår människans essens, så är människan i denna 

bemärkelse ”dömd till frihet”. Människans uppgift är att hitta ett befrielseverk bortom 

essensen – bortom det determinerade. En tolkning är att ungdomarnas sociala 

identitetsarbete handlar om just detta.   

 

What the idea of ‘individualization’ carries is the emancipation of the individual from 

the ascribed, inherited and inborn determination of his or her social character /…/ To put 

it in a nutshell, ‘individualization’ consists in transforming human ‘identity’ from a 

‘given’ to a ‘task’ (Bauman, 2001, s 144). 
 

Det är, enligt mitt förmenande, i ”the longing aspects” av tillhörigheten som det 

emancipatoriska idealet kommer till uttryck. Detta frigörande ideal tycks handla om 

själva möjligheten att bli något annat än vad rådande förväntningar och betingelser 

synes föreskriva. Det mångdimensionella i denna process rör ungdomarnas erfaren-

heter av att samtidigt förhålla sig till de mer determinerande och essentialistiska 

(being-, becoming-) inslagen i processen, men att även kunna bejaka de mer 

emancipatoriska/frigörande (longing-) aspekterna av tillhörigheten. Mycket talar för 

att den formella tillhörigheten (the element of being or becomning) till gymnasie-

särskolan inte längre utgör något hot mot den självbild som bland andra Elvira ville 

upprätthålla under sitt första år på gymnasiesärskolan. Skolans betydelse – och 

särskoletillhörigheten i synnerhet – tycks inte bekomma Elvira som på flera sätt visar 

att hon har en önskan – eller vilja – att se möjligheter i nya identiteter (the aspect of 

longing).  

Den norske filosofiprofessorn Espen Hammar (2006) menar, med stöd av Honneth, 

att man bör skilja på begreppen individualisering, privatisering och autonomisering. 

Individualisering går främst ut på att utvidga den enskildes spelrum när det gäller att 

fatta egna val och beslut. Härvidlag följer också ett ökat personligt ansvar. Privatise-

ring kan sägas handla om processer när individer isoleras från varandra och mister 

förbindelsen med gemenskaper. Autonomisering sägs vara en kombination av de båda 

förstnämnda. Hammar understryker att en hög grad av individualisering med 

nödvändighet inte behöver vara privatiserande. Flera av informanterna i denna 

”uppföljningsstudie” beskrev i hög grad sina personliga livsprojekt i individualistiska 
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termer. En strategi för att finna arenor där de fick erkännande och bekräftelse gick via 

webben.  

 

”E-post, chatrooms og så videre bryter ned tradisjonelle sosiale hierarkier og kan i visse 

tillfeller muliggjøre – til tross for den extreme ”informatiseringen” av kroppen og 

subjektet – en form for egalitær socialitet som kan virke avlastende.” (Ibid. s. 43).  

 

Somliga har ställt sig frågan om dagens globaliserade och individualistiska samhälle 

har lett till ökad otrygghet? Flera studier har visat hur ett av globaliseringens främsta 

element – Internet – har bidragit till att förstärka lokala identiteter. Samtidigt finns det 

dem som hävdar att individualiseringen undergräver och tendensiellt omöjliggör 

strävanden efter att bilda gemenskaper överhuvudtaget. Detta är poängen med en av 

sociologen Baumans metaforer, den så kallade camping-metaforen. När aktörer 

kommer samman (på exempelvis en campingplats) är det inte för att de upplever 

någon förpliktelse utifrån en tradition, eller ser sig själv som tillhörande en allaredan 

existerande gemenskap. Människor kommer samman för att det passar deras privata 

planer – där och då. Välfungerande posttraditionella gemenskaper är med andra ord 

abstrakta. De förutsätter en vilja att förpliktiga sig med vissa normer och principer 

(samspelsregler). Sartre skulle kalla dessa gemenskaper för ”seriella” i bemärkelsen att 

vi är tillsammans, vi gör saker tillsammans och vi förpliktigar oss till vissa minimala 

spelregler, men vi står där som främmande och likgiltiga inför varandra. ”Det är väl 

knappast kontroversiellt att hävda att majoriteten av senmodernitetens samvaros- och 

kollektivformer är seriella. Campingplatsen är det, och likväl arbetsplatsen, utestället, 

konserten, ja hela det urbana rummet som sådant” (Ibid. s. 49). Liknande resonemang 

återfinns hos t.ex. Castells 2000; 2002).  

En återkommande tematik i materialet utgörs av ungdomarnas bemödande med att 

bli erkända och respekterade i olika sammanhang. Denna strävan tycks innefatta såväl 

individ (”jag som går/har gått på sär”), grupp (”dom som har det lite svårare för sig”) 

och kollektiv (”vi på Björnskolans IV-sär”). Inte minst uttrycker Cissi denna vilja att 

bli erkänd. För henne tycks erkännandet på samtliga nivåer handla om möjligheterna 

att vara som andra. Detta torde innebära att ”vanligheten” blir en sorts erkännande för 
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Cissi. På den personliga nivån kan det röra sig om ”att få vara på ett dagis – det är ju 

ändå en vanlig arbetsplats”. På grupp- och kollektiv nivå handlar det både om att få 

möjlighet att vara som andra – men ibland också att vara med andra (”vi vill ju ta del 

av de andras värld också – den ser ju annorlunda ut”).  

Den tyske filosofen Axel Honneth (2003) talar i detta sammanhang om tre former 

av socialt erkännande, vilka sägs utgöra en viktig förståelsegrund för identitetsbildning 

i det moderna samhället (se kap 2). Tesen är att människans möjligheter till ett värdigt 

och självständigt liv till stor del beror på hur han eller hon blir erkänd och respekterad 

i det privata, i det offentliga och i det sociala. I dessa ”erkännandesfärer” formas 

människans självtillit, självaktning och självkänsla. Ungdomarnas sätt att förhålla sig 

till befintliga skolstrukturer i gymnasiesärskolan kan ses som ett uttryck för 

erkännandeanspråk i det offentliga. Honneth menar att denna form av erkännande 

kännetecknas av ”universell likabehandling /…/ varmed avses den kategoriska plikten 

att erkänna den andres tillräknelighet” (Ibid. s. 106). 

Noterbart är att Cissi och de andra inte villkorslöst vill tillhöra ”den andra/stora 

världen”.  Möjligen kan Cissi själv ha denna ambition, men inte flertalet av hennes 

kamrater. Cissi tar ett ansvar för gruppen/kollektivet (”Vi som går på sär”) när det 

handlar om deltagande i skolrelaterade aktiviteter som elevråd, studentbal, körsång. 

Här poängterar Cissi vikten att bli inbjuden – och på så vis erkänd – i sammanhanget. 

Med Honneths ord skulle det handla om plikten att erkänna den andres tillräknelighet. 

Däremot, anser Cissi, är det inte alltid vare sig lämpligt eller önskvärt att ”vi som går 

på sär” deltar i dessa aktiviteter tillsammans med de andra. Det tycks istället vara 

viktigt att ordna motsvarande aktiviteter som liknar den stora skolans aktiviteter. 

Därmed skulle vi kunna säga att när det gäller kollektiva identifikationer (vi/dom som 

går på sär) så framhåller ungdomarna inte sällan vikten av att vara som andra. När det 

däremot handlar om individuella identifikationer tycks ungdomarnas normalitets-

strävanden (”vanligheten”) i högre grad röra vikten av att vara med andra.   

Det sammantagna intrycket av ungdomarnas bilder av sig själva och sina karriär-

möjligheter tycks vara att de i vissa sammanhang talar utifrån en kollektiv 

identifikation [Vi som går på sär…] alternativt [Dom som har det lite svårare…]. I 

andra sammanhang talar de utifrån en mer individuell identifikation [Jag som ska ut på 
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arbetsmarknaden]. Detta sociala identifikationsarbete tycks vara en ständigt pågående 

process som i vissa fall präglas av samhörighet (stark identifikation), i andra fall av 

tillhörighet (svag identifikation) och i ytterligare något fall av motstånd eller 

avståndstagande från identitetskategorin. 

Ungdomarna i denna uppföljningsstudie tycks befinna sig i skärningspunkten 

mellan två världar. I denna skärningspunkt formas och konstrueras deras bild av sig 

själva, allt eftersom de stöter på hinder och möjligheter. För att ytterligare undersöka 

dessa båda kontrasterande världar har två delstudier designats, vilka syftar till att 

belysa ”livet” i dessa båda världar, samt en studie som undersöker det formella stödet 

kring ungdomarna. 
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Kap 6 ”Dagcenterstudien”  
Nedan redovisas i tur och ordning erfarenheter från ”dagcenterstudien” (eller ”DC-

studien”), ”sökandestudien” samt ”tjänstemannastudien”. Det bör understrykas att 

dessa tre delstudier inte har någon geografisk eller organisatorisk koppling till den 

första ”uppföljningsstudien”. 

Merparten av de ungdomar som gått i särskolan söker sig till någon form av daglig 

verksamhet. Denna verksamhetsform är i grunden en särskild omsorgsinsats som kan 

sökas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS § 9:10). 

Under hösten 2006 genomfördes en etnografiskt inriktad studie inom daglig 

verksamhet i en utvald kommun. Ett syfte med denna studie var att få en inblick i livet 

efter särskolan med fokus på tillhörigheter och självbilder i ”den omsorgsrelaterade 

världen”. Syfte var således att undersöka de tillhörighetsprocesser som arbetstagare 

inom daglig verksamhet ger uttryck för. En vägledande frågeställning har anbelangat 

vilka strategier som arbetstagare inom daglig verksamhet har för att hantera till-

hörigheten omsorgsverksamheten? Under loppet av två veckor följdes en så kallad 

utflyttad daglig verksamhet – ”Utegruppen” – vilken omfattade sex arbetstagare samt 

två arbetsledare. Data samlades främst in genom deltagande observationer (vilka 

registrerades i fältanteckningar) samt intervjuer med tre arbetstagare.  

I den utvalda kommunen fanns ett flertal inriktningar på den dagliga verksamheten. 

Det som främst verkade skilja verksamheterna åt – bortsett från typ av arbetsuppgifter 

– var graden av åtaganden. Ett par verksamheter hade, enligt ansvariga chefer, en 

relativt låg grad av åtaganden och riktade sig till personer med gravare funktions-

nedsättningar. I kommunen fanns tre större – och i viss mån traditionella – dagcenter 

med olika inriktning (upplevelsecentrum, klädinsamling etc.). Dessa dagcenter 

sysselsatte också ett antal arbetsgrupper som skötte exempelvis städ, kök, vaktmästeri, 

trädgård osv. Utöver dessa förhållandevis stora dagcenterverksamheter fanns i 

kommunen flera mindre (utflyttade) verksamheter. Det kunde exempelvis röra sig om 

att vissa servicehus för äldre hade en städ-/vaktmästar-/cafégrupp från daglig 

verksamhet.  
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En av dessa utflyttade arbetsgrupper var således ”Utegruppen” som hade sin 

samlingslokal i stadens östra delar. Här samlades man varje morgon för att bege sig ut 

på olika uppdrag till ovan nämnda inrättningar. Utegruppen hade sin organisatoriska 

tillhörighet till ett av kommunens större dagcenter, vid vilket gruppen åt sin lunch 

varje dag. Utegruppens arbetsledare hade också gemensamma arbetsplatsträffar med 

arbetsledare från andra ”vaktmästargrupper” från östra stadsdelen. Huvudsakliga 

arbetsuppgifter för Utegruppen var att sköta park- och trädgårdsarbete till ett tiotal 

kommunala inrättningar (äldreboende/servicehus, korttidsboende, gruppboende samt 

två förskolor). Detta arbete bestod främst i gräsklippning, lövkrattning, rabattskötsel, 

beskärning av buskage och träd etc. 

Trivsel, gemenskap och stolthet 

Det huvudsakliga intrycket från ”DC-studien” var att de flesta arbetstagare verkade 

trivas mycket gott med sina respektive sysselsättningar. Flera av de arbetsgrupper som 

jag på olika sätt kom i kontakt med under observationsperioden präglades av stor 

gemenskap och stark ”vi-känsla”. I Utegruppen kom detta till uttryck i bland annat den 

gemensamma klädseln, men inte minst i (det manliga) sättet att prata och konversera 

(”nu gör vi så här pojkar…”; ”det är fördj-a fina maskiner i de här klipparna…”). 

Gemenskapen karaktäriserades också av en sorts upprätthållande av en hög arbets-

moral. Här tycktes personalen ha en viktig roll i att motivera och tillskriva gruppens 

arbetsuppgifter en viss nytta och värde (”här sitter vi inte och läser tidningen – det 

finns alltid något vettigt att göra…”; ”grovmotoriskt arbete gör alla gott – det kan inte 

vara speciellt givande att gå inne [underförstått: på dagcenter] mellan fyra väggar hela 

dagarna…”).  Flera av arbetstagarna gav uttryck för att de ”hittat rätt” alternativt ”haft 

tur att få komma till just det här stället”.  

 

Ralf: Nä, men jag gillar såna här ute-jobb bäst. En sak är säker – det här jobbet skulle 

jag inte vilja byta bort. Du förstår att när jag var i servicegruppen i [X-stad] så var bara 

det en sorts förberedande…en förberedelse för arbetslivet. Det var där jag lärde mig hur 

man sköter om växligheten och så.   

Ralf tog fram sin sekatör, böjde sig framåt och klippte av ett skott på en stubbe… 

(Utdrag ur fältanteckning 061103). 
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Ralf är 32 år och har arbetat i Utegruppen i ett drygt år. Tidigare hade han syssel-

sättning i en liknande grupp (i en annan del av staden). Denna servicegrupp upphörde 

emellertid och arbetstagarna erbjöds nya sysselsättningar. Ralf tycks vara mycket stolt 

över sin nuvarande sysselsättning. Kanske inte så mycket över sin ”tjänst” (park- och 

trädgårdsskötare i omsorgen), men väl över sitt kunnande och sin roll i gruppen. Hans 

tidigare arbeten har varit – som han säger – en förberedelse för arbetslivet. Detta 

uttalande implicerar att Ralf numer är i arbetslivet – trots att ”anställningsformen” är 

desamma, dvs. en beviljad LSS-insats om daglig verksamhet. 

En annan arbetstagare i Utegruppen är Patrik. Patrik, som har Downs syndrom och 

är några år äldre än Ralf, beskrevs av arbetsledarna som mycket ambitiös, uthållig och 

noggrann i sitt arbete. Även Patrik utstrålade en sorts stolthet över sig själv som 

”parkarbetare”. Inte sällan kunde man höra honom kommentera sin dagliga syssla – 

med lövkrattan i handen: ”det här blir bra du”. Patrik verkar och helhjärtat leva efter 

mottot; ”Mycket löv – mycket pengar på banken”. Åtminstone var detta mantra något 

som Patrik med jämna mellanrum upprepade.  

Personalens betydelse och omsorgsjargong  

Ett annat framträdande intryck från DC-studien var den betydelse som arbetstagarna 

tillskrev personalen. Sara och Jenny, båda 22 år, arbetade i den så kallade ”Service-

gruppen” på ett större dagcenter med upplevelsecentrum. I gruppen ingick även 

Lillian, 30 år, samt arbetsledaren Ann. Verksamheten i Servicegruppen bestod i att 

erbjuda besökare diverse sinnesupplevelser. Här fanns rum för olika aktiviteter så som 

avslappning, bad, rörelse och skapande etc. Sara och Jenny hade som huvudsaklig 

arbetsuppgift att ta emot bokningar och reservera aktuella lokaler/rum för besökare. 

Inte sällan var dessa besökare från andra omsorgsrelaterade verksamheter. I deras 

arbetsuppgifter ingick även att städa och hålla i ordning såväl före som efter besök. I 

anslutning till dessa upplevelserum fanns också en mindre caféverksamhet som 

flickorna ansvarade för. När Sara och Jenny ombads att beskriva fördelarna med att 

arbeta i servicegruppen formulerade de sig enligt följande: 
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Jenny: Det är väl att vara med [arbetsledaren] Ann och så Pär [arbetsledare för 

vaktmästargruppen] – han den rolige…han som är så rolig…och så Tim [arbetsledaren i 

köket]. Han är jättesnäll mot mig och så. Så det är därför jag tycker om att vara här. Så 

att jag får träffa honom lite mer – och även Ann och Pär då. Det är därför jag valt det här 

stället. 

Sara: Ja, jag tror jag gjorde det med (Ur intervju med Sara och Jenny 061026). 

 

Under DC-studien besöktes en handfull dagliga verksamheter i kommunen. Genom-

gående i de olika verksamheterna tillskrevs personalen mycket stor betydelse för 

trivsel och arbetstillfredsställelse. Men det var inte bara så att det handlade om 

tillskriven betydelse i det avseendet att arbetstagare lovordade personalens insatser och 

närvaro. På nästan samtliga besökta verksamheter var det personalen (arbetsledarna) 

som iklädde sig rollen som verksamhetens förespråkare och informatörer (”på det här 

stället jobbar vi på det här viset…Kalle ansvarar för…osv”). Endast i undantagsfall 

överlämnades till arbetstagare att informera om verksamhetens innehåll.    

Nästan samtliga arbetstagare jag träffat verkade se upp till personalen som en sorts 

förebilder. Många försökte efterlikna arbetsledarnas sätt att vara i såväl ord som 

handling. En del – till exempel Ralf – tog till och med efter personalens sätt att vara i 

förhållande till de andra arbetstagarna. I Utegruppen arbetade även Svenne – en 

ganska tystlåten medelålders man som frågade om lov kring i princip allt han skulle 

företa sig (utom att lägga in en ny snusprilla): ”Jag går på toa nu då, Isak 

(arbetsledare)?”; ”Ska jag stänga dörren på minibussen nu då, Ralf?”; ”Jag tar en kopp 

kaffe på maten då va, Eskil (arbetsledare)?”. Svenne riktade sina frågor lika ofta till 

arbetsledarna som till Ralf. 

 

Lövkrattningen på det stora äldreboendet Västeråkra fortsked med väldig fart, och strax 

efter kl 11 var det dags att åka till soptippen för att tömma den gallrade släpkärran. 

Eftersom soptippen låg i samma stadsdel som DC-lunchen så beslutades att den 

överfulla lövkärran skulle tömmas före lunch. Väl framme på soptippen skulle (de blöta 

och tunga) löven skyfflas av släpkärran. Det var märkbart att Svenne skulle få ta 

merparten av detta grovjobb. Flera i arbetslaget manade på Svenne:  

Eskil: ’- Ta där, Svenne!!’  
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Patrik: ’- Nej, inte så!! Men ta i då!!’  

Eskil: ’- Men – hur gör du!? Kan du flytta på dig så att Svenne får göra ett handtag 

för en gångs skull.’  

Ralf: ’- Nu får du räkna löven då, Svenne!’ (Fältanteckning 061024). 

 

Situationen på soptippen vittnar om hur arbetsledarna – men i synnerhet arbetstagarna 

– driver på Svenne. Det blir tydligt hur arbetstagarna efterliknar arbetsledarna i stil, 

kläder och språk. Jargongen i gruppen kan beskrivas som ett givande och tagande där 

gruppens medlemmar skojar med varandras egenheter.  

Nästa dag fortskred Utegruppens arbete med lövkrattning på Västeråkras 

äldreboende. En av arbetsledarna för den vaktmästargrupp som fanns vid denna 

inrättning kom ut för att ta en rökpaus. Han iakttog hur Svenne, Ralf och de andra 

kämpade med löven under ett gigantiskt lönnträd. Genast blev det klart vart skämtet 

om lövräkningen hade sin upprinnelse:   

 

Arbetsledaren: ”Ska du räkna löven nu, Svenne?” 

Svenne flackade med blicken för att se om någon mer hade hört arbetsledarens 

tillrop. 

Svenne: ’Ja. Eh, nä…öh, jag vet inte va?’  

Arbetsledaren skrockade vidare: ”Om du räknar hur många löv som kommer på 

våren – så vet du hur mycket du får kratta på hösten” (Fältanteckning 061025). 

 

Ett annat exempel på jargongen mellan arbetsledare och arbetstagare illustrerades när 

en annan av arbetsledarna från servicehusets vaktmästargrupp skulle gå för att äta 

lunch. Arbetsledaren tog genvägen över den stora gräsmattan framför servicehuset där 

Ralf från ”Utegruppen” lastade upp lövhögar på skottkärran. Med en illa spelad sträng 

blick skrockade arbetsledaren: 

 

’- Hör du, Ralf!! Nu vill jag se att det blir riktigt snyggt här i parken – annars hissar 

jag upp dig i flaggstången!’ 

Ralf försökte bemöta tillropet: ’- Det ska du nog passa dig för…det kanske blir jag 

som hissar upp dig!’ 
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Arbetsledaren skrattade hjärtligt och lunkade vidare mot parkeringen. 

Ralf vände sig till mig och sa: 

’- Jag brukar snacka lite med [arbetsledaren] varje gång när vi är här. Han är rolig…’ 

(Fältanteckning 061024). 

 

Det märks att Ralf gillar denna typ av jargong. Ralf bemöter ofta de återkommande 

tillropen (och skämten) på ett taktfullt sätt. Det verkar nästan som att han har lärt sig 

hur man (på ett ödmjukt sätt) skämtar inom omsorgen. Han vet vid det här laget att han 

är någon som är värd att lyssnas på. Ibland agerar han som ställföreträdande personal 

(se nedan), och ibland faller han in i rollen som arbetstagare. Ett exempel på det senare 

är att han inte tar sig vilka friheter som helst i gruppen. Ralf kan – efter att ha styrt och 

ställt med arbetsuppgifter till de andra arbetstagarna – fråga någon av arbetsledarna: 

”Eh, är det OK om jag går in på datorn och kollar min mail om min order till Ginza 

är på väg – har kommit?” 

Alla arbetstagare verkade emellertid inte – i likhet med Ralf – ha varken vilja eller 

förmåga att ”hänga med” i jargongen. Svenne var ett exempel på en mer kuvad 

hållning till givandet och tagandet (jfr. även Chrille i ”uppföljningsstudien”). Ett annat 

exempel utgjorde Sara & Jenny i servicegruppen som på ett vis ”avgudade” och såg 

upp till arbetsledaren för vaktmästargruppen – ”den rolige” Per. Men samtidigt kom de 

ofta till korta när de ville ändra på – i deras ögon – orättvisa betingelser på 

arbetsplatsen. En sådan orättvisa handlade om att Sara & Jenny ofta eller alltid fick 

diska Pers medhavda lunchlåda samt tallrik, glas och bestick. Vid flera tillfällen 

tycktes de ha tagit upp denna orättvisa, dock utan resultat.  

  

Per: Vad menar ni? Varför skulle jag diska? Nu får ni allt förklara er. 

Sara: Det är väl inte mer än rätt att du diskar din egen disk. 

Per: Hör nu – nu får vi ta det här igen. Vad jobbar jag som? 

Jenny: Vaktmästare. 

Per: Ingår diskning i en vaktmästares arbetsuppgifter? 

Sara: Nä, det kanske det inte gör. 

Per: Vad jobbar ni med? 

Sara: I servicegruppen 
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Per: Säg mig – är det inte en serviceuppgift att diska?? 

Jenny: Jo, det är väl det. (Utdrag ur fältanteckning 061026). 

 

Det framgår med all tydlighet att personalen och dess agerande har stor betydelse för 

arbetstagarnas inställning till sin sysselsättning. Många arbetstagare tenderar att se upp 

till – och i viss mån efterlikna – personalens sätt att vara. En del arbetstagare förefaller 

se det som ett slags rättesnöre – att handla i enlighet med personalen (klä sig på samma 

sätt, ta upp samma samtalsämnen, skämta om samma saker med samma personer etc.). 

Detta tycks vara ett sätt att få bekräftelse på sin duglighet. 

Att förlika sig med omsorgstillhörigheten – om förlorade drömmar, 

accepterande och nya identiteter 

På Husarens servicehus fanns en städ- och vaktmästargrupp (”SV-gruppen”) i den 

dagliga verksamhetens regi. I SV-gruppen arbetade Valle (24 år), Ann-Britt och Ricky. 

De två sistnämnda hade haft sin sysselsättning där sedan lång tid tillbaka. Till gruppen 

hörde också de två arbetsledarna Berit och Hans. Valle, som har Aspergers syndrom, 

arbetar tre dagar i veckan i ”städgruppen”. Han påtalar att: ”torsdagar kan i framtiden 

bli aktuella – men fredagar är heliga. Då tar jag mig an mer husliga arbetsuppgifter”. 

Valle kan beskrivas som en mycket vältalig yngre man som intresserar sig för svensk 

historia (dock ej religionshistoria), årtal, datum och namnsdagar. Under en förmiddag 

fick jag möjligheten att följa Valle i hans dagliga arbete med att städa servicehusets 

soprum. Vi samtalade – alltmedan Valle skurade golven – om hur han hamnat i städ-

gruppen och hans känslor inför detta. 

 

’…och så fick jag erbjudande om att få komma hit tre dagar i veckan. Att det inte blev 

aktuellt med något annat är nog min mammas förtjänst. Detta med tanke på den diagnos 

som jag fick vid sju års ålder…så man kan väl säga att jag har förlikat mig med tanken 

att låta servicehuset begagna sig av mina tjänster. Men det har tagit tid att acceptera – 

det har det’ (Fältanteckning 061101). 

 

När Valle talar i termer av att ”det inte blev aktuell med något annat” avses 

förmodligen något annat än en plats inom omsorgens dagliga verksamhet. Han är 
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mycket frispråkig med att tala kring sitt funktionshinder och hur detta har inverkat på 

hans sätt att förhålla sig till arbete och sysselsättning. En intressant notering är att 

Valle uttryckningen säger sig ha förlikat sig med tanken om att låta servicehuset 

begagna sig av hans tjänster. En initial tolkning var att denna förlikningsprocess 

tycktes ha med någon form av accepterande av tillhörigheter att göra, vilket föranledde 

en fördjupad analys av ”fallet” Valle. 

Vid ett senare tillfälle fick jag sedermera möjlighet att intervjua Valle där han 

bland annat berättar om sin uppväxt och skolgång. Valle säger sig komma från en 

familj av ”lägre medelklass”. Mamman arbetar inom ”det omvårdande området” och 

pappan har nyligen blivit förtidspensionär efter tidigare yrkesliv inom snickeri-

branschen samt drivandet av en egen dörrfirma. Valles erfarenheter från skoltiden är 

huvudsakligen av positiv karaktär. Han säger sig ha gått i ”vanlig klass” från årskurs 

1-6. 

 

Valle: Jag hamnade i en klass med mycket bra sammanhållning. Ja, eh, de första sex 

åren gick jag alltså i vanlig skola – med extra hjälp. Eh…ja där så grundlades då flera av 

mina nuvarande intressen. Till exempel så gjorde jag så att alla kunde klockan på kort 

tid. Och efter den första terminen 1989 så kunde jag läsa – och det var något mycket 

ovanligt. Och jag tycker att jag fungerade mycket bra i den klassen som jag hamnade i. 

Och när jag kom upp i fyran då så grundlades då mitt historiska intresse om jag säger så. 

[…] Ja, jag blev ju dia…diagnostiserad för en mycket lindrig form av handikappet 

autism hösten 1989, men det ansågs att jag kunde gå i vanlig klass med extra stöd. Och 

hösten 1995 så flyttades jag över till särskolan då. Då började jag på den nystartade 

[skolan], och där gick jag alltså mina tre år på högstadiet…och då stannade min 

utveckling upp kan man säga. 

MM: Jaha…hur då menar du? 

Valle: Ja, man insåg väl inte att jag hade den potentialen som jag hade. Så jag blev 

tillbakahållen …och det ledde ju till en hel del meningsskiljaktigheter (Ur intervju med 

Valle 061115). 

 

Valle beskriver sig själv som en ”lydig elev” med en mycket god tidsuppfattning som 

var uppskattad från lärarhåll. Men i och med att Valle blev mottagen i särskola så 
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hämmades hans utveckling. Han beskriver upplevda svårigheter med att befinna sig på 

en högre nivå än vad som förväntades av honom i olika skolsituationer. 

 

Valle: ...det ansågs att jag kunde för mycket helt enkelt…sett till vad mitt handikapp 

föreskrev och så vidare…och det är något som har – ja inte förföljt mig men – det har 

gjort sig påmint …fram till…ja så är det väl än idag. 

 

Här berör Valle ett intressant dilemma som följt honom genom livet. Å ena sidan anser 

sig Valle vara överkvalificerad för ”tjänsten” som städare inom daglig verksamhet. 

Mycket talar för att Valle även stod i ”en klass för sig” i skolan (med sin läskunnighet, 

gedigna tidsuppfattning och sin historiska kunskapsflora). Å andra sidan verkar Valle 

ha funnit sig väl i rollen som omsorgstagare. Han trivs mycket gott i gemenskapen på 

servicehuset – även om han föredrar att ”gå sina egna vägar”. Detta accepterande 

innebär i sin förlängning att Valle förskansar sig vissa friheter och privilegier – 

nämligen att han kan ”odla sina egna intressen utanför jobbet”. 

 

Valle: …så att det är inget problem för mig längre…jag har liksom accepterat att jag har 

den här lindriga formen då…och att jag antagligen är hänvisad till eh…till eh (tystnad) 

till ett icke vanligt jobb om jag uttrycker det så. Men jag ser inga problem med 

det…faktiskt…för att det innebär att jag ganska själv kan bestämma vilka dagar jag vill 

arbeta och så vidare. Så att större delen av mina intressen odlar jag utanför jobbet… 

MM: Ja, just det…så att du har accepterat detta här innebär att du får vissa friheter 

också…? 

V: Just det. 

MM: …för att kunna styra din vardag. 

V: Ja, just det. Ja, eh…ja, eh…och…mycket av det jag kan kommer ju inte fram här [i 

städgruppen] …men det har jag också accepterat. Ibland när samtalet kommer in på 

nånting som jag tycker är intressant – då visar jag mina färdigheter. Och det har sakta 

men säkert accepterats att jag kan det trots min diagnos. 

 

Ovanstående excerpt kan sägas uttrycka själva kärnan i Valles förlikningsprocess. Han 

säger sig inte bara ha accepterat sitt (lindriga) funktionshinder, utan också de 

implikationer som funktionshindret medfört. Här syftar Valle på den inskränkta 
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ambitionen någon gång i framtiden få ett ”vanligt jobb”. Detta tillkortakommande 

bekommer dock inte Valle nämnvärt, eftersom Valle odlar och värderar sina intressen 

vid sidan av jobbet långt högre.   

Valle uttrycker som sagt stor förnöjsamhet med sin nuvarande arbetssituation. Här 

säger han sig bli bekräftad och respekterad för den han är. Däremot är Valle kritisk till 

verksamheten på en del av de större dagcentren, vid vilka Valle gjort sin praktik under 

kortare perioder. Under sin tid på gymnasiesärskolans individuella program (med 

”huslig inriktning”) oroade sig Valle för vilka framtida sysselsättningsformer han var 

hänvisad till. 

 

V: Men när jag var på min första praktik – hösten 2000 – nere på [Dagcentret] då blev 

jag negativt överraskad över hur…över hur det var där. 

MM: Hur var det där då? 

V: Jag har förträngt stora delar av det men…det var väldigt stelt...eh…skulle det göras 

någonting – så var det tvunget att vänta ut de övriga, till exempel när det var dags att 

sluta för dagen och sätta iväg mot busshållplatsen…jag blev väldigt tagen utav det…och 

under en tid så trodde jag att det var detta som jag så att säga var hänvisad till. Och 

under 3:e och 4:e året på [GySär] så var det en väldig press på mig att jag skulle…bara 

bestämma mig för ett visst dagcenter – för enligt skolan fanns det inga andra alternativ. 

Och när jag gång på gång sa nej till DC efter DC så blev det mer och mer desperat. 

 

Valle tillskriver sin mamma en stor del av äran att han numer har accepterat sin 

situation och att han kommit tillrätta i livet – både privat och på arbetet. Flera av 

Valles ”rättesnören” – som sägs komma från hans mor – handlar om hur han ska 

förhålla sig till vardagliga situationer. Ett sådant rättesnöre är ”Egenberöm luktar illa”:  

 

Valle: …jag är nämligen fostrad i en anda som förkunnar artighet och gott uppförande 

[…] det är något jag har fått lära mig…alltså att…jag framhäver aldrig mig själv, utan 

det är något som min omgivning får se […] det är tack vare mamma som jag kom på rätt 

köl så att säga, och att jag då lyckades reda ut…dels situationen hemma, dels pressen 

ifrån skolan, och dels då det spända tillståndet på min förra arbetspalts…och jämför jag 

den här arbetsplatsen med min förra…så är det nästan som att vända på en hand 
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Valle avslutar intervjun med att lyfta fram sina personliga erfarenheter av att lämna 

särskolan bakom sig och närma sig arbetslivet. Han beskriver denna process som 

mycket tuff och svår – men att han till slut kommit ut som en nöjd person. Men denna 

övergång förutsätter också en del överväganden och insikter som – i detta fallet Valle 

– blivit varse. Dessa överväganden tycks till viss del handla om accepterandet av 

funktionshinder – men också om vikten av att få möjligheten att hävda sina intressen 

och erfarenheter. 

 

V: …problemet är ju det att…hur ska jag säga…eh…det förutsätter väldigt mycket om 

jag säger så…det förutsätts att man bara ska till den arbetsplatsen som föreslås…och 

tvekar man eller säger nej, så blev det ju i mitt fall mer och mer desperation…å det 

ledde ju då till press för mig…alltså jag blev ju mer eller mindre tvingad att acceptera 

det sista alternativet…och när jag då hade varit där i två år så tänkte jag så här…’OK, 

jag lyckades ta mig förbi dagcentren’ som jag absolut inte ville in på – ’och nu har jag 

fått det här i stället’. […]…det är väl också en av anledningarna att jag har funnit mig i 

att det lär förbli så här…men att det ändå är viktigt att jag trivs…å det gör jag definitivt 

här… 

MM: Mmm…att du får förtroende…och blir respekterad 

V: Just det…för den jag är – och inte utifrån handikappet. Utan det måste vara utifrån 

mig själv. Det har jag insett att det är väldigt viktigt för…det är något som mamma har 

talat om för mig mycket noga…och det tog tid innan jag förstod det också, men till slut 

gick det in…så det har varit tufft för mig men…jag har kommit ut på andra sidan som 

en nöjd person ändå – trots alla svårigheter jag har fått utstå. […] jag har insett att i 

framtiden så bör mer ske på mina villkor – men att jag ibland får ge efter också: nöden 

har ingen lag – är ju en välkänd klyscha. Och den lever jag efter mycket […] – så att 

mina erfarenheter väger mycket tungt i det här.  

 

Även Sara & Jenny på dagcentret ger uttryck för liknande erfarenheter när det gäller 

att acceptera sin situation. På samma sätt som Valle talar flickorna sig varma i termer 

av att de trivs i sin omsorgsverksamhet och de lovordar den fina gemenskapen. Men i 

deras berättelse finns också en underton av förlorade drömmar – att ”gilla läget” och 

”finna sig i att det blev så här”: 
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Sara: […] men om jag inte valt det här stället så hade jag nog hellre jobbat på dagis – 

jag gillar ju småbarn – men så blev det inte. Jag hade önskat när jag blev stor att det 

skulle bli dagis men… 

Jenny: Den önskan blev aldrig uppfylld, utan vi kom till det här stället – dagcenter… 

[…]…men det var väldigt tur att vi kom upp till det här stället. Det var ju väldigt tur det. 

Men här skulle jag önskat att jag fått jobba på dagis för jag tycker väldigt mycket om 

småbarn. Det gör jag faktiskt. Nu fick jag jobb här istället, och det var gott det. 

Att bli en omsorgsförebild 

Det som förenar Sara, Jenny och Valle är deras sätt att förlika sig med 

omsorgstillhörigheten. Ralf i ”utegruppen” har också funnit sin plats inom omsorgen – 

men på ett något annorlunda sätt än de förstnämnda. Ralf verkar mer ha iklätt sig 

rollen som en sorts omsorgsförebild. Han verkar fullt medveten om att han på ett 

intellektuellt plan står lite – eller i vissa fall ganska mycket – över andra arbetstagare i 

gruppen. Ralf har blivit en slags ”ställföreträdande personal” – som andra arbetstagare 

tycks se upp till, inte bara inom den egna ”Utegruppen” utan inom hela kommunens 

dagliga verksamhet. Arbetsledarna beskriver Ralf som en mycket juste person 

gentemot de andra – han är ”en som bryr sig om”. Han sägs också fylla en viktig social 

funktion i gruppen. Ralfs motto tycks vara: ’Hellre att vara en förebild för de egna 

inom omsorgen än att konfronteras med upplevelser av utanförskap och att inte duga 

till i andra sammanhang’. Ralf tycks också helhjärtat leva ett liv inom omsorgen. Han 

gillar (läs älskar) jargongen. Arbetet i ”Utegruppen” är viktigt – för att inte säga 

viktigast – för honom. På fritiden umgås han med flickvännen samt spelar fotboll i ett 

av FUB:s lag. Han spelar också i ett musikband där de flesta musikerna har en 

utvecklingsstörning. Ralf anser sig dock inte tillhöra den senare gruppen. 

 

Vi tog en paus i krattandet och Ralf berättade om gårdagens spelning med ”Bandet”. 

MM: ’Vart var ni nånstans och spelade nu igen?’ 

Ralf: ’I Grannkommunen.’ 

MM: ’Och vilka var det ni spelade för?’ 

Ralf: ’Det var för FUB…vet du vad FUB betyder?’ 

MM: ’Ja, det betyder väl föreningen för utvecklingsstörda, barn och vuxna…nånting.’ 
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Ralf: ’Ja, precis…”FUBB” kallas det ibland också.’ 

MM: ’Jaha, uppskattade dom er musik då?’ 

Ralf: ’Ja, det var många som dansade och hade sig…till slut var dom nästan uppe i knäet 

på oss…’ 

MM: ’OK…’ 

Ralf: ”Det är himla kul att spela för såna med svår sjukdom!” (Fältanteckning 061031). 

Daglig verksamhet: en egen värld – eller – så nära arbetslivet man 

kan komma? – sammanfattande diskussion 

Det sammantagna intrycket från ”DC-studien” – eller den omsorgsrelaterade världen 

efter särskolan – är att informanterna på det hela taget trivs mycket gott i sina 

verksamheter. Man finner sig i rådande betingelser och visar stor tilltro till systemet. 

Flera av informanterna ger uttryck för en sorts personalorienterade strategier i den 

bemärkelsen att det ofta sägs vara ”personalens förtjänst” – eller i vissa fall även 

föräldrars förtjänst – att vederbörande trivs och mår bra i sin verksamhet. Arbetets 

mening tycks till stor del vila på mantrat – ”det hänger på personalen (stödet) – inte 

på mig”. Informanterna verkar ha förlikat sig med den trygga och tillrättalagda 

omsorgstillhörigheten. Att vissa av arbetstagarna sällan eller aldrig kommer i kontakt 

med övriga samhället tycks inte bekomma dem. Sociologen Mårten Söder (1979) 

talade för ganska länge sedan om att begreppet integrering kunde förstås utifrån olika 

nivåer eller grader av integrering: från fysisk integrering, via funktionell och social 

integrering till samhällelig integrering. Verksamheten inom delar av den dagliga 

verksamheten skulle kunna benämnas som en slags ”intra-kommunal integrering”. 

Med detta menas att en kommunal omsorgsverksamhet (Utegruppen) hjälper en annan 

kommunal omsorgsverksamhet (Äldreboendet), vid vilken man skapar kontakter med 

tredje kommunal omsorgsverksamhet (Vaktmästar-/städgruppen). Till detta kommer 

att frukost, lunch och fika intas i de egna sammanhangen (på dagcenter alternativ i den 

egna samlingslokalen). Det skulle kunna hävdas att den dagliga verksamheten utgör en 

egen liten värld.  

Även om de flesta var mycket tillfreds och nöjda med sin ”yrkesvardag” så fanns 

det dock någon enstaka arbetstagare som gav uttryck för missnöje med sin situation. 

Vid ett flertal tillfällen hade Utegruppen sina arbetspass förlagda till det stora 
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servicehuset på Västeråkra. Vid i princip varje sådant arbetspass kom Utegruppens 

arbetstagare – mer eller mindre – i kontakt med Marco som arbetade i vaktmästeriet på 

Västeråkra serviceboende.   

 

En av vaktmästeriets arbetstagare, Marco, stod i dörren och lutade sig lätt mot 

dörrkarmen. Han verkade lyssna förstrött på arbetsledarnas initierade samtal om hur 

fönsterbrädor skulle monteras på bästa sätt. Plötslig utbrister Marco: 

- ’Det stinker om daglig verksamhet!! Det är bara för handikappade!’ 

En av arbetsledarna svarade genast: ’Men Marco – det här är ju något annat än ett 

dagcenter ändå, det måste du väl hålla med om…? 

En av de andra arbetsledarna fyllde i: ’Man kan väl säga att det är som ett mellanting 

mellan ett vanligt jobb och dagcenter’. 

Något senare på dagen berättade en av arbetsledarna att Marcos utspel var ett 

återkommande inslag i vardagen på vaktmästeriet. ’På helgerna längtar han tydligen hit, 

och när han är här så är allt skit’ (Fältanteckning 061023).  

 

Ett sätt att resonera kring betingelserna ovan är att se daglig verksamhet som en egen 

värld, med en egen jargong och institutionaliserade ramar för samspel och kontakter 

med övriga samhället. Ett annat sätt att beskriva det hela är att tänka sig så kallade 

utflyttade verksamheter inom daglig verksamhet som ”så nära arbetslivet man kan 

komma”, eller som arbetsledaren uttryckte det hela: ”ett mellanting mellan ett vanligt 

jobb och dagcenter”. Vid en jämförelse mellan ungdomarna i uppföljningsstudien – 

som också på ett vis befann sig i gränslandet mellan ett vanligt jobb och daglig 

verksamhet – så fanns det i DC-studien en klart mer otvivelaktig hållning till rådande 

yrkesvardag och de tillhörigheter som följde med densamma. Ungdomarna i uppfölj-

ningsstudien präglades i högre grad av ambivalens och pendling mellan olika 

tillhörigheter, ideal och identiteter. I DC-studien ger exempelvis Valle uttryck för att 

ha genomgått denna ambivalenta och konfliktfyllda period. Med hjälp av sin mor hade 

Valle kommit fram till en kompromiss i vilken han ”hittat den för till fället bästa 

lösningen”, eller som han hävdar; ”jag tog mig i alla fall förbi dagcentren…”.  

Många som bekantar sig med den tidigare nämnda Resilienceforskningen (se kap 

2) som rör begåvade studenter med utvecklingsstörning (gifted students with learning 
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disabilities) kan förmodligen relatera till Valle och hans erfarenheter. Denna forskning 

har länge intresserat sig för att identifiera risker, sårbarhet, individuella brister hos 

denna grupp av ungdomar. En ny trend har emellertid på senare tid växt sig allt 

starkare. Här handlar det mer om att avtäcka skyddande och främjande faktorer.  

 

The focus on protective factors may help explain why some children maintain self-

concept and self-efficacy when faced with the same adversities that lead others to give 

up […] Individuals who successfully cope with adversity at one point in their lives may 

react differently to stressors at another time. For this reason, a life-span developmental 

perspective which takes into account the different demands and pressures faced by 

individuals during childhood, adolescence, and adulthood is a useful approach to 

viewing risk and resilience (Dole, 2000, s 2). 

 

En utgångspunkt i Doles resonemang är att risker och ”resilience” inte är fixerade 

attribut, utan att de förändras i och med kontextuella förutsättningar. Alltså: Det som 

är en riskfaktor i en situation, kan vara en skyddande faktor i en annan situation. För 

Valle, och flera andra i denna delstudie, kan särskole-/omsorgstillhörigheten ses både 

som en riskfaktor och en skyddande faktor i närmandet mot arbetsmarknad och 

sysselsättning.  

Ibland talas det om att denna typ av motsägelsefulla identifikationsprocesser kan 

leda till upplevelser av ”splittrade identiteter”. Men det finns också illustrativa 

exempel som visar motsatsen, dvs. när en mångfacetterad och föränderlig självbild 

framstår som en helhet – och inte som en identitet bestående av separata delar. Valles 

sätt att hantera sin omsorgstillhörighet kan sägas gestalta denna typ av multi-

dimensionella identifikationer. Även informanterna i ”uppföljningsstudien” visade på 

liknande strategier där man i vissa vardagliga situationer valde att förlika sig med 

traditionella och i någon mån exkluderande identitetskategorier. Liknande slutsatser 

dras av Nyberg (2006). 

  

The dynamic social identification processes does not cause the participants themselves 

to experience a split identity. Even though different identifications sometimes can be 

contradictive, the continuous processes of constantly changing identifications emerge as 
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one whole identity, not an identity consisting of separate parts. But in practical everyday 

life it is sometimes necessary to separate different cultural contexts because traditional, 

exclusionary definitions of identity categories are still the norm in these situations 

(Ibid.) 

 

Detta kan relateras till Lange och Westins sätt att tala om olika grad av identifikationer 

(se kap 2). Flera av ungdomarna i studierna ovan kan på ett kognitivt plan sägas vara 

medvetna om och i viss mån identifiera med tillhörigheten till identitetskategorin (före 

detta särskoleelev, arbetstagare inom daglig verksamhet). Å andra sidan finns det en 

emotionell sida av denna identifikationsprocess där informanterna väljer att förhålla 

sig till identitetskategorin. En del väljer att ta avstånd från den. Andra väljer att utmana 

densamma, vilket Mats utgör ett tydligt exempel på.  

En viktig implikation – och i detta avseende kritisk fråga – för många yrkesverks-

amma är i vilken mån som spänningsförhållandet mellan ”det vanliga” (autentiska) 

och ”det imiterade” kommuniceras. Ineland & Sjöström (2007) lyfter denna diskussion 

och menar att frågan ofta förbisetts i den befintliga litteraturen. De aktualiserar därför 

ett antal frågor: i vilken utsträckning för personal och brukare ett samtal om de 

olikartade syften som präglar olika verksamheter? Vad är det som riskeras om ”magin 

bryts” och de terapeutiska aspekterna artikuleras? Är det överhuvudtaget meningsfullt 

att jaga det autentiska i en värld som erbjuder ett ansenligt antal skapade verkligheter 

och identiteter? I exemplet ovan gör personalen (arbetsledaren) ett försök att artikulera 

villkoren för den utflyttade dagliga verksamheten – att det handlar om en sorts 

”mellantingsverksamhet”. Noterbart är att flera av arbetstagarna i delstudien är mycket 

medvetna om dessa villkor. Här utmärker sig i synnerhet Valle, vars resonemang på 

flera sätt präglas av diskrepansen mellan vad som skulle ha blivit av honom i ”det 

vanliga arbetslivet” respektive ”på dagcentret” (”att jag var hänvisad till ett icke 

vanligt jobb om man säger…”). Här verkar dock inte vara omsorgspersonalens 

förtjänst att Valle kommit fram till en för honom godtagbar kompromiss. Valle 

hänvisar i detta sammanhang till sin mor, och hennes förmåga att ”ha fått honom att 

inse alternativen”. För många av informanterna i denna ”dagcenterstudie” förefaller 

det vara gott nog att tillhöra en verksamhet som liknar ett ”riktigt” eller autentiskt 
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arbete, dvs. att vara som andra. Denna förlikningsprocess har emellertid gått från 

förlorade drömmar (om att få vara på dagis), via förhandlingar om nya identiteter och 

accepterande av tillkortakommanden, till att finna en kompromiss om vad som kan 

anses vara tillräckligt meningsfull sysselsättning (och så kom jag hit till DC – och det 

var ju gott det).  

I den mån daglig verksamhet kan ses som en egen värld så kan informanterna i 

nästa studie, ”sökandestudien”, ses som representanter för en helt annan värld. 

Informanterna i ”sökandestudien” har dock åtminstone en sak gemensamt med arbets-

tagarna i DC-studien. De har alla gått i särskola.  
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Kap 7 ”Sökandestudien” 
 

Denna tredje delstudie har utgjorts av den så kallade ”sökandestudien”. Syftet har varit 

att få en bild av hur ungdomar med särskolebakgrund förhåller sig till övergången 

mellan särskola och arbetsliv. Intervjuer med tre yngre vuxna i åldern 21-25 år har 

genomförts. Urvalet av dessa personer har gjorts av en representant från Arbetsför-

medlingen, vilken har förordat ett antal ungdomar som kunde anses representera den 

nya utökade särskolegenerationen. Gemensamt för de tre utvalda – Morgan, Marcus 

och Pelle – är att de har en avslutad skolgång vid gymnasiesärskolans nationella 

program. Alla bor i egna lägenheter i olika delar av staden. Samtliga har också skrivit 

in sig som sökande vid Arbetsförmedlingen, och de har – i olika grad – prövat på olika 

arbeten. 

 

Morgan är 23 år och växte upp i ett mindre samhälle utanför den medelstora stad där 

han nu bor. Han har gått i reguljär grundskola från årskurs 1-6. I årskurs 7 blev 

Morgan mottagen i särskolan. Han menar att det var ”det här med Dyslexi” som 

föranledde hans skolgång i särskolan – ”det var bara det…det enda handikappet jag 

har liksom”. Vid 15 års ålder flyttade familjen in till staden. Morgans pappa arbetar 

som projektledare i bilbranschen och hans mamma är verksam i en handikapp-

organisation. Morgan har prövat ett antal olika arbeten: lönebidragsanställning på 

Däckfirman, möbelmontering, vikariat som glassförsäljare med mera. Vid tiden för 

denna studie hade han en arbetspraktik på en av kommunens återvinningsstationer. 

 

Marcus är 21 år och är uppväxt i ett villaområde i utkanten av staden. Han har gått i 

”vanlig klass” under hela grundskoletiden. I och med övergången till gymnasiet blev 

han mottagen på gymnasiesärskolans nationella program med inriktning mot hotell och 

restaurang. Marcus beskriver sig själv som ”överenergisk” när han var liten. Han 

säger sig ha haft ”vissa ADHD-problem”, men också att senare tester har visat att 

dessa problem inte längre är aktuella. Därmed anser sig Marcus blivit felplacerad i och 

med mottagandet i gymnasiesärskolan. Marcus pappa är målare och hans mamma 
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arbetar inom äldreomsorgen. Marcus har efter gymnasiesärskolan läst några kurser på 

folkhögskola, samt haft en längre praktik (med aktivitetsersättning) på ett lunchcafé i 

staden.  

 

Pelle, 25 år, har gått i särskola sedan första klass. Han beskriver sig själv som ”lite 

aggressiv och i behov av lite mer uppmärksamhet än andra” när han var mindre. Pelle 

tror att anledningen till att han började särskolan var hans hjärnblödning vid födseln 

och att han var ”sen med talet”. Efter avslutad skolgång i gymnasiesärskolan fick 

Pelle en lönebidragsanställning på Skolcaféet. När denna anställning upphörde (på 

grund av ägarbyte) fick Pelle en praktikplats på Samhall. Vid tiden för studien hade 

Pelle nyligen blivit tillsvidareanställd på Samhall, där han bland annat arbetar med att 

lasta lådor som levereras till Bilfabriken. Pelle är uppväxt i ett radhusområde i stadens 

utkant. Han pappa arbetar som chaufför vid en speditionsfirma och hans mamma 

arbetar som montör på Bilfabriken. 

 

Ytterligare en sak som förenar de tre ”ungdomarna” är att de förefaller ganska tillfreds 

med sin uppväxt. Ingen av dem säger sig blivit mobbade under sin tid i skolan. Ingen 

av dem anser sig heller ha, eller talar i termer av att de har, en utvecklingsstörning. 

Arbetsförmedlingens vägledare (för unga med funktionshinder) beskriver vad som är 

gemensamt för denna grupp av ungdomar på följande vis: 

 

…gruppen särskoleelever inte är samma idag som för tio år sedan…det är inte samma 

slags personer […] det är framförallt diagnoserna de har, och att de är betydligt bättre 

rustade. […] Samtidigt är det lätt att de tas för självgående – med det är de inte…. 

Normala livsmönster och särbehandling 

Ett annat gemensamt drag hos informanterna i denna ”sökandestudie” är att de 

eftersträvar ”normala livsmönster”. De vill komma bort från en identitet som 

”avvikande” och ”annorlunda”. Vid en första anblick ter sig dessa ungdomars situation 

som ganska oproblematisk – åtminstone är det denna bild de vill framhålla. 
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Idag så ser jag ju bara på att…ha ett jobb liksom, och så småningom starta familj, hålla 

på med musik som jag älskar liksom. Det är ju en helt annan bild idag alltså […] Jag har 

inga problem så, jag har körkort och jag har bil, och jag har bra familj [föräldrar och 

syskon]…så jag anser att jag inte har några problem så (Morgan). 

 

Ett återkommande tema i deras berättelser är emellertid erfarenheter av att bli 

särbehandlade i olika sammanhang. Detta tycks vara en process som tagit sin början 

redan under skoltiden. Någon vittnar exempelvis om skillnader i bemötande beroende 

på om vederbörande gått i ”vanlig klass” eller i ”särklass”.  

 

[om tiden i särskolan] det var ju inte som på en vanlig linje, det tycker jag inte…man 

blev ju behandlad som om man var tre år typ. Det blev man faktiskt… (Marcus). 
 

Intervjupersonerna gav uttryck för en strävan efter att närma sig – för att använda 

deras egna ord – ”vanliga” eller ”normala” miljöer och sammanhang. Denna strävan 

återfanns både när de refererade till skollivet och till arbetslivet. Marcus fortsätter: 

 

…och det var samma ibland när man pratade med kompisar som gick den vanliga 

linjen…då tyckte dom [lärarna] inte att man skulle umgås så mycket med dom…utan 

man skulle umgås med dom som gick i ens egen [sär]klass. Men jag sa ’har man inget 

utbyte av det – varför ska man då umgås med dom?’ (Marcus). 

 
dom är ju helt normala där borta [på arbetsplatsen], det är ju ingen som har läs- och 

skrivsvårigheter eller nånting – jag blir ju inte särbehandlad för det… (Morgan). 

 

I den senare excerpten påtalar Morgan en intressant erfarenhet från sin arbetspraktik på 

Återvinningsstationen. Morgan säger sig betrakta sina arbetskamrater som ”helt 

normala”. Utsagan underförstår att det rimligen borde finnas de som inte är helt 

normala, exempelvis personer som han själv, som har vissa läs- och skrivsvårigheter. 

För säkerhets skull lägger Morgan till ”eller nånting”, dvs. ’varken har dyslexi eller 

någon annan funktionsnedsättning’. En möjlig tolkning av utsagan är att Morgan ser 
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sig själv som ”inte helt normal” – men detta är ovidkommande för honom. Det viktiga 

är att han inte blir särbehandlad. Morgan vill bli behandlad som alla andra.  

”Särskolan är bra – för dem som behöver det” 

De intervjuade har något olika erfarenheter av vad tiden i särskolan har inneburit för 

dem. Samtliga lyfter emellertid fram särskolans positiva sidor. En fördel med 

särskolan är, enligt ungdomarna, att skolformen erbjuder ett lättillgängligt stöd. 

 
Man får annan hjälp på nåt sätt – när man går i särskolan än i vanlig [klass]. Man får 

betydligt mycket mer hjälp […] …vi säger att du går i vanlig klass så är det inte säkert 

att läraren hinner hjälpa dig. Men om du går i särklass så är det bara att säga till läraren 

så kommer han…så det var inga problem (Morgan). 

 
ändå fast särskolan…det är ju liksom som en vanlig skola också…för att det är ju att 

man behöver lite mer hjälp med vissa ämnen bara – mer tillsyn och mer hjälp å…sånt 

där (Pelle). 
 

Marcus, däremot, är mer kritisk och bitter när han blickar tillbaka på sin tid i 

särskolan. Han blev mottagen i särskolan i samband med gymnasiestarten.  
 

Jag säger inte att det är något negativt med den här skolformen. Det är bra för såna 

människor som BEHÖVER det – men inte för såna som inte behöver det. Det är dumt 

att sätta in människor på det då, för det blir inte samma sak…det är väldigt bra för 

människor som har ännu mer problem än jag…som kanske har grova ADHD-problem, 

mer än vad jag hade och så…jag förstår inte riktigt…så jag mådde bara dåligt i 

slutändan, jag fick ju gå till psykolog och sånt där sen… (Marcus). 

 

I synnerhet är Marcus kritisk till att särskolan ställt för låga krav – både vad det gäller 

allmän disciplin och de mer innehållsmässiga delarna av utbildningen. Han berättar 

även om sina uppfattningar kring skolformens tillkortakommanden när det gäller 

progression. Hos Marcus fanns tydligen en förväntan om att tillgodogöra sig nytt 

kunskapsinnehåll för varje läsår som avverkades.   
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vi kunde ju hålla på och vara hur uppkäftiga som helst…det var ingen av lärarna som 

tänkte på det heller…man kunde ju rent systematiskt – om man hade lust – ju mobba 

dom andra eleverna utan att någon hade brytt sig…för det var väldigt slappt…dom 

fattade inte nånting…jag tycker att lärarna var lika efterblivna som eleverna ibland…nu 

kanske det låter väldigt negativt – men jag var inte nöjd med den skolgången 

faktiskt…[…] Jag menar dom fyra åren vi gick där – man blev väldigt, väldigt lat efter 

dom åren. Jag märkte ju det senare då att, när jag gick ur, det var ju inget seriöst….jag 

tycker att man…jag kunde lika gärna varit hemma under de fyra åren – och lärt mig lika 

mycket genom att kolla på TV eller nånting….för det var väldigt stökigt också samtidigt 

[…] där läste man ju samma saker varje år, det var ju inget nytt, det var ju inga betyg, 

man läste ju samma matte och samma grejor hela tiden…för man gick ju i samma klass 

som såna som började ettan också…det var ju ingen sån här ålders…man utvecklades 

inte – däremot invecklades kan man säga (Marcus). 
 

I en avhandling om ”det särskilda” med den obligatoriska särskolans undervisnings-

uppdrag (Berthén 2007) diskuteras denna låga grad av progression. Det hävdas att 

”förberedelsearbetet i grundsärskolan inte tycks ha nämnvärd progression eller få 

något slut. Eleverna i skolår fyra deltar i en verksamhet som till stora delar är den 

samma som för de elever som går i skolår ett” (Ibid. s 179). Marcus vittnar om 

liknande erfarenheter även i de frivilliga skolformerna (gymnasiesärskolan). I Berthéns 

avhandlingsstudie, som grundar sig på en verksamhetsteoretisk analys, dras slutsatsen 

att det ofta inom särskolan finns en ambition som ”handlar om att genom kunskaps-

utveckling möjliggöra för eleverna att delta i samhället medan resultatet av lärarnas 

arbete däremot riskerar att begränsa möjligheter till ett framtida samhällsdeltagande – 

så att de snarare förbereds för särskildhet” (Berthén 2007, s 184). Värt att notera är att 

undervisningens tillkortakommanden gällande framåtskridande tycks ha inverkan på 

Marcus sätt att förhålla sig till framtida karriärmöjligheter. Det är nämligen på dessa 

grunder som Marcus – och hans likar – ger uttryck för en motsatt strävan, dvs. att slå 

sig fri från ”särskildheten” och söka ”vanligheten”.  

Trots att ungdomarna i denna sökandestudie säger sig ha ett nätverk av kamrater i 

”den vanliga skolan”, så upplever de att den tidigare (formella) särskoletillhörigheten – 
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trots sina förtjänster beträffande stöd och extra hjälp – har äventyrat deras möjligheter 

att komma in på arbetsmarknaden. 

 

men ser man på samhället idag liksom…säg att man går på anställningsintervju…och så 

frågar någon ’vad har du gått på för skola?’ …och så säger man ’jag har gått 

industrilinjen i 4 år’ …och så börjar dom fundera…’4 år??’…och jag bara – ’jag gick i 

särklassen’. Och då får man en spark i arslet bara för det (Morgan). 

 
Det är svårt att få något jobb när man gått i sär (Pelle). 

Finner sig inte i att bli kategoriserade 

Till skillnad från ungdomarna i ”uppföljningsstudien” (och även ”DC-studien”) så 

låter sig inte dessa ungdomar kategoriseras i samma utsträckning. De anser sig inte 

tillhöra kategorin ”funktionshindrade”, och i synnerhet inte kategorin ”utvecklings-

störda”. I samtalet med Morgan fördes Föreningen för utvecklingsstörda barn, ung-

domar och vuxna (FUB) på tal. Vid något (enstaka) tillfälle hade Morgan kommit i 

kontakt med en verksamhet i FUB:s regi. Morgan beskriver på följande vis vad denna 

typ av verksamheter går ut på:   
 

..och då har dom ju ibland diskotek å…sikta mot stjärnorna å… såna saker då…för jag 

menar dom ska ju också ha lite roligt. Och jag menar att det är skitbra att det finns såna 

ställen. (Morgan). 

 

Morgan sätt att tala om ”dom”, dvs. personer med utvecklingsstörning som deltar i 

exempelvis FUB:s aktiviteter påminner en del om Ralf (se DC-studien ovan). För Ralf 

handlade det om att han spelade musik ”för dom” (som har ”svår sjukdom”). På något 

sätt ville Ralf markera att han egentligen inte tillhörde ”dom”. Likaså tycks Morgan 

vilja markera att ”dom ska ju också ha lite roligt” – underförstått – ’likväl som jag har 

mitt roliga’.  

Både Morgan och Marcus är idag arbetssökande på arbetsförmedlingen. De har 

båda erfarenheter av att ha prövat på en rad olika arbeten med stöd från 

arbetsförmedlingen (lönebidragsanställningar, arbetspraktik etc.). De tillhörighets-
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mönster som de ger uttryck för tycks ha sin grund i att livet efter särskolan skulle 

erbjuda dem en möjlighet att slå sig fri från bilden av sig själv som ”särelev”, 

”hjälpbehövande”, ”annorlunda”, ”inte som andra” etc.  

 

mina andra kompisar gick ju på vanliga linjer och var…och så gick man där…det 

kändes ju lite så där…jag visste ju att jag var felplacerad – att jag inte hörde hemma 

där…för det var ju lite annorlunda människor då. Det kändes ändå så…obekvämt om 

man säger så (Marcus). 

 
och det var väl inte den roligaste linjen om man säger så. Men dom ansåg ju det liksom 

att …för mig att…det var nästan den bästa möjligheten för mig…för hotell och 

restaurang å allt det andra – det var för de andra som hade lite mera…dom som gick 

industri dom…inte för att hacka ner på dom men…hur ska jag säga – vi som var lite 

klarare i huvudet då…och då tänkte jag att – det kanske är bättre att börja industri då för 

jag gillar och montera och sånt…och då tänkte jag – visst – varför inte? (Morgan). 
 

De två excerpterna ovan vittnar om en betydelsefull problematik som Morgan och 

Marcus upplever. Marcus anser sig blivit felplacerad då senare tester i livet visat att 

han inte har kvar de ”ADHD-problem” som han uppenbarligen haft vid mottagandet 

till Hotell- och restauranglinjen vid gymnasiesärskolans nationella program. Marcus 

hävdar att han inte hörde hemma i denna miljö. Ovan framhöll Marcus disciplinära och 

innehållsmässiga/pedagogiska motiv till sin negativa inställning till skolformen. I 

excerpten ovan lyfter han emellertid fram ännu ett motiv, nämligen ”det var ju lite 

annorlunda människor då”. Hans resonemang tycks implicera att han själv inte är – 

eller var – speciellt annorlunda. Marcus poängterar att han har sina kompisar på 

”vanliga linjer” och i detta avseende vill han upprätthålla bilden av sig själv som 

”vanlig”. 

Morgan, som blev antagen till gymnasiesärskolans nationella industriprogram, 

uttrycker liknande erfarenheter som Marcus. I övervägandet kring vilken inriktning 

han skulle välja på sina gymnasiala studier brottades han med två aspekter. Å ena 

sidan vilken innehållsmässig inriktning som skolan kunde erbjuda. Å andra sidan 

vilken begåvningsmässig nivå som förväntades genomsyra elevunderlaget. Morgan 
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talar här i termer av ”vi som var lite klarare i huvudet då” – att detta utgjorde en aspekt 

av motivet till hans val. Ett annat motiv till valet av ”industrilinjen” var, menar 

Morgan, att han ”gillar och montera och sånt”.  

Misstro till systemet 

I ”uppföljningsstudien” kunde vi se hur exempelvis Cissi och Mats gav uttryck för en 

stark tilltro till systemet. Detta visade sig bland annat i deras uppfattning om att 

samhället på något sätt skulle bidra till deras möjligheter att komma ut i arbete och 

sysselsättning (”Vi behöver ingen utbildning – vi får jobb ändå!”, ”inom daglig 

verksamhet arbetar man ju med att slussa ut folk på riktiga jobb”). Ungdomarna i 

”sökandestudien”, däremot, gav snarare uttryck för mer skeptisk inställning till att 

samhälleliga insatser skulle kunna öka deras möjligheter att nå och få ett arbete. De 

var förvisso nöjda med på vilket sätt de blivit bemötta av myndighetspersoner. Marcus 

menar att det formella stödet har blivit ”mer professionellt”:  

 

I början var det [stödet] väldigt, väldigt negativt…när jag gick ut hade jag väldigt 

mycket problem med det …jag fick kämpa för att få det jag har nu…jag fick ju kontakt 

med en kille [på Försäkringskassan] – en väldigt bra kille faktiskt. Han visade mig det 

här PILA-projektet som fanns ihop med arbetsförmedlingen då…tack vare det…och sen 

har det ju gått betydligt bättre – fått mer professionell hjälp…är där nån gång i veckan 

och gör tester…visst, det var ju bra innan också…men det var inte på samma nivå…nu 

är de mer inriktade på ’en om man säger så…och tar ’en mer på allvar om man säger så 

– det funkar bättre nu faktiskt (Marcus). 
 

Morgan och Pelle intar en mer skeptisk hållning till det formella stöd som samhället 

erbjuder.  

 

Arbetsförmedlingen – jag är inte så mycket för dem. Det är inte bara jag som tycker det, 

det är hur mycket folk som helst som tycker det…[…] För jag menar …jag håller 

mig…egentligen så borde dom lägga ner arbetsförmedlingen – eftersom dom engagerar 

sig alldeles, alldeles för lite (Morgan). 
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…då ringde jag till arbetsförmedlingen och sa det att pappa hade fixat med 

Samhall…och då sa dom att ’vi skulle precis ringa dig och säga det’…och la, la, la, la 

du vet…och jag bara ’Mmm, Ja…visst – ta den om rödluvan och vargen också är du 

snäll’ […] tyvärr så vill gärna arbetsförmedlingen ta åt sig…äran (Pelle). 

 

En uppfattning som präglade informanternas utsagor handlade om att det i första hand 

inte var stödsystemets insatser som möjliggjorde aktualisering på arbetsmarknaden. En 

starkt bidragande framgångsfaktor i sammanhanget tycktes snarare anbelanga deras 

egna initiativförmåga eller att närstående kunde föra deras talan. Morgan hade en egen 

– och till synes ganska unik – strategi för att aktualisera sig på arbetsmarknaden. Han 

greppade helt enkelt telefonkatalogens Gula Sidor – satte fingret på bokstaven A och 

började ringa. När han kom till bokstaven G fick han napp. På Glassbolaget behövde 

man folk för att täcka en ordinarie personal som skulle vara föräldraledig. 

 

Morgan : Ja, ja…jag har ringt på hur mycket jobb som helst – men jag har fått en j-a 

massa nej 

MM: Du har bara tittat i telefonkatalogen och… 

Morgan: Ja, ja…slår upp liksom och testar och ringa det – kan antingen få ett ja eller ett 

nej – mer är det inte. 

MM: Det är det du har gjort själv då…men sen har arbetsförmedlingen gjort en del 

sökande också…? 

Morgan: Nä, det enda de har fixat åt mig det är detta jobbet då – det är det enda jag inte 

har fixat själv. Dom andra jobben har jag helt och hållet ordnat själv…och det är det 

som dom på arbetsförmedlingen…min handledare tycker att det är så bra med mig – att 

jag är så aktiv. 

 

Antingen säger de sig ha ordnat med jobb/praktik på egen hand eller så har föräldrar 

eller närstående hjälp till i processen.  

 

dom [föräldrarna] har ju alltid varit såna som har pushat upp’en så…dom har gjort så att 

man aldrig har tappat…sugen på att leta jobb och såna saker…dom har alltid sagt att 

’allt kommer att ordna sig’ och så – för det ordnar sig för alla till slut…sen är det inte 

alla ungdomar som får push hemifrån (Morgan). 
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Morgan ger emellertid uttryck för en viss uppgivenhet efter alla försök att komma in 

på arbetsmarknaden. Korta praktikperioder och löften om förlängning av praktik med 

någon månad (eller två) har bidragit till att hans engagemang har börjat svikta.  

 

Nä, det jag är trött på det är att flaxa från jobb till jobb…för jag menar ibland så orkar 

man inte engagera sig i ett jobb – för då kanske man får veta att du får vara kvar där en 

månad… och då kanske du varit där två månader – roligt…då orkar man inte engagera 

sig liksom…’ja, nu ska jag på nästa jobb’ liksom…jag menar sen ser ju det inte alltid så 

bra ut heller i…meritlistan – att du har varit där en månad och där två månader. […] Det 

längsta stället jag var på det var på Däckfirman…där var jag i ett halvår då… […] 

Många gånger har jag känt mig utnyttjad – och då har jag tänkt det –’varför ska jag 

jobba liksom…när dom bara utnyttjar mig…jag känner mig som en j-a jo-jo – från jobb, 

till jobb, till jobb (Morgan). 

 

Det verkar som att denna misstro till systemet har sin grund i ungdomarnas till viss del 

desillusionerade föreställning om övergången mellan skola och arbetsliv. I en vidare 

bemärkelse talar informanterna om ett ganska traditionellt perspektiv på skola och 

arbete. Först handlar det om att skaffa sig en utbildning som vätter mot en tänkt 

arbetsmarknad (restaurang, industri, service etc.). I enlighet med det utvecklings-

inriktade kvalificeringsperspektivet handlar det om att tillägna sig teoretiska, praktiska 

och sociala färdigheter för att så småningom kunna hävda sig i ett vuxenliv som 

präglas av konkurrens och prestation. Problemet – som exempelvis Marcus på senare 

tid blivit varse – är att hans utbildningsmässiga meriter kommer till korta. 
 

…där [på särskolan] lärde man sig ju en del då, men det var inte som den vanliga hotell- 

och restauranglinjen…man lärde sig ju inte alkoholhantering och sånt, som jag skulle 

haft nytta av idag…och såna befogenheter (Marcus). 

 

Detta får också konsekvenser för ungdomarnas sätt att förhålla sig till tidigare 

målsättningar och ambitioner i livet. De är mycket medvetna om arbetslivets 

konkurrens och prestationskrav. Även om deras visioner om ”drömjobb” i vissa fall är 
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högt ställda, så förefaller ungdomarnas inställning till visionen förhållandevis 

realistisk. De vet med andra ord vad som krävs för att få ”drömjobbet” – och med en 

fullgjord skolgång i gymnasiesärskolan så har ambitionsnivån fått utstå en rad 

omprövningar. 

 

Jag hade inte så mycket framtidsdrömmar då faktiskt…jag tycker att det blev väldigt 

förstört för jag fick höra…att när jag hade gått där [på gymnasiesärskolan] att jag inte 

hade några…att jag inte hade kompetens att komma in på högskola och så där…så 

mycket av dom drömmarna förstördes om man säger så, för jag ville bli väldigt mycket 

som jag inte kunde bli på grund av de här sakerna (Marcus). 
 

drömjobb kan man ju inte få ändå nästan. Det är lite svårt. Jag hade inga drömjobb 

heller. Jag har alltid tagit dagen som den kommer liksom. Då blir man inte besviken 

heller. Jag är en väldigt simpel människa (Pelle). 
 

…så jag har varit med om en del i arbetslivet…men det här med brandman kan jag nog 

glömma…först ska du ha högskoleutbildning (Morgan). 
 

Men det finns ändå ett visst mått av tillförsikt i de intervjuades utsagor. Marcus, som 

på sikt tänker sig ett arbete inom restaurangnäringen, nöjer sig inte med att vara ”den 

som dukar bord och tar hand om disken”. Hans planer sträcker sig längre än så. 

 

Jag funderar lite på bartender. Men samtidigt på de här bartenderjobben – det är många 

som …det är svårt att få jobb idag. Det är många som vill ta en sån kurs, men sen är det 

inte många som får jobb. Tyvärr är det så…så det är väldigt bra att ha en sån inriktning 

för då kan du söka jobb efter det sen…men jag funderar på att söka…jag har en väldigt 

bra handläggare inne på arbetsförmedlingen…vi funderade på vad jag kunde göra…och 

då funderade vi på att jag kanske kunde läsa i GBG eller nåt sånt…byta miljö lite – 

komma ut…jag har ju varit i den här stan i hela livet…det är ju inte speciellt lärorikt att 

gå här…lite miljöombyte så också…och sen göra ett litet kryphål att man kanske inte 

behöver ha alla kärnämnen som finns och man kan läsa det man ska göra…fast man 

läser till yrket då som man ska göra […] och det kan ju arbetsförmedlingen betala så 

länge man sköter det…en bartenderkurs betalar jag gärna själv (Marcus). 
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Marcus tycks här var väl medveten om att hans ”drömjobb” är hårt konkurrensutsatt 

(”det är inte många som får bartenderjobb”). Det intressanta i Marcus uttalande är 

emellertid att en eventuell bartenderkurs skulle generera flera fördelar för honom i ett 

bredare perspektiv. Marcus ser inte bara till logiken; först utbildning – sedan jobb. För 

honom tycks det istället handla om fördelarna med att flytta till en större stad, som 

både är lärorik och utvecklande för honom som person. Han uttalar också en strategi 

(eller ett ”kryphål”) i att förkovra sig i ett gebit som till stora delar är praktiskt till sin 

karaktär. På detta vis undgår han den traditionella vägen – att först läsa upp vissa 

kärnämnen för att sedan få behörighet att studera vidare. 

Ungdomarna i denna ”sökandestudie” konfronterades också med frågan om vad 

som hänt med deras klasskamrater efter skoltiden. Har de fått arbete? Är de arbetslösa? 

Har de sökt sig till daglig verksamhet? Samtliga säger sig inte ha så mycket kontakt 

med tidigare klasskamrater. En gemensam erfarenhet är dock att det finns en del 

kamrater som ”det gått bra för”, en del som ”inte vill jobba” och en del som ”kämpar 

och söker jobb”.  Ungdomarna i denna studie anser sig tillhöra den senare kategorin. 

 

En del vill ju inte jobba överhuvudtaget…en del vill ju bara vara hemma […] många 

sitter framför sina datorer hela dagarna – vad är det för liv då? (Morgan). 

 

vissa vill inte jobba…det är bättre att gå hemma och få den här aktivitets-

ersättningen…eller ja, bidragen då om man säger så – så då slipper man att jobba 

(Marcus). 

 

Sedan känner de en del före detta kamrater från skoltiden som det ”gått snett för” eller 

som de anser att det ”kommer att gå snett för”.  
 

Jag vet ju en från lågstadiet – han körde ihjäl sig […]…och sen en från gymnasie-

tiden…han är ju inne på kris och grejor nu…han har ju hållit på mycket med droger 

å…och en från gymnasiet han har ju suttit inne å…liksom en del har det gått väldigt 

snett för…[…] en del har det gått väldigt bra för – men det är ju inte många (Morgan). 
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när dom [som inte vill arbeta] blir upp mot 30, 40, 50…hur dom kommer att bli – vad 

jag tror kommer dom att hamna i missbruk och sånt också…hamna i narkotika och 

droger…eller så lever dom i slentrian eller vad det heter, dom går och gör samma sak 

hela tiden…det blir svårt för dom att leva ett normalt liv, så dom får ett straff på något 

sätt ändå, och sen när dom blir äldre då – den sjukpensionen, det är inte mycket – det är 

som att gå på socialen…och jag menar man kan inte skaffa familj på det, man kan inte 

skaffa barn, jag tror inte att du får…jag tror inte du kan leva ett normalt liv på något sätt 

– du är inte fri. Det är väldigt tråkigt att vissa människor resonerar så. Det är ju för deras 

egna skull…att de arbetar (Marcus). 

 

På ett sätt verkar informanterna betona en sorts arbetslinje där ”nyckeln till frihet” är 

att arbeta och ”göra rätt för sig”. Att hamna i bidragsberoende skulle, enligt 

ungdomarna, vara det värsta scenariot. Då är ”du inte fri och du kan inte leva ett 

normalt liv”. Men, enligt Marcus, kan det finnas vissa undantag för denna linje. 

 

Men har man handikapp så man inte klarar av att jobba – då det en annan sak. Men är 

det så att man bara vill ligga på sofflocket; ’nä, jag vill inte jobba’ – då ska dom tvingas 

ut i arbete. För det ska gälla samma saker för alla människor i samhället…det är ju inte 

bara att…om du inte är handikappad då…då får man ju tänka på ett annorlunda sätt 

(Marcus). 

Betonar det egna ansvaret  

Det förefaller som att ungdomarna har en förväntan om att det ska finnas ett 

grundläggande professionellt stöd i form av kontakter med Försäkringskassa och 

Arbetsförmedling. Ett genomgående tema i informanternas utsagor handlar emellertid 

om framhållandet av ”den egna förmågan” och ”det egna ansvaret” när de ska förklara 

vad som avgör om det kan få ett arbete eller inte. Inte sällan betonas en sorts 

individualistisk tankegång om att ”det hänger egentligen inte på stödet – det hänger på 

mig!”. Detta gäller såväl ungdomarnas sätt att förhålla sig till kravnivåer i (sär)skolan 

som deras sätt att närma sig arbetslivet. När ungdomarna konfronterades med frågor 

och påståenden om understimulans och låga kravnivåer i särskolan betonade de främst 

det egna ansvaret i denna process. 
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då får man ju säga det själva…till själva lärarna – att man vill ha lite mer svårare 

uppgifter…för jag menar det är så svårt att gå i särklass också för…dom lärarna kan ju 

inte veta riktigt vad man kan heller…då får man ju säga det själv till dom så dom vet om 

det […] jag menar då ligger det ju lite i deras ansvar också att kunna prata och kunna 

säga det – att ’det här är för lätt’ (Pelle). 

 

Jag gjorde så gott jag kunde och så läste jag upp några ämnen och sånt […] det är ju det 

som gäller när det blivit så här – att man inte kan ge upp och tänka att ’det får gå som 

det kommer’. För man lever ju bara en gång. Man får kämpa lite också för att kunna 

komma nån vart idag (Marcus). 

 

Vissa av informanterna har ovan uttryckt en besvikelse och uppgivenhet inför sina 

fortsatta strävanden att komma in på arbetsmarknaden. Men samtidigt präglas 

utsagorna av att de vill slå ifrån sig känslor av bitterhet och resignation. Det finns ett 

visst mått av tillförsikt inför framtiden. Det verkar finnas ett sorts underförstått mantra 

i ungdomarnas resonemang, nämligen – det gäller att inte ge upp – för ger jag upp så 

går drömmen om det vanliga/normala livet förlorad.  

 

Jag tittar aldrig bakåt – jag tittar bara framåt…i nuet. Förut var jag väldigt hatisk, var jag 

ju. Jag blev j-igt förbannad på dem, och…ja, jag var väldigt, väldigt irriterad och hatisk 

mot dem…[…] jag tycker att det är lite irriterande, för att dom som inte vill göra 

nånting dom får det där ändå, och det retar säkert väldigt många att man ska inte få…det 

är vad jag varit uppfostrad med hemma – att man ska kämpa för att få pengarna också. 

Eftersom jag kommer från en arbetarfamilj om man säger så (Marcus). 

Vill framhäva sin person och sina förmågor – ej sitt funktionshinder. 

Det talas såväl i litteraturen som bland Arbetsförmedlingens representanter om 

nivåerna – eller faserna – att nå, få och behålla ett arbete (se kap 3 eller Antonson 

2003). För Pelles del, som nyligen fått en tillsvidareanställning på Samhall, tycks det 

inte handla om att i första hand ”behålla” sitt arbete. Möjligen underförstås detta i hans 

resonemang. Pelles framtidsambitioner när det gäller arbetslivet präglas av att få högre 

lön, mindre stress samt en mer stimulerande arbetsmiljö.   
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lite bättre arbete, mer lön, inte lika mycket stress…men ändå lite stress – men inte lika 

mycket som det är nu…och lite bättre arbetskamrater så man kan…som är lättare att 

kommunicera med liksom (Pelle). 

 

Pelle sitter inte nöjd med det faktum att han fått en fast tjänst med en månadslön på ca 

16 000 kronor. Han motiverar sin tänkta löneförhöjning på följande sätt: 
 

att man får lite löneförhöjning bara för att man kan många ställen. Men jag har inte 

pratat med henne [löneansvarig] än om det – jag ska ta henne på det sen då. Jag vill 

gärna ha lite mer lön…jag har jobbat där…vad f-n kan det vart nu…fyra månader, och 

det är många som jobbat där i många herrans år…och jag kan dubbelt så mycket som 

dom kan – för dom har varit på ett ställe hela tiden. Mångkunnighet tror jag det heter. 

Dom har sagt till mig liksom att…du ska gå och prata med henne att du ska ha högre lön 

liksom (Pelle). 

 

Pelle vill ha lön efter prestation och färdighet (jfr. det kvalificeringsinriktade 

perspektivet ovan) – inte efter anställningstid. Även Morgan och Marcus var noga med 

att betona sina förmågor och kompetenser. Visst fanns där också svårigheter och 

tillkortakommanden, men – som Morgan träget vill intala både sig själv och andra – 

”det är inga problem alltså”. Mycket talar dock för att det finns olika uppfattningar om 

huruvida Morgan och flera av hans likar har ”problem” eller inte. En del av Morgan 

utsagor präglas just av denna typ av motstridigheter beträffande sina erfarenheter av att 

byta skola och skolform. 

 

sen i 7:an på Älgskolan då kände …visst då…då var det lite si och så…men när jag kom 

till Rävskolan i 9:an och då kände jag ju redan många – som gick i vanliga klasser 

också…så det var inga problem, […och lite senare i intervjun] Visst man gjorde ju ett 

och annat bus så men…det var inget större egentligen…det var väl på högstadiet…i 

7:an…som jag skolkade varenda lektion då…jag var inte på en enda lektion i 7:an…och 

halva 8:an då (Morgan). 
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Ny särskolegeneration och nya strategier – sammanfattande 

diskussion 

I materialet börjar åtminstone två mönster utkristalliseras som kan sägas känneteckna 

övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Dessa mönster tycks handla om 

informanternas i vissa avseenden olikartade strategier för att hantera en annorlunda 

vardagsverklighet. Å ena sidan har vi att göra med de mer omsorgsrelaterade strategier 

som bland annat karaktäriseras i ”dagcenterstudien”. Dessa tycks ha sin grund i ett 

trygghetsinfluerat och personalorienterat perspektiv där det, för den enskilde, till stor 

del tycks handla om att finna sig, att acceptera sin funktionsnedsättning samt att hysa 

tilltro till samhälleliga stödinsatser. Å andra sidan finns ett diametralt motsatt mönster 

som kommer till uttryck i ”sökandestudien”. Här märks en tendens att en del yngre 

vuxna med särskolebakgrund vill framhäva ett sorts utvecklingsinriktat och individ-

orienterat kvalificeringsperspektiv. Här verkade det istället handla om att inte finna sig 

i rådande betingelser, ett förnekande av funktionsmässiga tillkortakommanden samt en 

misstro till samhälleliga insatsers potential. Framförallt tenderade detta senare 

perspektiv handla om kampen om erkännande och social status. Dessa perspektiv kan 

ses som idealtypiska beskrivningar som sällan eller aldrig förekommer i sina renodlade 

former. Noterbart är att många exempel från delstudierna snarare åskådliggör 

”gråzonerna” mellan perspektiven, dvs. hur informanterna utvecklar strategier för att 

hantera samtidiga men också motstridiga och till synes oförenliga identifikationer. 

Det intryck som genomsyrar ”sökandestudien” är informanternas strävan att inte ge 

upp kampen om att vara som andra och med andra. De vägrar att finna sig i någon 

sorts kategorisering, dvs. att de först måste bli klassificerade och sorterade som 

funktionshindrade som i en förlängning kan berättiga vissa stödinsatser, och som i sin 

tur kan möjliggöra ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden. Informanterna 

uttrycker en tacksamhet för det formella och professionella stöd de fått. Men till 

skillnad mot ungdomarna i ”uppföljningsstudien” så tycks de misstro systemets 

potential när det gäller möjligheterna att skaffa ett reguljärt arbete. Ungdomarna i 

”sökandestudien” tycks – i motsats till sina likar i ”DC-studien” – leva under mantrat: 

”Det hänger inte på stödet – det hänger på mig”. På så vis kan det hävdas att Marcus, 

Magnus och Pelle ger uttryck för ett slags individorienterade strategier. De tycks på 
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ett vis ha förlikat sig med de välfärdstatliga idéer som präglat samhällsutvecklingen de 

senaste decennierna (se t.ex. Esping-Andersen 1999). Här åsyftas främst de 

strukturella förändringar som skett inom det svenska välfärdssystemet med en ökad 

betoning på individualisering, eget ansvar och ökad valfrihet.  

I diskussionen kring ungdomarnas strategier i ”uppföljningsstudien” talades det om 

olika innebörder beträffande hur deras tillhörighetsprocesser kunde förstås. En möjlig 

förståelse handlade om att ungdomarna strävade efter att framhålla de så kallade 

”longing aspects” av tillhörigheten, dvs. de mer frigörande/emancipatoriska aspekterna 

i vuxenblivandet. Detta är en bild som delvis förstärks i och med erfarenheterna från 

”sökandestudien”. Det är här som den föränderliga – och samtidigt mångdimensionella 

– dimensionen av identifikationsprocessen blir synliggjord. Det empiriska materialet 

från ”sökandestudien” genomsyras av informanternas strävan (önskan, längtan etc.) 

efter att inte bara vara som andra, utan även att få vara med andra. Denna idealbild 

refererade till såväl skolliv (att få vara med andra i vanliga klasser), som vuxenliv där 

idealet representerades av att få ett jobb, att ha en lägenhet, att så småningom bilda 

familj, att ta körkort etc.   

 

dom är ju helt normala där borta [på arbetsplatsen], det är ju ingen som har läs- och 

skrivsvårigheter eller nånting – jag blir ju inte särbehandlad för det… (Morgan). 

 

Här förefaller det emellertid av stor vikt att poängtera att ungdomarnas strategier måste 

ses i förhållande till rådande kontextuella förutsättningar. För ungdomar i allmänhet, 

dvs. de som inte gått i särskola utan fullgjort sin reguljära skolgång (med godkända 

betyg), ter sig nog inte de ovan beskrivna aspekterna som speciellt emancipatoriska/ 

frigörande. De torde snarare utgöra ett ganska vanligt sätt att se på övergången från 

ungdomstid till vuxenblivande. Men för ungdomar som under, mer eller mindre, hela 

sin skoltid brottats med hanterandet av en delvis annorlunda skolverklighet kan detta 

vanliggörande ses som en slags emancipation. Det mångdimensionella i denna process 

rör ungdomarnas erfarenheter av att samtidigt förhålla sig till de mer determinerande 

och essentialistiska (being-, becoming-) inslagen i processen, men att även kunna 

bejaka de mer emancipatoriska/frigörande (longing-) aspekterna av tillhörigheten.  
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En anmärkningsvärd notering från ”dagcenterstudien” – och även i viss mån 

”uppföljningsstudien” – var informanternas accepterande av att ingå i sammanhang 

som liknade eller imiterade andra ”riktiga” sammanhang. Exempel på detta var när 

särskolans verksamheter efterliknade ”den stora skolans” aktiviteter (egen avslutning, 

egen bal etc.). Men det kunde också röra sig om upplevelsen av att vara på – och 

”tjänstgöra” på – en ”riktig” (vanlig) arbetsplats, trots att det egentligen rörde sig om 

en arbetspraktik med aktivitetsersättning. En del av informanterna gav uttryck för att 

”ett riktigt jobb” till och med kunde utgöras av insatsen daglig verksamhet enligt LSS 

(Jfr. Chrille på ICA:s lager i stan). För informanterna i dessa studier föreföll arbetets 

värde ligga i huruvida de fick möjlighet att vara som andra. Eller för att använda 

Honneths (2003) terminologi om ”universell likabehandling” – om att bli erkänd som 

ett tillräkneligt subjekt. För deltagarna i delstudie 1 och 2 tycktes erkännandeanspråket 

sträcka sig till att få vara som andra enligt mottot: ”ska dom ha – ska vi ha!”  

En delvis annan bild utkristalliserades hos ungdomarna i den tredje delstudien, 

”sökandestudien”. Dessa nöjde sig inte med att vara som andra. De verkade snarare 

sikta ett steg högre – eller längre om man så vill. Normalitet för ungdomarna i 

sökandestudien verkade både handla om att vara som andra – men också att få vara 

med andra. Ungdomarnas normalitetssträvanden handlade om att få tillhöra ”vanliga” 

– och inte imiterade – gemenskaper trots att de hade en smärre funktionsnedsättning. 

Detta eventuella tillkortakommande tillskrevs emellertid ringa betydelse. Ett talande 

exempel på detta förhållningssätt gavs av Morgan (se excerpten ovan). Att inte bli 

särbehandlad betraktades i Morgans ögon som ett normalt villkor. Ett inifrånperspektiv 

på dessa tillhörighetsprocesser innebär alltså att ungdomarnas normalitetsuppfattning 

inte så mycket handlar om att den enskilde ska vara eller bete sig som andra. Denna 

uppfattning handlar snarare om att framhålla vikten av att människor som 

kategoriserats som ”svaga”, ”annorlunda”, ”avvikande” etc. har rätt till ”normala” 

kontextuella villkor.  

En strategi som manifesterades hos flera av ungdomarna handlade om att, inom 

ramen för särskolans/omsorgens verksamheter, få lugn och ro, uppleva frihet från 

mobbing, nöja sig med ”det lilla”, att förlika sig med tanken att tillhöra en viss 

kategori människor som har behov av och laglig rätt till stöd etc. En annan strategi 
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handlade om att ”utanför omsorgsvärlden” betona vikten av utmaningar, frihet till att 

söka nya identiteter, förlika sig med tanken om att jag konkurrerar på samma villkor 

som andra etc. Att ”bara nöja sig” skulle för vissa innebära att man ger upp drömmen 

om ”ett vanligt liv” (t.ex. Marcus). För andra tenderade ”nöjdheten” snarare utgöra en 

mer eller mindre medveten strategi i syfte att vinna friheter i andra sammanhang (t.ex. 

Valle). Ungdomarnas erfarenheter av att lämna gymnasiesärskolan och pröva på livet 

efter skolan kännetecknas just av denna parallella pendling mellan frihet från (att bli 

mobbad och retad/särskoleidentiteten) OCH frihet till (att lära sig nytt, att utvecklas, 

nya identiteter, nya utmaningar etc). Denna process tycks också hänga samman med 

existentiella erfarenheter av jag, vi, och dom.  

Övergångsprocessen kan på ett begreppsligt plan associeras till diskussioner kring 

begreppet trygghet och dess relation till frihet. De flesta individer är trygga i något 

avseende eller sammanhang och kanske otrygga i ett annat. Noterbart är att det i 

officiella internationella styrdokument, så som FN:s Commission on Human Security, 

har införts begrepp som mänsklig säkerhet alternativt mänsklig trygghet. Hylland 

Eriksen (2006:16) poängterar att den så kallade bistånds- och säkerhetsdiskursen från 

1994 stipulerar att ”mänsklig trygghet består i frihet från fattigdom och frihet från 

fruktan” (UNDP 1994, Alkire 2002). En intressant iakttagelse i sammanhanget är att 

resonemang om trygghet och frihet inte sällan betonar den negativa friheten, dvs. 

friheten från något. De mer möjlighetsskapande aspekterna som kan finnas i 

(o)tryggheten tycks snarare betona den positiva friheten, dvs. friheten till något.  

 

För människor som aktivt väljer att vara lojala överför en tradition, den mån vara 

religiös eller kulturell, kan tryggheten upplevas som en frihet från omöjliga val och 

kanske från tyngande ansvar. Traditionen bidrar med recept och sätter gränser, där de 

som väljer frigörelse (løsrivelse) och friställning måste komponera recepten själv och 

fortlöpande förhandla om gränserna (Hylland Eriksen 2006, s 25, fritt översatt). 

 

I det empiriska materialet finns vidare flera exempel på hur ungdomarna talar i termer 

av vad som kan tänkas förväntas av ”oss som går/har gått på sär”. Flera av ungdom-

arna ger uttryck för en slags motberättelser till omgivningens krav och förväntningar. 

Ett viktigt inslag i dessa motberättelser tycks vara hanterandet av individuella och 
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kollektiva identifikationer (se kap 5). Ett tydligt exempel på detta är Elviras sätt att 

göra åtskillnad på vad ”jag vill” och hur ”dom som går på sär” är eller förväntas vara. 

Det intressanta i analysen är att de individuella identifikationerna förekommer oftast 

eller alltid i relation till olika former av vanliggörande. De kollektiva identifika-

tionerna förekommer oftast i relation till upplevelser av annorlundaskap.  

 

 

 

 

Fig. Komplementära strategier för hanterandet av skiftande tillhörigheter  

  

För ungdomar som befinner sig i övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 

tycks vuxenblivandet till viss del handla om att finna möjliga strategier för att hantera 

skiftande tillhörigheter. Ett sätt att hantera denna komplexa övergång tycks vara att i 

ett sammanhang förlika sig med identifikationen som ”särskoleelev”. Detta betyder 

emellertid inte de givit upp andra identifikationer i andra situationer (på fritiden, i 

arbetslivet, i framtiden etc). På ett teoretiskt plan kan denna dubbelhet förstås i termer 

av att människor utvecklar så kallade multidimensionella identifikationer. I dessa 

tillhörighetsprocesser tycks hanterandet av till synes oförenliga identifikationer snarare 

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

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

fritiden”. Det finns anledning att återkomma till analysen av dessa samtidiga strategier 

i det avslutande kapitlet (kap 9). 

 

Personalorienterade strategier Individorienterade strategier 

Kollektiva identifikationer Individuella identifikationer 

Att vara som andra Att vara med andra 

Frihet från Frihet till 

Annorlundaskap Vanliggörande 
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Kap 8 ”Tjänstemannastudien” 
 

I denna empiridel har vi hittills fått träffa ett antal ungdomar med särskolebakgrund 

som i olika grad har närmat sig, och som på olika sätt förhåller sig till, sysselsättning 

och arbetsmarknad. Vi har fått ta del av deras egna erfarenheter om övergången mellan 

skola och arbetsliv. Denna övergång kännetecknas av en komplex process i vilken en 

rad tillhörigheter och identiteter ständigt konstrueras och utvecklas. Som tidigare 

nämnts är ungdomar med särskolebakgrund en mycket heterogen grupp som i många 

situationer kan vara i behov av stöd och hjälp i denna process. Att vara i behov av – 

och kanske till och med beroende av – socialt stöd kan sägas vara en del av den 

annorlunda situation som många människor med intellektuella funktionshinder står 

inför (se t.ex. Larsson 2006). Detta stöd kan följaktligen vara utformat på olika sätt. 

Ibland skiljer man på informellt (familj, närstående, vänner etc.) och formellt stöd, där 

det senare ofta avser vad samhällets välfärdsaktörer kan bidra med i övergångs-

processen. 

Den fjärde, och sista, delstudien har omfattat ett antal intervjuer med tjänstemän 

och (formella) stödpersoner som på olika sätt kommer i kontakt med ungdomar som är 

på väg från gymnasiesärskolan till arbetslivet. Sammantaget intervjuades 8 personer, 

varav två arbetskonsulenter (på arbetsförmedling rehabilitering), två SIUS-

konsulenter, två verksamhetschefer för daglig verksamhet, en yrkesvalslärare samt en 

handläggare/vägledare på arbetsförmedlingen med ansvar för unga med funktions-

hinder. Ett syfte med dessa intervjuer var att fånga informanternas bild av 

ungdomarnas hinder och möjligheter att få ett arbete/sysselsättning efter avslutad 

skolgång. Syfte med intervjuerna var således inte att göra jämförelser mellan olika 

yrkeskategorier utan att få en bild av ”processens utsida” med utgångspunkt i hur stöd- 

och/eller myndighetspersoner resonerar kring hinder och möjligheter att nå, få och 

behålla ett arbete. Detta utifrånperspektiv kan sedermera komplettera och kasta nytt 

ljus över iakttagelserna från de tre ungdomsstudierna. Intervjuerna med formella 

stödpersoner, som genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser, bandades 

och skrevs ut ordagrant. Intervjuerna varade mellan 60 och 90 minuter. Det bör också 

understrykas att flertalet informanter nedan refererar till personer med intellektuella 
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funktionshinder och deras möjligheter och strategier att komma in på den reguljära 

arbetsmarknaden, ofta med hjälp av någon form av stödinsats (lönebidrag, stöd av 

SIUS-konsulent, arbetspraktik etc.). 

En central fråga i analysen av intervjuerna har varit: vart förlägger informanterna 

hinder och möjligheter när det gäller att nå, få och behålla ett arbete? I redovisningen 

av dessa intervjuer nedan har jag valt att presentera meningsbärande utsagor utifrån 

den tematik som uppdagades vid genomläsning av intervjumaterialet. Denna tematik 

går först igenom upplevda hinder och huruvida dessa kan förpassas till individen 

alternativt omgivningen. Sedan fokuseras upplevda möjligheter hos individ och 

omgivning.  

Informanternas upplevelser av hinder hos individen och i 

omgivningen 

Den fatalistiska inställningen 

Flera av informanterna framhöll att personer med intellektuella funktionshinder många 

gånger har en tendens att ”råka ut för” diverse bekymmer och problem som direkt eller 

indirekt påverkar deras möjligheter att klara av ett arbete.  

 

…jag har haft många funderingar kring den här gruppen och jag slutar aldrig att 

förvånas. Ibland så tror man att man förstår sig på en person ganska bra – vet vad de vill 

och så. Sedan helt plötsligt så händer det nånting…så förstår man kanske att det här med 

jobb är nog inte så viktigt ändå…då inser man att dom har inte susning om vad det 

innebär att få ett jobb… utan det är nån…nån har sagt till dom att de ska ha ett jobb och 

vara som alla andra  (Intervjuperson 1). 

 

Det är ju inte ovanligt att de råkar ut för väldigt mycket…det är som de dras till en 

magnet, de råkar ut för allting va (IP 3). 

 

På individnivån beskriver informanterna att personerna ofta hamnar i bekymmer i det 

sociala livet vid sidan av arbetet. Någon drabbades av ångest, en annan skaffade hund 

(som inte kunde vara själv hemma för lång tid), ytterligare någon yrkade på att få sluta 

en timma tidigare eftersom det börjat en ny TV-serie kl 15 på eftermiddagen. På olika 
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sätt inträffade saker som påverkade deras möjligheter att fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Men det var kanske främst när informanterna refererade till olika omgivningsbeting-

elser för att få och behålla ett arbete som den fatalistiska inställningen kom till uttryck.   

 

Det handlar naturligtvis mycket om den egna förmågan, men också mycket om tur. Det 

är inte skicklighet – det är mer tur. Att det finns den här arbetsledaren, chefen, 

kollegan… (IP 2). 
 

det är ett annat arbetsliv idag, mer omsättning på folk, omorganisationer, då råkar dessa 

personer illa ut, ny ägare, handledaren slutar, byter schema, arbetsplatserna är mer 

slimmade idag, mer föränderliga, man ändrar och byter ägarskap – då drabbas de här 

personerna. Jag har haft flera som det gått bra för i flera år – men så händer något (IP 4). 

Svårigheten att synliggöra sitt funktionshinder 

Såväl informanter som den gängse litteraturen talar om vikten av att vara medveten om 

och kunna synliggöra sitt funktionshinder gentemot arbetsgivare och arbetskamrater 

(se t.ex. Werner 1993; Wong 2003; och Antonson 2003). Flertalet av informanterna 

betonade nödvändigheten att – antingen själv eller med stöd av någon annan – vara 

tydlig med vad det aktuella funktionshindret kan innebära i olika arbetssituationer. Det 

fanns en samstämmighet hos informanterna om att många personer med intellektuella 

funktionshinder har svårt med detta. På individnivån uttalade sig informanterna på 

följande vis. 

 

De som inte talar om det. De som gör allt för att dölja det – där brukar det sluta med en 

krasch, när livet kommer ikapp dem. Men de som kan tala om det och inte skäms eller 

har rädslor kring det – där går det betydligt mycket bättre /…/ Hur många gånger har jag 

inte då ställt frågan till individen Kalle: ”om han är medveten om sitt funktionshinder?” 

Längst inne är han ju det. I allmänhet är han väl medveten, men han vill inte för allt 

smör i Småland erkänna, eller … jag ska vara på andra sidan, jag ska ha mina kompisar i 

den vanliga skolan, jag ska ha ett vanligt jobb, fru, villa och Volvo (IP 2). 
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Jag tror att de personer som kan tala om det själv – det är nog där det håller längst. Men 

jag tror nog att det är det som det mycket handlar om när dessa personer inte får behålla 

jobb på sikt (IP 4). 

 

Det är jättesvårt idag…med dem som inte vill kännas vid sitt funktionshinder. /…/ det ju 

jätteviktigt att få prata om funktionshindret. Man måste få berätta för arbetsgivaren – i 

alla fall för de närmaste arbetskamraterna – att få tala om…annars är det nästa kört. 

Ovillkorligen (IP 3). 

 

Vissa inser inte sin begränsning i förmåga utan – kan i stort sett ta vilket jobb som helst 

/…/ men andra har ju väldig insikt då om sitt egna då va…att dom behöver lite mer tid 

och går och säger detta då – och det är en fördel. Den andra gruppen blir svårare för det 

blir misslyckande på misslyckande när dom inte har insikten att de har begränsningar 

/…/ och det är ju svårare med den gruppen som saknar insikt om sitt funktionshinder, 

och är mer orealistiska i sin bedömning av sig själva. Och där har jag ju sett i den 

gruppen…när jag äntligen har lyckats hitta ett arbete – så: ’Nä, fan, jag kan inte jobba 

här. Jag vill ha en bättre lön nån annanstans’. Då blir dom lite mega…vad heter det? 

…lite stora så va. Dom nöjer sig inte med det att utvecklas med det – att utvecklas på 

kanske just den arbetsplatsen (IP 6).  

 

Stödpersonernas erfarenheter av sina arbetssökandes svårigheter att tala om sitt 

funktionshinder förefaller vara något som engagerar många professionella. Det kan 

tänkas finnas flera faktorer som ligger bakom ett sådant engagemang. Mycket talar för 

att just denna del av den stödjande rollen är känslig och upplevs ofta som ett svårt och 

mödosamt arbete. Det tycks till och med råda en viss oenighet kring huruvida dessa 

”svåra samtal” tillhör den egna yrkeskategorins arbetsuppgifter eller inte: 

 

Det är en del av vår arbetsuppgift som är himla viktig. Men som också ibland är väldigt 

svår. Samtidigt som vi säger inom…yrkeskåren: För fasen – mörka aldrig nånting. Du 

förstår vad jag menar med det. Försök inte låtsas om nångting. För att det syns inte. Det 

är mycket som inte syns – men det kommer ju fram till slut (IP 4). 
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det är ju inte så mycket i mitt arbete att tala om begränsningar för folk – även om det 

hade vart det så hade jag ju inte gjort det kanske, utan det måste ju till en annan 

expertkunskap för att kunna jobba med dom delarna då…(IP 6). 

 

Såväl tidigare forskning som erfarenheter från denna studie har visat att många 

personer med intellektuella funktionshinder strävar efter att komma bort från det 

avvikande och det annorlunda. Många vill, som tidigare nämnts, istället söka sig till 

normala livsmönster och ett liv som andra (jfr. Larsson 2006). Enligt denna logik torde 

även ett vedertaget sätt att aktualisera sig för arbetsmarknaden vara att tala i termer av 

’det här kan jag, det här är jag bra på, detta är mitt intresseområde, detta klarar jag 

självständigt och det här klarar jag i samverkan med andra’. Men för personer med 

intellektuella funktionshinder tycks en omvänd logik råda. För dessa personer betonas 

vikten av att såväl för sig själv och inför andra kunna diskvalificera sina egna 

förmågor, dvs. ’det här kan jag inte, detta har jag svårt med, ibland blir jag upprörd 

när jag inte förstår osv’. Här blir det istället viktigt att lyfta fram sina oförmågor och 

tillkortakommanden.  

Att kunna prata om sitt funktionshinder bör inte endast förstås utifrån en förmåga 

hos den enskilde individen. Flera av informanterna betonade att vad som tas upp och 

hur detta görs kan få konsekvenser för en framtida arbetsrelation. Någon beskrev det 

hela som en balansgång som i vissa fall tenderade att frammana fördomar hos 

potentiella arbetsgivare. 
 

…det är jättesvårt – och det är en balansgång. Så vi säger ”mörka inte” – men man ska 

inte prata för mycket heller. […] Alltså man får vara väldigt diplomatisk, men många 

gånger har jag märkt det att…berättar man för mycket eller blir för pedagogisk, det är 

livsfarligt att använda för många krångliga ord till en arbetsgivare när man förklarar ett 

funktionshinder. Då kan det bli en tvärtom-reaktion – att de blir rädda, och backar och 

drar sig ur (IP 4). 

 

…det är ju alltid signaler som man får va. Jag menar det är ju ganska uppenbart att…när 

arbetsgivaren säger: ’han är jätteduktig! ’…det funkar jättebra!’ Ja, men du får hela 
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lönen – och dom inte anställer honom ändå – då är det ju något annat som är galet va. 

Det kan man ju aldrig sätta fingret på 

MM: Vad tror du att det handlar om? 

IP: Ibland vågar man ju inte tro ens en gång. Det är bara en fördom mot 

funktionshindrade. När jag började med detta för 20 år sedan […] det var speciellt ett 

företag där jag såg att det fanns massor av jobb till våra sökande…men så säger 

arbetsgivaren: ’funktionshindrade – det är väl såna som inte har några armar och ben – 

dom kommer inte innanför dörren här’. Då är det ju bara att tacka och gå va (IP 3). 

 

Följaktligen tycks de stödpersoner som kommer i kontakt med unga vuxna med 

särskolebakgrund ha en paradoxal arbetsuppgift att brottas med. Å ena sidan handlar 

stödarbetet ytterst om att på olika sätt stödja och möjliggöra för personer med 

funktionsnedsättning att nå, få och behålla ett arbete. Många säger sig ha en ”vetskap” 

om att en stor sådan möjlighet ligger i den arbetssökandes förmåga att tala om dessa 

nedsättningar eller tillkortakommanden. Å andra sidan hävdar informanterna att detta 

är en mycket viktig, men också känslig och svår arbetsuppgift. En del vill understryka 

att det kanske inte ens ligger inom ramen för den stödjande rollen att ”tala om 

begränsningar för folk”. Det sägs kräva ”expertkunskap” för att tala om dessa aspekter 

kvalificeringsprocessen. Det finns anledning att återkomma till detta i det diskuterande 

avsnittet nedan. 

Orimliga kravnivåer 

I intervjumaterialet antyds att en del ungdomar med intellektuella funktionshinder som 

skriver in sig som sökande på arbetsförmedlingen kommer från miljöer som 

kännetecknas av understimulans och brist på utmaningar. En följd av detta blir, enligt 

informanterna, att steget från en trygg och tillrättalagd verksamhet (särskola) till 

arbetsmarknaden blir för stort. En del informanter påtalar att särskolan bör ta större 

ansvar i denna process. De lyfter i detta sammanhang fram den kontinuerliga 

diskussion som förs mellan Arbetsförmedlingens kontaktpersoner för unga med funk-

tionshinder och skolans yrkesvalslärare. Dessa kontakter syftar till att synliggöra olika 

möjliga vägar mot sysselsättning och arbete. En del menar att disparata kravnivåer 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 162 - 

inom särskola respektive arbetsliv måste accentueras redan i denna fas av 

övergångsprocessen. 

 

Jag tycker att särskolan borde ta ett större ansvar, de väljer ju ut, det finns någon som är 

kontaktperson för unga handikappade på arbetsförmedlingen, de går ju in i klassen på 

våren innan de lämnar skolan, och sen har ju skolan, ihop med syo-konsulenter, ju en 

bild av att ’de här kan vi nog tänka oss att de har en möjlighet’ – att de inte står längst 

ifrån marknaden i alla fall. Då är det ju det klassiska problemet – då har de ju gått ihop i 

fyra år, och då blir de ju oftast för bra. Vad kräver markanden? De är jätteduktiga i sin 

grupp, men det ställs helt andra krav på marknaden va’ (…) det är ju mycket som ska 

fungera. Du ska kunna ta dig till och från arbetet, på arbetet, på kafferasten, jag vet inte 

om marknaden ställer så mycket högre krav än särskolan. Jag vet inte (IP 3). 

 

För många ungdomar som slutar gymnasiesärskolan förefaller, som tidigare nämnts, 

daglig verksamhet vara en traditionell väg mot sysselsättning och arbete. Stöd-

personerna är inte bara kritiska till låga kravnivåer inom särskolan. Flera framhåller 

också de disparata kravbilder som kännetecknar omsorgsinsatsen daglig verksamhet 

och den reguljära arbetsmarknaden. Det tycks framförallt vara representanter för 

arbetsförmedlingen som – ofta efter kontakt med anhöriga – ger uttryck för 

uppfattningen om väsentliga skillnader i kravnivåer mellan denna omsorgsform och 

arbetsmarknaden. I synnerhet när det gäller de personer som informanterna benämner 

som ”gränsfall” eller ”gråzonsärenden”. 
 

…dit [daglig verksamhet] vill man inte…det finns föräldrar som menar att daglig 

verksamhet är ”dödens väntrum” – och det kan jag i viss mån ha förståelse för att man 

kan tycka (IP 2). 

 

går man en datakurs för ungdomar med funktionshinder och är duktig där, så är steget så 

ofantligt stort till markanden, de får ju credit för om de är duktiga va, men att översätta 

det till verkligheten – det har de svårt för. Då kan man ju säga att de inte har nån 

självinsikt, det blir mindre plats för de här människorna i samhället…Ibland när man 

åker runt och tittar på såna här verksamheter som AME har…depåer och grejor… det 

finns ju många man ser att de här kommer aldrig att komma ut på marknaden…men 
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samtidigt utvecklas dom inte nånting där dom är…det är väl det mest tragiska egentligen 

…att de hamnar på såna ställen där de inte får den stimulansen för att utvecklas…att det 

är lite för låg nivå på den dagliga verksamheten – man borde kunna få till lite bättre där, 

att det blir lite närmare markn…för alla de här gråzonsärendena (IP 3). 

 

Det är föräldrarna då – åter igen – om dom tycker att det här med daglig verksamhet och 

pärlplattorna, det är inte tillräckligt för att stimulera och så va. Vi nekar ju inte nån att 

skriva in sig [som arbetssökande] – och då börjar ju prövningen va (IP 6). 

 

Samtliga informanter framhåller ett påtagligt hinder för att nå, få och behålla ett arbete 

– nämligen de ökade kraven på arbetsmarknaden. Arbetslivet sägs ha blivit mer 

komplext och ”slimmat”. Arbetsuppgifternas karaktär tenderar att bli alltmer abstrakta 

och komplicerade, samtidigt som kraven ökar vad det gäller produktivitet och 

effektivitet.  
 

En kille som sopat sågspån förlorade jobbet är sågen lades ner. Nu undrar han varför 

igen behöver någon sopare. Så kraven på arbetsmarknaden ökar. (IP 1) 

 

Arbetsmarknaden idag inte är någon större önskedröm för de här människorna idag (IP 

3). 

 

…och det är ju inte det att duktighetsgraden har minskat utan det är ju kraven som har 

ökat – det är ju det som gör att steget blir så stort. Det är min analys. Dom är ju lika 

duktiga fortfarande. Men arbetslivet är en helt annan sak än skolans skyddade värld (IP 

6). 

 

En motivering till varför så få ”går vidare” från daglig verksamhet till arbetspraktik 

eller lönebidragsanställning handlade främst om att arbetslivet idag är så ”slimmat” 

och effektiviserat – att det inte finns någon acceptans för frånfall/bortfall i 

produktionen. Oftast sägs det röra sig om att den arbetssökande har – i flera omgångar 

– fått sin arbetsförmåga utredd och bedömd. Denne har också prövat en rad 

provanställningar med mindre lyckat resultat. Vägledarens roll blir i detta fall att 

introducera vederbörande i möjligheterna att söka daglig verksamhet enligt LSS.  
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kommer man från arbetsförmedlingen [till daglig verksamhet] då har det gjorts en 

prövning, då är steget svårare att komma tillbaka va, […] då har man blivit utredd, och 

då ska det mycket till att vi börjar pröva igen… (IP 6). 

  
 Det tycktes finnas en sorts hållning att inte utsätta arbetstagarna för överkrav på den 

reguljära arbetsmarknaden. Flera av dem som eventuellt skulle kunna göra en sådan 

”resa” uppgavs ha tillräckliga kravnivåer med de så kallade ”åtaganden” som återfinns 

inom den dagliga verksamheten. 

Instängningseffekter 

På ett strukturellt plan lyfter några av informanterna upp ett annat hinder för att närma 

sig en reguljär arbetsmarknad. Någon benämner detta som att det finns ”instängnings-

effekter” när det gäller att gå från exempelvis daglig verksamhet (med aktivitets-

ersättning) till lönearbete. Att ta ett sådant steg skulle kunna äventyra det sociala 

trygghetssystem som byggts upp runt individen. En informant uttrycker det hela på 

följande vis. 

 

Och då handlar det tyvärr om de…instängningseffekter som kan bli i och med särskola. 

Det kan det ju bli sen i fortsatta livet också, med en aktivitetsersättning, ett 

bostadstillägg. Alltså i välmening så får de här personerna en bra, eller en hyfsad 

ekonomi för att kunna leva ett drägligt liv. Men samtidigt blir det instängningseffekter – 

för sen ska man då ut ur det, då måste du ha ett jobb som du tjänar rätt bra på för att du 

ska ha samma ekonomi. För har du då en lägenhet som är rätt dyr i hyra. Får du en lön 

då så får du inte bostadstillägget längre, och då går hela lönen till det. /…/ Så många 

gånger får man tänka två gånger liksom. Vad blir det då för effekter om vi gör det här? 

/…/ [Om en kvinna som] hade pension, och som är på väg ur den nu då. Hon har varit i 

den här dagliga verksamheten i många år nu…lösningen blev så här att hon var kvar på 

den här arbetsplatsen men hade ersättningen kvar. För vi sa att det blev så kort period. 

Så för henne hade varit dumt att bryta upp det – för några veckor. Att bryta hela det 

trygghetssystemet hon var inne i – det hade inte varit positivt (IP 3). 

 

Det tycks ibland uppstå situationer där det inte lönar sig att få ”ett riktigt och avlönat 

jobb”. Ett liknande dilemma har påtalats i såväl Lönebidragsutredningen (SOU 
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2003:95) som i Carlbäckkommitténs betänkande om särskolan (SOU 2004:98). I det 

senare betänkandet framhålls ett tänkbart (administrativt) hinder i vägen mot arbete 

som rör komplementära och flexibla lösningar. Här påtalas att många som lämnar 

gymnasiesärskolan kan tänka sig att kombinera arbete i kommunal eller privat regi 

med arbete inom daglig verksamhet. Men – hävdas det i kommittébetänkandet: 

 

Det ekonomiska ersättningssystemet gör det dock inte möjligt att förena aktivitets-

ersättning med lönebidrag, antingen det gäller det ena eller det andra, vilket är ett 

påtagligt hinder för flexibla lösningar (Ibid. s 183). 

 

En informant påtalar att det – i detta sammanhang – kan finnas olika ambitionsnivåer 

hos samverkande parter när det gäller att förhålla sig till trygghetssystemens 

konsekvenser. 
 

…det här med att man tycker så synd om personerna att man…så att det blir en sån 

mesighet – att lägga huvudet på sned och säga ’det är ju så synd om honom eller henne’ 

[Det märks hos] de samverkanspartners vi kommer i kontakt med…personen i fråga 

behöver aldrig ge för att få…enligt mig så är det, det grundläggande man måste lära sig. 

Ska jag ha nåt så måste jag ge nåt – men tyvärr har man missat det för den här gruppen 

(IP 6). 

 

En intressant notering i detta avseende är analogin mellan stödpersonens utsaga ovan 

(”man måsta GE för att FÅ”) och hur Marcus i ”sökandestudien” resonerar kring att 

förhålla sig till samhällets stödsystem. För Marcus tycktes ”nyckeln till frihet” ligga i 

mantrat ”att göra rätt för sig”. De som inte ”ger” (dvs. försöker att göra rätt för sig) är, 

enligt Marcus ofria. De har givit upp drömmen om det vanliga och ”normala” livet. Ett 

hinder på vägen mot arbete, menar flera stödpersoner, utgörs delvis av samhällets 

trygghetssystem vilket i viss mån diskvalificerar människors ambitioner att göra rätt 

för sig. 

Sammanfattningsvis kan informanternas upplevelser av hinder för personer med 

intellektuella funktionshinder att närma sig arbetsmarknaden kategoriseras i tre 

huvudsakliga teman. För det första ger informanterna uttryck för en fatalistisk 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 166 - 

inställning som på individnivån handlar om att de arbetssökande/prövande ”råkar ut 

för väldigt mycket”. På omgivningsnivån rör den fatalistiska inställningen hindrande 

faktorer som att handledaren plötsligt slutar på arbetsplatsen. För det andra framhålls 

problemet att många arbetssökande har svårt att tala om sin funktionsnedsättning, och 

inte minst, svårigheten att i en stödfunktion bistå personerna i denna känsliga process. 

Ytterligare en försvårande faktor, på omgivningsnivån, sägs anbelanga potentiella 

arbetsgivares fördomar kring funktionshinder och handikapp. Det tredje hindret rör de 

disparata kravnivåer som kännetecknar övergången mellan dels särskola och arbetsliv 

och dels daglig verksamhet och reguljär arbetsmarknad. Informanterna påtalar att 

många ungdomar kommer från miljöer som präglas av understimulans och brist på 

utmaningar. I detta avseende sägs ”steget bli för stort” när det omgivande arbetslivet 

blir alltmer komplext och effektiviserat. Samtidigt poängteras de strukturella 

instängningseffekter som i viss mån omöjliggör en övergång mellan sysselsättnings-

betonade. Det uppbyggda trygghetssystemet runt individen äventyras då eventuella 

löneinkomster måste vägas med ersättningar och bidrag.  
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Informanternas upplevelser av möjligheter hos individen och i 

omgivningen 

Det finns olika sätt att resonera kring diskrepansen mellan hinder och möjligheter. Ett 

vanligt sätt, som ofta användas inom offentlig handikappolitisk retorik, är att 

framställa mål och möjligheter (t.ex. målet om fullt deltagande i samhällslivet) i termer 

av att det handlar om att ”undanröja de hinder” som finns. Logiken i ett sådant 

resonemang underförstår att om detta ”undanröjande” arbete blir lyckosamt så torde 

endast möjligheterna kvarstå. Ett alternativt sätt att förhålla sig till problematiken är att 

se befintliga hinder som utmaningar – eftersom hinder och möjligheter inte sällan är 

två sidor av samma mynt. Således torde utmaningen bestå i att inte främst undanröja (i 

bemärkelsen ”ta bort”) hindren, utan snarare att förhålla sig till och göra något 

konstruktivt med dem. Det senare resonemanget är också något som tycks genomsyra 

informanternas utsagor. 

Vilja, förmåga – OCH stöd! 

En framgångsfaktor som informanterna framhåller är individens vilja och förmåga att 

klara av de arbetsuppgifter man ställs inför. Det hävdas att om vederbörande har en 

dokumenterat god arbetsförmåga, en trevlig personlighet samt uthållighet, så kan 

personen anses ha goda möjligheter på arbetsmarknaden. Men arbetsförmåga tycks 

också handla om förmågan att kunna läsa av de sociala koder som finns på 

arbetsplatsen. Detta kan ses som viktiga personliga egenskaper i vägen mot ett arbete. 

 

vi får ju inga bra bedömningar om det är så att det är någon som inte har de här 

värderingarna, och jag kan ju inbilla mig att det kan vara så att man kan utföra ett arbete 

– men fixar man inte det på luncher eller fikarasterna utan sitter och gapar och skriker 

så…eller inte tar bort efter sig och inte håller sig ren och fräsch – då blir bedömningen 

kanske felaktig också (IP 6). 

 

alltså för att få ett jobb så är det ju väldigt viktigt med personligheten – är du en person 

som kan hålla dig fräsch, glad och trevlig, då ökar chanserna att du ska få vara kvar. Det 

låter ju som 1800-tal (skrattar) – men det ligger lite grann i det…(skrattar). Att du är hel 
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och ren och positiv i ditt sätt liksom – och lättsam att ha och göra med. Alltså ytligt – 

men lättsam att vara med, lätt att handskas med, lätt att tycka om och så där 

MM: Ja, precis som för alla andra…? 

IP: Ja, precis. Det är ju ingen skillnad egentligen. Men för de här personerna blir det än 

mer viktigt […]  Man måste ha en förmåga att se samband och helheter. Sen kan du va 

jätteduktig på färdigheter och språkligt, socialt och allting…men uthållighet och 

förmågan att känna att det är viktigt att jag är här – jag kan inte gå kl tre – utan jag får 

faktiskt vara kvar till kl fyra, för då är arbetstiden slut (IP 4). 

 

Här framkommer ytterligare en, för den individuella nivån, intressant och delvis 

paradoxal aspekt av kvalificeringsprocessen för personer med intellektuella funktions-

hinder. För det första bör den arbetssökande – för att bedömas ha goda möjligheter på 

arbetsmarknaden – ha en vilja och förmåga att utföra ålagda arbetsuppgifter på ett 

önskvärt sätt. För det andra bör vederbörande också besitta vissa personliga och 

sociala egenskaper som krävs för att passa in på arbetsplatsen. Utöver detta sägs det 

krävas en viss portion av uthållighet och tålamod, samt – inte minst – en förmåga att 

tala om sina tillkortakommanden i syfte att bli tydlig för sina arbetskamrater.  

Men vad som många gånger sägs vara en avgörande faktor är karaktären på det 

stöd som finns i personens omgivning. Detta stöd kan – på en glidande skala – vara 

mer eller mindre formellt eller informellt. Flera poängterar vikten av att det finns 

någon på arbetsplatsen som så att säga ”tar personen under sina vingars beskydd”. 

 

Det måste vara någon som tar dem under sina vingar…det var som en mycket social 

kille som spelar bas i ett band med vanliga icke funktionshindrade. Som genom detta 

kom att hamna hos en musikinstrumentsgrossist där han fick vara på lagret, bland 

gitarrer, trummor, piano…allt sånt här – det behärskade han. Arbetsgivaren tog honom 

under sina vingars beskydd, vid uppföljningar så kunde han säga: ”Ja, vi märker ju att 

vissa saker går inte…” (IP 2). 

 

Och många gånger handlar det om det här att försöka få personen i fråga att lära sig vad 

man pratar om på jobbet och inte. Det tycker jag att ja har lärt mig under den här tiden 

jag har jobbat... Att försöka hjälpa den jag hjälper med att: ’det där och det där – det 

pratar du med din kontaktperson om. Prata inte på jobbet om det’ (IP 4). 
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Begreppet arbetsförmåga ges ofta en central plats i diskussioner om möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden. Det har dock på senare tid hävdats att litteraturens 

definitioner och operationaliseringar av begreppet arbetsförmåga ofta är fragmen-

tariska eller oprecisa. Ludvigsson et al (2006) har kunnat urskilja tre grunddimensioner 

av begreppet arbetsförmåga en fysisk, en psykisk och en social (se även Fredriksson 

2007). I informanternas utsagor kan vi se hur olika aspekter av arbetsförmågan 

betonas. Här är det viktigt att understryka vikten av att den sociala sidan av begreppet 

arbetsförmåga. Förmågan blir därmed inte endast en individuell egenskap som den 

enskilde besitter, utan förmågan konstrueras och bestäms i hög grad utifrån det sociala 

sammanhangets premisser.  

Tid, välvilja och snälla människor 

När det gäller möjligheter att komma in på arbetsmarknaden framhåller informanterna 

tidsaspekten som en viktig faktor. Det hävdas bland annat att ungdomar som lämnar 

gymnasiesärskolan inte alltid är redo – i bemärkelsen att de inte besitter tillräcklig 

mognad – för att närma sig arbetsmarknaden. 

 

Så var det två stycken som jag skickade iväg till X-stads folkhögskola, en stående 

rekommendation från vår sida – att gå ett år där, att bo hemifrån, för föräldrarnas skull, 

för individen skull, för allas skull /…/ Så att vad vi behöver är…tid, tid, tid. /…/ Mycket 

handlar om mognad…(IP 2). 

 

…om man ska göra en dokumentation när man – man lyckas inte helt enkelt va…så 

brukar jag skriva ”behöver stå på tillväxt”. Dom ändrar sig ju, på några år kan de ha en 

helt annan inställning till arbete, än vad de har när de kommer ut va. För de är…det var 

vi väl allihop…lite valpiga när vi gick ur skolan va. Jag menar samhället har ju inte 

blivit lättare att leva i (IP 3). 

 

När det gäller möjligheterna att gå vidare från sysselsättning i daglig verksamhet till 

exempelvis ett lönebidragsarbete så framhåller informanterna personlig mognad och 

omgivningens välvilja som viktiga faktorer. Det sägs dock – vilket påtalats ovan – vara 
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mer undantag än regel att personer aktualiseras på arbetsmarkanden enligt denna väg. 

Men det finns undantagsfall. 

 

Och jag har nu en på gång i X-stad och det är jätteroligt. Det är en kille som är en bit 

över 30 idag – som…det är helt otroligt vad det har hänt saker för honom, och där 

handlar det om en medvetenhet om det här hur man uppför sig…och sånt. Där har det 

hänt nånting. Idag har han lugnat sig och inser att han kan lyssna på någon annan än sig 

själv…och inte prata själv hela tiden […] han själv hade sökt upp en arbetsplats, och 

dom hade varit så snälla att de sagt till honom – äh, kom hit och hjälp oss, visst får du 

det […] Alltså folk är ju så j-a schyssta. Hade man inte alla dessa schyssta människor i 

samhället så skulle vi inte hitta så mycket jobb va (IP 4). 

 

Samtidigt påpekar informanterna vikten av att ha beredskap för snabba förändringar. 

Inte sällan sägs det röra sig om mycket små förändringar som kan ge stora 

implikationer för den enskilde.  

 

så ser man ju att de här särskoleeleverna behöver ha tiden på sin sida om man säger – att 

liksom bli van och inarbetad på en arbetsplats. Men sen är det ju också, det kan gå bra i 

flera år, men sen blir det bara en liten förändring på arbetsplatsen – så kan det väldigt 

snabbt bli att det inte håller för den här personen (IP 4). 

Nätverkens betydelse – stöd och uppfostran 

Flera av informanterna betonade betydelsen av den sociala bakgrunden när det gäller 

att närma sig arbetsmarknaden. Här poängterades vikten av att det fanns fungerande 

såväl formella som informella nätverk. Någon påtalade att en lyckad övergång från 

gymnasiesärskola till arbetsliv till stor del vilade på ett väl fungerande föräldra-

samarbete. I synnerhet när det gäller föräldrar till ungdomar som bott hemma och 

sedermera ska ut i arbete – ”ska vi lyckas, behöver vi hjälpas åt!”  
 

Det är återigen det sociala nätverket, vad man har för stöd…och naturligtvis…ja det är 

nästan nummer ett – vad man har för…uppfostran – är väl fel att säga men…värderingar 

med sig hemifrån. Jag menar…jag kan få ut den mest – jag vet inte hur man ska gradera 

det men – den som har de sämsta oddsen vad gäller begåvningsmässigheten. Men har 
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man det här med att föra sig, hel och ren och tacka och va socialt anpassad med allt vad 

det innebär – och naturligtvis att man fått det hemifrån va – har man det med sig – det är 

inga problem alltså! (IP 6). 

 

Det är oerhört viktigt att bygga nätverk för Unga Handikappade…alltså kommunens 

socialtjänst, LSS, IFO, kommunens Arbetsmarknadsenhet, FK, Sjukvården, skolans 

SYO osv... […] det är när det finns sådana nätverk, och att det finns handläggare runt 

om på det lokala planet – det är då det går smidigt och lätt. Det är när det inte finns 

sådana nätverk. […] och har de vettiga [gestikulerar citationstecken] föräldrar så kan det 

bli något bra som kan hålla över tid – överskådlig tid. I annat fall är det jättetufft […] 

Jag har väl egentligen bara under de 15 år jag jobbat här…har jag bara på ena handen 

lyckade placeringar, där vår devis – finna, få och behålla ett jobb – fortfarande är 

applicerbar. De har lyckats behålla jobbet, är i gång, visserligen med lönebidrag med det 

”rullar på” – och sammantaget för alla är att de har goda nätverk (IP 2). 

 

Denna aspekt av ”stödets möjligheter” var något som även ungdomarna i 

sökandestudien betonade. De menade att det snarare var deras egen – eller möjligen 

deras föräldrars – förtjänst att de kommit ifråga om nya arbeten. De formella 

stödpersonerna påtalar också att närstående har stor betydelse för framgångsrikt 

inträde på arbetsmarknaden, men i ett något annorlunda avseende än vad ungdomarna 

gör. Informanterna i tjänstemannastudien betonade å sin sida närståendes ”fostrande 

betydelse” i bemärkelsen ”att få bra värderingar med sig hemifrån”. Ungdomarna i 

”sökandestudien” å sin sida framhöll närståendes ”kontaktytor i arbetslivet” i 

avseendet att de är och vill vara någon ”som kan tala för dem”. Eller som Morgan 

säger: ”det är inte alla ungdomar som får push hemifrån”. 

Vidare ser vi hur informanterna påtalar vikten av såväl fungerande formella som 

informella nätverk. Uppenbarligen är det sällan båda dessa förutsättningar infinner sig 

samtidigt, vilket i sin tur torde ställa stora krav på professionellas hanterande av dessa 

komplexa processer. Inte minst torde det vara en utmaning för yrkeskategorier som, i 

genomsnitt, säger sig ha ”en lyckad placering” vart tredje år.  
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Arbetsplatsens karaktär och realistiska förväntningar 

Samtliga informanter framhåller vikten av ett fungerande vardagsnära stöd på själva 

arbetsplatsen. Någon ville hävda att själva storleken på arbetsplatsen i detta samman-

hang hade en avgörande betydelse. 
 

Och är det ett mindre ställe, ser vi ju ofta…att vi lyckas bäst på mindre arbetsplatser. Att 

chefen på arbetsplatsen är väldigt involverad också, och att den lär känna sin personal. 

Alltså de här större ställen där det finns mellanchefer – det funkar oftast sämre alltså. 

Det är mycket svårare att få till det bra där. Det är dom här mindre – där det finns närhet 

och förståelse, så även chefen får se dugligheten och positiva sidor (IP 4). 

 

Arbetsplatsens storlek, och kanske i synnerhet den arbetsplatskultur som följer av 

storleken på arbetsplatsen, är något som diskuterats av bland andra Larsson (2006). 

Arbetsplatskulturen kan komma till uttryck på olika sätt. Inte sällan manifesteras 

denna kultur i sätt att prata, sätt att bete sig, sätt att klä sig etc. På större arbetsplatser 

(t.ex. större företag) kan arbetsplatskulturen markeras och förstärkas med exempelvis 

gemensam klädsel, namnskyltar osv. Denna typ manifestationer kan å ena sidan bidra 

till att tydliggöra positioner och roller inom organisationen Å andra sidan kan större 

arbetsplatser medverka till att enskilda möts i huvudsak utifrån roller i organisationen, 

utan att utveckla djupare relationer som möjliggör närhet och förståelse. En del 

informanter i ”tjänstemannastudien” ville dock framhålla att stödets karaktär var av 

större vikt än arbetsplatsens storlek.  

 

Men det har också att göra med ”under vingarnas beskydd”. Det är mer kopplat till det – 

och inte själva storleken på arbetsplatsen (IP 2). 

 

Informanterna konfronterades också med frågor om huruvida deras arbetssökande 

hade realistiska förväntningar på arbete och arbetsmarknad. Här gick uppfattningarna 

isär något. Någon menade att de hade ganska realistiska förväntningar som till stor del 

berodde på att de haft en viss inriktning redan i gymnasiesärskolan (slöjd, hotell, 

restaurang, industri etc). 
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ja det tycker jag faktiskt, med de som jag mött, och då är det nog skolan som gett dem 

det [realistiska förväntningar]. Att de redan under skoltiden varit ute och prövat en del. 

Om jag tänker på [den gymnasiesärskola] som jag har samarbetat med, där har dom ju 

trä och metall och hotell och restaurang och det här, dom har ju sån inriktning på 

gymnasiet. Det känns som de har hittat sin linje där lite grann, sånt som de tycker roligt 

och som kan funka då va. I varje fall vilka områden de vill jobba inom, det kan man 

komma med önskemål om (IP 4). 

 

Andra hävdade att dessa personer hade ganska orealistiska förväntningar – att de 

saknade nödvändig självinsikt. 
 

Jag tycker nog att de ärendena jag jobbat med…är rätt svaga …en tjej som det funkade 

bra med…hon hade jobbat med matbespisningen, snälla bambatanter, men när det blev 

verklighet på en lunchrestaurang – då gick hon hem, jag kan ha mitt bidrag/pension 

hemma. Där trodde jag att de skulle funka. Sen är det…det här med förväntningar – de 

är nog inte särskilt realistiska. Många vill ju jobba i affär, då får det ju bli att fronta 

varor – varför får jag inte sitta i kassan?? Ofta de som kommer in i affär. De är ju 

kunder. Men när lådorna kommer och det ska sorteras upp. De ser sig mer som nyttjare. 

Det är väl inte särskilt realistiskt. Har du körkort? Nä, men jag ska ta det! (IP 3). 

 

Det sammantagna intrycket när det gäller informanternas upplevelser av möjligheter 

att närma sig arbetsmarknaden kan beskrivas enligt följande tematik. Möjligheterna på 

individnivå handlar dels om se och förstå de arbetssökandes viljor och förmågor i ett 

bredare perspektiv. Men det handlar också om karaktären på det stöd som arbets-

platsen kan uppbringa. Informanterna påtalar att arbetsförmåga endast delvis handlar 

om själva utförandet av arbetsuppgiften. Minst lika stor del handlar om i vilken mån 

den enskilde har de personliga och sociala egenskaper som krävs på arbetsplatsen. 

Andra informanter ville också betona stödfaktorer i omgivningen. En sådan betydelse-

full faktor var vikten av att det fanns någon på arbetsplatsen som så att säga tog 

vederbörande ”under sina vingars beskydd”. Ett annat tema i informanternas utsagor 

rör handlingsberedskap och tid. På individnivån framhölls vikten av den personliga 

mognaden hos den enskilde (”somliga behöver stå på tillväxt”). När det gäller 
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omgivningsnivån anfördes vikten av att det ges tid, att det finns en välvilja och snälla 

människor. Detta synsätt tangerar på ett vis den tidigare presenterade fatalistiska 

inställningen. Andra hade en annan uppfattning om att det inte alls handlade om ”tur 

och lyckokast”, utan snarare om väl genomtänkta förberedelser och noggrant utfört 

introduktionsarbete osv. Däremot var de flesta informanterna överens om nätverkens 

betydelse. I synnerhet när det gällde föräldrars och närståendes influenser på sina 

ungdomar vad det gäller uppförande och värderingar. Flera menade att detta var av 

avgörande vikt för i vilken mån den arbetssökande skulle kunna nå, få och behålla ett 

arbete. En intressant motbild till denna syn på nätverkens betydelse gavs av 

ungdomarna själva. De tillskrev också sina närstående stor betydelse men då främst 

när det gällde deras engagemang och deras kontaktytor när det gällde att ”fixa ett 

jobb”. 
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Den paradoxala kvalificeringsprocessen – sammanfattande 

diskussion 

I denna fjärde och sista “tjänstemannastudie” (eller “stödstudien”) har jag försökt att 

fånga den bild som formella stödpersoner har av ungdomarnas hinder och möjligheter 

att nå, få och behålla ett arbete. Vad blir då svaret på frågan om vart professionella 

förlägger dessa hinder och möjligheter – hos individen eller i omgivningen? Svaret 

torde väl luta åt ”både och”, möjligen med viss övervikt mot individuella förklaringar. 

Noterbart i sammanhanget är att receptet för ett lyckat inträde på arbetsmarkanden 

sägs innefatta en rad ingredienser. Det tycks bland annat krävas: 

 

en dokumenterat god arbetsförmåga, 

+ trevlig personlighet  

+ mognad och uthållighet  

+ självinsikt  

+ engagerade föräldrar 

 

=  goda möjligheter på arbetsmarknaden 

 

Informanterna påtalar att detta är egenskaper som gäller för alla människor – men som 

blir än viktigare för personer med intellektuella funktionshinder. Samtidigt betonas att 

det i första hand inte är de individuella egenskaperna som är avgörande, utan att det 

mer hänger på ökade krav och ökad komplexitet i arbetslivet, samt vikten av att finna 

en adekvat stödperson (handledare) på arbetsplatsen En informant menade att det inte 

handlar så mycket om själva ”begåvningsmässigheten”, utan mer om i vilken mån 

vederbörande kan ”föra sig” på en arbetsplats. Det hävdas i sammanhanget att unga 

med särskolebakgrund idag upplevs som bättre rustade:  

 

gruppen särskoleelever inte är samma idag som för tio år sedan…det är inte samma 

slags personer […] det är framförallt diagnoserna de har, och att de är betydligt bättre 

rustade. […] Samtidigt är det lätt att de tas för självgående – med det är de inte… (IP 6). 
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Det något motsägelsefulla i sammanhanget är att dessa personer – utöver de ovan 

nämnda (positiva) egenskaperna – även behöver en förmåga att tala om sina brister 

och tillkortakommanden. Det kanske mest anmärkningsvärda och intressanta från 

denna studie handlade om “den paradoxala kvalificeringsprocessen” för personer med 

särskolbakgrund. Informanterna klargjorde med all tydlighet att kvalificerings-

processen även innehåller vissa diskvalificerande moment. På frågan om vad som 

ansågs avgörande för att unga med intellektuella funktionshinder ska nå, få och behålla 

ett arbete återkom svaret; “Om du kan prata om och är medveten om din funktions-

nedsättning (underförstått dina tillkortakommanden) så är det inga problem att ordna 

och behålla ett jobb”. Detta kan sägas vara del av den annorlunda situation som många 

unga med intellektuella funktionshinder har att förhålla sig till.  

I en studie av Samhalls verksamheter (Holmqvist 2005) redogörs för arbetsförmed-

lingens sätt att upprätta en ”handikappkodning” som ett led i att få tillgång till 

fördjupad service och/eller tillgång till arbetsmarknadspolitiska program. Denna 

kodning syftar till att ”identifiera” vilka begränsningar som funktionshindret innebär i 

förhållande till arbetslivets krav” (Ibid. s 27). Exempelvis har Rörelsehinder kod 41, 

Psykiskt arbetshandikapp kod 61 och Intellektuellt arbetshandikapp kod 71. Noterbart 

är att koderna – eller ”indikatorerna” – sägs ”möjliggöra för handläggarna att erfara 

arbetshandikapp hos de arbetssökande i sin interaktion med dem; liksom att därefter 

hjälpa de arbetssökande att erfara det hos sig själva genom att presentera argument för 

att ett handikapp föreligger” (Ibid. 29). Det bör dock påtalas att handikappkodningen 

inte kan påtvingas den enskilde, utan måste komma till genom ”samtycke” mellan 

handläggare och arbetssökande. Det hävdas vidare att om den arbetssökande inte 

skulle uppfatta sig själv som arbetshandikappad gäller följande:  

 

För att handläggaren skall kunna arbeta vidare med den arbetssökande, är det därför 

viktigt att övertyga honom eller henne om att han eller hon har ett arbetshandikapp och 

bör bete sig därefter. Först när den arbetssökande organiseras som arbetshandikappad 

kan hon få hjälp som en arbetshandikappad (Holmqvist, 2005, s 34, författarens 

kursivering).  
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Många anser nog att detta är ett (sedan länge) förlegat sätt att använda begreppet 

handikapp, dvs. handikapp som en egenskap. Även om Arbetsmarknadsverket på 

senare tid har uppdaterat sin terminologi beträffande funktionshinder och handikapp så 

tycks ändå ett essentialistiskt synsätt på vissa håll leva kvar (handikappet alternativ 

den bristande arbetsförmågan föreligger som ett hinder hos individen). Flera 

informanter i tjänstemannastudien framhåller dock komplexiteten i att ge stöd i denna 

process – både till den enskilde och till den potentielle arbetsgivaren. En del beskriver 

detta som en av de svåraste arbetsuppgifterna när det gäller det formella stödet. Inte 

sällan talas det om en slags balansgång där det gäller att ”inte mörka” en funktions-

nedsättning inför en möjlig arbetsgivare. Samtidigt, menar en del informanter, att man 

kan äventyra ett initialt arbetsgivarintresse i den mån informationen kring en specifik 

funktionsnedsättning blir alltför komplicerad eller detaljerad. 

Denna medvetenhet handlar nog väldigt lite om de frigörande aspekterna av 

tillhörighetsprocessen, utan snarare om vad personen faktiskt har för svårigheter och 

tillkortakommanden. Många av de ungdomar som medverkar i dessa studier är av allt 

att döma mycket väl medvetna om sin funktionsnedsättning. Att man inte är så 

intresserad av att tala om funktionsnedsättningen har, enlig mitt förmenande, inte så 

mycket att göra med att man har en självbild som präglas av ”dåligt handikapp-

medvetande”, utan snarare att man vill bli bekräftad och erkänd för vad man kan och 

vill (och inte sina tillkortakommanden). De förnekar inte att de har ett funktionshinder 

men de vägrar att anpassa sig till de villkor som står till buds för dem som 

kategoriseras som funktionshindrade. 

I detta avseende uppstår en viktig praktisk implikation för yrkesverksamma och 

andra som kommer i kontakt med ungdomar ur den nya integrerings-

/särskolegenerationen. När ungdomarna hävdar att jag kan själv, har inga problem, jag 

kommer fixa det, så underförstås ofta att det finns någon sorts – formellt eller 

informellt – stöd i bakgrunden. Till exempel när Pelle (från ”sökandestudien”), som till 

slut fått fast jobb på Samhall, säger: ”Det var ju farsan som fixade det – men 

arbetsförmedlingen vill ta åt sig äran”. Ibland handlar det om att försöka se bortom 

dessa ”jag-budskap”. Jag menar att dessa förkunnelser kan vara en del av 

”vanliggörandet” i det moderna samhället. Detta återkommer vi till i det avslutande 
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kapitlet. Här anses det emellertid viktigt, vilket informanten ovan påtalade, att betona 

vikten av det kontinuerliga och långvariga stödet. För att stödet ska bli framgångsrikt 

och för att man ska kunna behålla sitt arbete anser Antonson och Stål att det är av; 

 

avgörande betydelse att man betraktar stödet som ett långsiktigt åtagande från 

omgivningens sida. En person med funktionsnedsättning kan upprätthålla sin kompetens 

tack vare ett varaktigt och inte tidsbestämt stöd. Ibland kan det behöva intensifieras, 

men ibland kan det rent av vara vilande (i Jeppsson Grassman et al. 2003, s 15). 
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Kap 9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Ett återkommande tema i såväl ungdomarnas som stödpersonernas berättelser är 

hanterandet av ”det nya” och ”mer kravfyllda” arbetslivet. I inledningskapitlet talades 

det om forskning som visat att förändringarna inom arbetslivet både har positiva och 

negativa förtecken. Arbetslivet sägs exempelvis ha blivit mer omväxlande samtidigt 

som det blivit mer komplicerat, friare men också otryggare, mer stimulerande men 

också mer kravfyllt osv. (Allvin et al. 2006). Mycket talar för att ”det nya arbetslivets” 

organisering och omstrukturering också får konsekvenser för individer och grupper 

som befinner sig i marginaliserade positioner. Många människor riskerar att komma 

till korta i och med de krav på anpassning och individualisering som det moderna 

arbetslivet ställer. Dessa utvecklingstendenser kommer sannolikt att innebära krav på 

nya kunskaper, nya arbets- och verksamhetsformer, nya yrken och samverkan mellan 

arbetsliv och civilsamhälle. 

Analysen av det empiriska materialet i föregående kapitel kan sammanfattas i 

följande punkter: 

 

• Övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv kännetecknas av ett 

sökande efter strategier för att kunna hantera skiftande tillhörigheter och ideal. 

• Delstudierna belyser och understryker den heterogenitet som ungdomar med 

särskolebakgrund representerar. 

• Ett utmärkande drag för den nya särskolegenerationen verkar vara fram-

hållandet individorienterade strategier, individuella identifikationer, positiv 

frihet, vanliggörande och en strävan efter att få vara med andra.  

• Denna kvalificeringsstrategi tycks ha växt fram som en motbild till ett mer 

traditionellt och trygghetsinfluerat omsorgsperspektiv, vilket betonar personal-

orienterade strategier, kollektiva identifikationer, negativ frihet, annorlundaskap 

och en strävan efter att få vara som andra. 

• De båda perspektiven bygger på olika föreställningar kring vad som utgör risker 

och möjligheter i vuxenblivandet. 
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• En del ungdomar med särskolebakgrund har utvecklat ett särskilt sätt att hantera 

till synes oförenliga identifikationer där det tycks handla om en slags 

komplementaritet, dvs. att i en situation foga sig i rollen som ”omsorgstagare” 

och samtidigt upprätthålla bilden av sig själv som ”vanlig vuxen” i andra 

sammanhang (t.ex. på fritiden). 

• Många av dessa ungdomar, i synnerhet de som kan anses tillhöra den nya och 

utökade särskolegenerationen, står inför en komplex och paradoxal kvalifi-

ceringsprocess gentemot arbetsmarknad och sysselsättning. Denna kvalifice-

ringsprocess innefattar också vissa diskvalificerande moment. 

 

Arnell Gustafsson (1999) talar, delvis utifrån ett internationellt perspektiv, om olika 

modeller för övergången mellan skola och arbetsliv. Det som främst skiljer dessa 

modeller åt är graden av reglering. Å sidan har vi de mindre reglerade modellerna 

(exempelvis i USA) där samverkan mellan skola och arbetsliv är svagare. Yrkesutbild-

ningen sägs inte vara utvecklad i någon större utsträckning, och undervisningssystemet 

är huvudsakligen inriktat mot vidare studier på college och universitet. Det hävdas att 

övriga elever utgör en restkategori som i stort sett får klara sig utan institutionellt stöd. 

Å andra sidan finns de mer reglerade yrkesutbildningssystemen, som kan vara mer 

eller mindre skolförankrade alternativt arbetslivsförankrade. Här nämns Tyskland som 

en föregångare med sina olika former av lärlingskap och en väl institutionaliserad 

samverkan mellan skola och arbetsliv. Författaren menar att det finns en risk med den 

förstnämnda modellen då denna ofta medför en alltför tidig introduktion i okvalifi-

cerade arbeten. Frågan är om dessa arbeten leder vidare till mer kvalificerade arbeten 

eller om de blir så kallade ”dead-end-jobs”? Arnell Gustafsson tar ställning för det mer 

reglerade sättet att ordna övergången mellan skola och arbetsliv då de mindre 

reglerade modellerna kan medverka till att 

 

…en tidig segregering uppstår mellan de grupper som kan ta sig vidare till mer 

kvalificerade jobb och de som saknar denna initiativförmåga. De svagare ungdoms-

grupperna får inte den hjälp som ett mer reglerat system skulle kunna ge dem att 

successivt tränas in i en arbetsuppgift (Ibid. s 21-22). 
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Oavsett vilken modell som kan anses vara rådande så är det dock viktigt att framhålla 

att övergången från ”skolvärlden” till ”vuxenvärlden” också innefattar en passage från 

en rationalitet till en annan. På ett sätt skulle vi kunna tala om att ungdomar många 

gånger går från en kunskapsrationalitet till en arbetslivsrationalitet. Detta kan 

exemplifieras med att förekomsten av samma fråga i skolan respektive i arbetslivet 

förväntas få helt olika bekräftelser. När en lärare frågar en elev om dagens datum och 

får ett svar, så bekräftas detta i skolsammanhanget med ”rätt” eller ”fel”. Förekomsten 

av samma fråga på en arbetsplats kan ge samma svar, men med den väsentliga 

skillnaden att reaktionen som förväntas är ett ”tack”. Erfarenheterna från delstudierna i 

detta projekt, i synnerhet ”tjänstemannastudien”, visade att hanterandet av övergången 

mellan dessa rationaliteter tycks vara en avgörande framgångsfaktor för en del 

ungdomar med särskolebakgrund som ska närma sig arbetsmarknaden.  

 

 
 

Fig. Övergången mellan skola och arbetsliv innefattar flera parallella dimensioner. 

   

Hanterandet av gamla och nya identiteter 

Ett återkommande tema i analysen ovan har rört informanternas sätt att resonera kring 

möjligheterna att utveckla nya tillhörigheter och identiteter i och med att man lämnar 

särskolan bakom sig. Detta sociala identitetsarbete tycks i hög grad handla om 
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hanterandet av omgivningens uppfattningar om vederbörande som ”före detta 

särskoleelev”, ”omsorgstagare”, ”lönebidragsarbetare”, ”arbetssökande” etc. Även här 

verkar det finns två delvis skilda sätt att förhålla sig till dessa identitetspositioner. I 

”sökandestudien” verkade vuxenblivandet i allt väsentligt handla om att slå sig fri från 

en tidigare ”särskoleidentitet”, för att istället försöka bygga upp nya tillhörigheter som 

inte baseras på sociala kategoriseringar som rör funktionshinder och tillkortakom-

manden. Ett annat sätt att utveckla och förhålla sig till nya identiteter kunde vi se i 

”dagcenterstudien” (Ralf) och till viss del i ”uppföljningsstudien” (Cissi). Här framhöll 

informanterna värdet av att inom ramen för gymnasiesärskolan alternativt omsorgs-

verksamheten numera vara ’någon som andra ser upp till’ (jfr. Cissi: ”Det var något 

helt nytt för mig”). Flera informanter (Ralf, Cissi och Valle) vittnar på olika sätt om 

hur de gått från att ha varit utanför och avvikande i andra sammanhang (vanliga 

klasser etc.) till att på senare tid ha tillskansat sig en identitet som ”omsorgsförebild”. 

Men dessa identitetskonstruktioner framstår sällan i sina renodlade former. En del 

lever mer helhjärtat i omsorgsvärlden (Ralf), medan andra är mer tvivlade kring sina 

framtida tillhörigheter på olika arenor (Cissi).  

Ett vanligt sätt att förstå hur positiva och hälsosamma identiteter byggs upp 

hänvisar till teoribildning som betonar identitetens stabila och kontinuerliga förankring 

exempelvis biologiskt kön, kulturellt ursprung eller en fungerande kroppslig 

normalitet. På senare tid har emellertid en relativt ny tradition kring identitetsteori 

börjat växa fram. Denna nya identitetsteori intresserar sig för hur den typ av identiteter 

som inte har en stabil (essentialistisk) och kontinuerlig kärna byggs upp och 

konstrueras (se t.ex. Gustavsson 2008). Denna tradition, som ofta återfinns inom 

ungdoms- och etnicitetsforskning, är således inriktad på att försöka förstå de 

mekanismer som ligger till grund för hur så kallade multidimensionella identiteter 

konstrueras och vidmakthålls.  

Även inom handikappområdet har detta sätt att närma sig förståelsen av identitets-

konstruktioner uppmärksammats. Bland annat menar Peters (1996) att sociologiska 

studier av funktionshinder bör inriktas på dynamiska aspekter i skapandet av multipla 

identiteter. Även Ramcharan (et al. 2000), som diskuterar empowermentprocesser i 

vardagslivet för personer med utvecklingsstörning, menar att multipla identitets-
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konstruktioner innefattar komplexa och dynamiska processer som kan förstås på olika 

sätt. Ett sätt att förstå dessa mångdimensionella processer är att se identitetskonstruk-

tionen som en möjlighet att gå från en gammal identitet till en ny identitet. Ramcharan 

talar här i termer av att många personer med utvecklingsstörning strävar efter att gå 

från en ”exkluderad identitet” till en ”inkluderad identitet”. Det hävdas också att den 

senare identitetskonstruktionen inte sällan anbelangar en ”civil identitet”, dvs. en 

strävan att bli någon utanför de formella och institutionaliserade sammanhangen. 

Borland & Ramcharan (2000) konkluderar innebörden i utvecklingsstördas empower-

mentprocesser enligt följande: 

 

Included identities are therefore likely to be multiple identities reflecting the person’s 

interest and connections within the spheres of their families, friends, communities and 

with other parties with whom they may share ‘civic interests’ (Ibid. s 95).   

  

Ett sådant resonemang kan till viss del associeras till informanterna i detta projekt, 

men med den väsentliga skillnaden att de inte fullt ut går från en identitet till en annan. 

Föränderligheten i denna typ av identifikationsprocesser tycks vara mer komplicerad 

än så. Flera av informanterna ger yttryck för att de behåller vissa gamla identifika-

tioner samtidigt och parallellt med att nya utvecklas (jfr. Valle: ’jag finner mig i 

omsorgstillhörigheten för då kan jag odla mina privata intressen’). 

Ett illustrativt och teoretiskt uppslag kring förståelsen av denna typ av identitets-

konstruktioner har formulerats av Bergström (2007). Här handlar det om hur anhöriga 

upplever processen när närstående byter kön. Bergström har här fört in begreppet 

kontinuitetskonstruktion som ett försök att knyta ihop ett konstruktionistiskt perspektiv 

med hur människor ofta eftersträvar och söker en känsla av kontinuitet i sina nya och 

gamla identitetspositioner. Inte sällan använder människor essensliknande resonemang 

i sin konstruktionsretorik, men, menar Bergström, kontinuiteten förblir en konstruk-

tion. Ett annat exempel på hur gamla och nya identiteter kan integreras finner vi hos 

Nyberg (2006) som studerat hur den så kallade ”andra generationens uganda-indier” 

utvecklar flerkulturella identifikationer i Sverige. Nybergs analys, med exempel från 

migration och etnicitetsfältet, mynnar ut i fem olika aspekter utifrån vilka sociala 
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identifikationsprocesser kan sägas vara multidimensionella. Av särskilt intresse för 

teoriutveckling inom detta område är hur kollektiva och individuella identifikationer 

konstrueras i olika sammanhang (den fjärde aspekten). Nybergs informanter talar i 

detta avseende om att ”VI är indier – men JAG är svensk”. Den femte aspekten rör 

den ovan beskrivna samtidigheten och förmågan att hålla isär motsägelsefulla 

identifikationer. I praktiska vardagliga situationer krävs ibland att olika kulturella 

kontexter separeras eftersom traditionella och till viss del exkluderande definitioner av 

identitetskategorier fortfarande är normen i dessa situationer (Ibid.).  

I Bergströms studie ovan gäller analysen identitetskonstruktioner i förhållande till 

kön, i Nybergs studie handlar det om kultur och etnicitet. I projektet Delaktighet i 

olika världar rör analysen identitetskonstruktioner i förhållande till tillhörigheter och 

funktionshinder. Gemensamt för dessa analyser är att de handlar om hur identiteter 

skapas som inte bygger på homogenitet. En möjlig och rimlig tolkning av informan-

ternas utsagor i detta projekt är att deras strategier för att hantera övergångsprocessen 

har att göra med multidimensionella – och i viss mån disparata – identifikationer. 

Ungdomarnas hanterande av dessa identifikationer handlar om att försöka förena och 

bringa reda i gamla (ofta kollektiva) identifikationer så som ”VI/dom som gått på sär” 

och nya (ofta individuella) identifikationer så som ”JAG som ska ut på 

arbetsmarknaden”. Erfarenheterna från denna studie visar hur så kallade multipla 

identiteter konstrueras i skärningspunkten mellan egna och andras kategoriseringar.  

Dessa individuella och kollektiva processer kan relateras till Peters (1996) 

diskussion om funktionshinder och identitet. Hennes konkludering är att individuella 

perceptioner intervenerar med en kollektiv identitet (jfr. Bauman ovan). Men 

samtidigt, hävdar författaren, måste det finnas ett oberoende mellan de båda 

identitetstyperna om de ska ha en chans att förändras.   

 

…individual perception is intertwined with collective identity, but must remain 

simultaneously independent of it as well in order to change it […] These notions of 

multiple identities, their interdependence, and the dynamics of border-crossing involved 

in creating identities might serve as the focus for sociological studies on disability 

(Peters 2000, s 231-232). 
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Kramer (2006) har exemplifierat dessa mångfasetterade och konstruktionistiska 

funktioner i det sociala identitetsarbetet. Han hävdar att identitetskonstruktioners 

komplexitet ofta ligger i dessa synkrona och multipla processer. För den enskilda 

människan handlar det således om att förhålla sig till så kallade ”co-occurring 

identities”. En person kan exempelvis samtidigt vara en före detta särskoleelev, en 

musikartist och en fotbollssupporter (jfr. Mats).  

 
Any one of these alternate and potentially “competing” social identities can have very 

different implications with respect to how individuals define themselves, their 

obligations and entitlements, and also, how they construe their relationship with other 

people (Ibid. p 6). 

 

Denna samtidighet – att vara både-och – behöver emellertid inte utgöra något problem 

i bemärkelsen att motsägelsefulla identifikationer med nödvändighet skulle leda till 

upplevelser av ”splittrade identiteter”. En del finner snarare strategier för att hantera 

dessa olika och tillsynes oförenliga identitetsfragment till en helhet. De tycks också ha 

utvecklat en förmåga att hålla isär dessa multipla identifikationer i olika situationer 

(jfr. Nybergs femte aspekt ovan).   

På detta vis kan vi se ungdomarnas identitetspositioneringar som ett uttryck för en 

”identity politics”, där informanterna vill vinna prestige, erkännande och status. Eller, 

för att tala med den brittiske handikapp- och arbetslivsforskaren Paul Abberley (2002); 

det moderna talet om socialt erkännande (recognition) är ett nytt sätt att uttrycka det 

som musiklegenden Otis Redding benämnde med ett ord – respect! Men ungdomarnas 

handlingsmönster kan samtidigt ses uttryck för ett motperspektiv till rådande ”politics 

of identity”, dvs. ett sätt att förhålla sig till samhällets sociala kategoriseringar och 

dess betoning på ”förlikning och acceptans” av tillkortakommanden. Analysen av 

informanternas utsagor i ”tjänstemannastudien” ovan utgjorde ett exempel på det 

senare perspektivet. I materialet kan vi se hur dessa samtidiga och delvis motstridiga 

perspektiv hanteras och utspelas på olika arenor. 

Vad finns det då för möjliga förklaringsmodeller som kan blottlägga de 

mekanismer som styr utvecklandet av multidimensionella identifikationer? Vad är det 

som avgör huruvida någon väljer att anamma den ena eller andra strategin på väg in i 
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vuxenblivandet? Detta är givetvis komplexa frågor som blir viktiga att diskutera med 

utgångspunkt i delstudierna i projektet. Möjligen tillåter inte projektets empiriska 

underlag att det dras några alltför generella växlar. Däremot är det möjligt att i 

förhållande till projektets teoretiska referensram föra och upprätthålla en diskussion 

kring betingelser och påverkansfaktorer beträffande sociala identifikationsprocesser. 

Huvudsakligen har studierna i projektet anförts av ett aktörsperspektiv (eller ett 

inifrånperspektiv). Men aktörers sociala handlingar måste också ses i förhållande till 

rådande strukturer. På en strukturell nivå skulle informanternas handlingar (t.ex. att 

foga sig alternativ att ställa krav) kunna förstås som uttryck för en cementerad och 

reproduktiv genusordning, dvs. att kvinnorna i delstudierna har en tendens att finna sig 

i rådande betingelser medan männen ställer krav på förändring för att upprätthålla sin 

status. Ett annat sätt att förklara ungdomarnas handlingsmönster kunde vara att hänvisa 

till sociala bakgrundsfaktorer. Flertalet av informanterna, i synnerhet de som gått från 

”revolt” till ”foglighet”, är uppväxta i så kallade miljonprojektsområden i stora 

familjer med föräldrar med låg utbildningsbakgrund. Klasstillhörighet kan således 

tänkas vara en möjlig faktor i sammanhanget. Ytterligare en förklaringsmodell skulle 

åberopa att ekonomiska strukturer i samhället inte möjliggör för elever med 

särskolebakgrund att överbrygga glappet mellan ”sysselsättning med ersättning” och 

ett reguljärt lönearbete. En del talar om detta fenomen i termer av ”instängnings-

effekter” – det lönar sig inte att ta ett riktigt arbete för då riskerar vederbörande att bli 

av med de ersättningar och bidrag som implementerats i sociala trygghetssystem. 

Samhällsteoretikern Nancy Fraser (2003) skulle i detta avseende tala om att det behövs 

både omfördelning och erkännande för att uppnå social rättvisa.  

På en annan, mer intra- och interpersonell nivå, kan flera av ungdomarnas 

strategival möjligen förstås som uttryck för en psykologisk mognadsprocess. Parallellt 

med en sådan mognadsprocess har vi i delstudierna sett att informanterna kontinuerligt 

arbetar med att skapa sig adekvata handlingsutrymmen. I flera fall uppvisar ungdom-

arna såväl vilja som förmåga att påverka sin situation, men långt ifrån alltid erbjuder 

omgivningen tillfälle till förverkligandet av autonoma intentioner. Ett målande 

exempel på detta gavs i samband med avslutningsveckan i ”uppföljningsstudien”. 

Flera av informanterna upplevde att en del av aktiviteterna i samband med skol-
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avslutningen hade exkluderande inslag. Det är i en sådan kontext som begreppet 

livsstil brukar användas för att gestalta de specifika mönster av vardagliga aktiviteter 

som kännetecknar en individ (jfr. Reimer i kap 2). Med utgångspunkt i diskussionen 

ovan kan det hävdas att livsstilar uppstår i spänningsfältet mellan aktör och struktur. I 

den kritiska diskussion som följt av Bourdieus (1979/1984) kultursociologiska analys 

av bland annat habitusbegreppet har det hävdats att det inte finns några enkla och linjär 

samband mellan social bakgrund och val av livsstil. Däremot kan livsstilsbegreppet 

bidra med att synliggöra och komplettera ett strukturellt synsätt med dynamik. Med 

andra ord kan det sägas att ett modernitetsperspektiv på livsstil inte negligerar 

betydelsen av strukturella faktorer (som exempelvis klass och kön), men perspektivet 

flyttar betydelsen av dessa faktorer till nutiden. Det handlar således inte om att födas 

in i en viss klass och till ett visst kön vid en viss tidpunkt – utan det handlar om hur 

individer lever med dessa faktorer i vardagslivet.  

 

Även om en individs tillgångar (kapital) till viss del kan härledas till klassbakgrund (och 

annan socio-ekonomisk och kulturell bakgrund), är det den kapitalmängd som finns 

tillgänglig idag som är relevant snarare än den mängd som individen en gång i tiden 

blev tilldelad (Reimer, 1993, s 178-179). 
 

Ett av de mest intressanta fynden i projektet handlade om ungdomarnas resilienta 

strategier för att hantera skiftande tillhörigheter. Portalexemplen i detta avseende 

representerades av Elvira och Valle som båda tycktes ha förlikat sig med särskole-

/omsorgstillhörigheten. Strategin att foga sig i en (förvisso exkluderande) situation 

innebär att vederbörande kan upprätthålla andra – och kanske viktigare – identifika-

tioner i andra sammanhang. Kanske det råder extra goda förutsättningar för att 

utveckla denna typ av multidimensionella identifikationer när personer befinner sig i 

situation som präglas av olika slags övergångar i livet. Eller åtminstone att dessa 

identifikationsprocesser blir särskilt påtagliga när människor tvingas hantera och 

förhålla sig till vardagliga övergångsmönster. I detta projekt handlar det övergången 

mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Men det kan röra sig om, som i Nybergs fall, 

övergångar i migrationsprocesser (se Molin, Nyberg & Gustavsson, u.u.). Det kan 

vidare, som i Bergströms fall, anbelanga övergången som aktualiseras vid byte av kön. 
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En annan möjlig övergångsarena, som på senare tid uppmärksammats av bland andra 

Alakoski och Nielsen (2006), är inriktad på att analysera hur klassresor hanteras med 

avseende på tillhörigheter och självbilder.  

Denna diskussion förebådar ett möjligt teoretisk bidrag på området då gängse 

teoribildning kring multipla identiteter tycks bygga en förståelse av att man går från 

något till något, att dessa ”co-occurring identities” består av separata delar etc (jfr. 

t.ex. Borland & Ramcharan ovan). I projektet Delaktighet i olika världar har det visats 

att det multidimensionella handlar om just komplementariteten mellan de gamla och 

de nya identifikationerna. I delstudierna framträder ett mönster som vittnar om hur 

vissa informanter utvecklat en flerdimensionell självbild som kan hantera och integrera 

olika identitetsfragment till en helhet – men också hålla isär dem i olika situationer. 

Frågan kvarstår emellertid om vad som egentligen avgör huruvida någon utvecklar 

detta senare sätt förhålla sig till motstridiga identitetskategorier? Som antytts ovan är 

det givetvis många inverkande faktorer på flera olika nivåer – från strukturell nivå till 

intrapersonell nivå. Informanternas egna sätt att förklara den anammade strategin 

hänvisar till de egna (informella) nätverken och närstående betydelse i sammanhanget. 

Valle, exempelvis, tillskriver sin mor en betydande roll för han – som han själv 

uttrycker det hela – ”är den han är” idag. 

Vanliggörande i det moderna samhället 

Inte minst märks hur flera av ungdomarna söker sig till de arenor i det civila samhället 

som inte är förknippade med en samhällelig omsorgsapparat (t.ex. olika webbmiljöer, 

den egna eller andras lägenheter). Detta mönster kan tolkas som uttryck för en strategi 

där det för ungdomarna tycks handla om ett slags ”vanliggörande” i det moderna 

samhället. Dessa strategier kan sägas innefatta olika sätt att förhålla sig till normalitet 

och avvikelse. Till viss del kan de ses som idealtypiska i den meningen att de sällan 

förekommer eller representeras i sin renodlade form. De individorienterade strate-

gierna betonar emellertid ungdomarnas sätt att framhäva sin normalitet i termer av 

”vanlighet”. En relevant fråga i sammanhanget är huruvida ”annorlundaskap” kan 

utgöra strategi? Här bör det understrykas att annorlundaskapet i sig tycktes rättfärdiga 

en sorts normalitet för ”oss som går på sär”. Detta exemplifierades bäst av Cissi från 
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”uppföljningsstudien”, som menade att ”det är ju lite annorlunda för oss då – därför 

har vi ordnat med en egen studentbal”. Informanternas utsagor vittnar på detta sätt om 

att den delvis annorlunda situation som ungdomar i gymnasiesärskolan säger sig 

befinna sig i motiverar incitament där normaliteten handlar om att vara som andra. 

Därmed blir betoningen på – och accepterandet av – ”det annorlunda” en slags strategi 

inom vilken en del informanter vill framhålla fördelarna med att vara annorlunda 

alternativt befinna sig i en annorlunda situation. För Cissis del motiverar hon initiativet 

till att ordna en egen studentbal med att – ”då kan ju alla vara som de vill”. I detta 

underförstås att då riskerar ju inte särskolans elever att utsättas för misslyckanden, 

krav på uppförande etc. För Valles del (i ”dagcenterstudien”) handlar det att framhålla 

fördelarna med att det ”trots allt inte blev något vanligt jobb”. I den förlik-

ningsprocess som Valle genomgått tycks således ”annorlundaskapet” innebära vissa 

privilegier. Eller som Valle resonerar: ’Jag har accepterat ett icke vanlig jobb, därför 

kan jag odla min egna intressen vid sidan av jobbet’. För Valles del står således inte 

”annorlundaskapet” i kontrast till ”vanliggörandet”. Han tycks det snarare vara så att 

han tack vare sin delvis annorlunda situation kan utveckla parallella identifikationer 

och alternativa friheter. 

I en alternativ bild av normaliteten – eller vanligheten om man så vill – framstår en 

strävan mot att söka sig till arenor som inte är särbehandlande eller stigmatiserande 

(jfr. ”sökandestudien”). I synnerhet tycks den typ av arenor sökas som inte a priori 

förutsätter administrativa, kategoriserande och asymmetriska relationer som klient-

hjälpare, personal-omsorgstagare etc. Ungdomarna är i detta avseende noga med att 

påpeka att det inte är funktionsnedsättningen i sig som är ”problemet”, utan det är de 

villkor som de förväntas leva under som är deras stora stötesten. Det har hävdats att 

övergångsprocessen (mellan skola och arbetsliv) till viss del handlar om att ”lära sig 

leva med/acceptera/bli medveten om sitt funktionshinder”. Många av ungdomarna i 

delstudierna ovan är förvisso mycket väl medvetna om sitt funktionshinder och sina 

tillkortakommanden. För dessa ungdomar handlar dock vanliggörandet inte så mycket 

om att ”acceptera självbilden som hjälpbehövande” utan mer om att betona och 

synliggöra de vardagsvillkor under vilka ungdomarna förväntas uppvisa adekvat 

arbetsförmåga. Det kanske tydligaste exemplet på detta hämtades från Morgan som vid 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 190 - 

sitt arbete vid Återvinningen menade att ”dom är ju helt normala där på 

arbetsplatsen. Det är ju ingen som har läs- eller skrivsvårigheter eller nånting. Jag 

blir inte särbehandlad för det.” För Morgan tycks det vara ett normalt villkor att inte 

bli särbehandlad.  

När det gäller vanliggörandet i det moderna ger ungdomarna således uttryck för i 

vissa avseenden olikartade strategier och i andra avseenden likartade strategier. En del 

ungdomar finner sig huvudsakligen i rådande betingelser. De hyser en stor tilltro till 

välfärdssystemets potential beträffande sysselsättning efter avslutad skolgång. I 

synnerhet ger flertalet informanter uttryck för personal-/stödorienterade strategier när 

det gäller det allmänna välbefinnandet inom den dagliga verksamheten. Många har 

förlikat sig med omsorgstillhörigheten enligt principen ’Det hänger på stödet – inte på 

mig’. Erfarenheterna från ”sökandestudien” går i en annan riktning. Dessa ungdomar, 

eller yngre vuxna, finner sig inte i rådande betingelser. De vägrar ge upp kampen om 

ett ”vanligt liv” i det moderna samhället. En del misstror välfärdssystemets potential 

när det gäller möjligheterna att ordna ett adekvat arbete. Ett flertal exempel från 

”sökandestudien” visade att ungdomarna i detta avseende uppvisar individorienterade 

strategier i syfte att aktualisera sig på arbetsmarknaden. Deras motto tycks vara: ’Det 

hänger inte på stödet – det hänger på mig’. Vi skulle därmed kunna hävda att en del 

ungdomar som representerar den nya särskolegenerationen har förlikat sig med 

rådande ideal i det moderna samhället. De tycks ha tagit till sig idéer om individualitet, 

valfrihet och betonar det egna ansvaret i kampen om ett arbete och inte minst när det 

gäller upprätthållandet av ”det vanliga” livsmönstret. Ett tydligt exempel på detta fann 

vi i ”uppföljningsstudien” där Mats gjorde åtskillnad på å ena sidan ”DC-tänket” (”Vi 

behöver ingen utbildning – vi får jobb ändå”) och ”MITT sätt att tänka” (”…och sen 

ska jag ut på arbetsmarknaden”). Här impliceras också en åtskillnad mellan kollektiva 

identifikationer (”Vi/Dom som gått på sär”) och individuella identifikationer (”jag kan 

och jag vill”). 

I ”tjänstemannastudien” visades hur Arbetsförmedlingens vägledare (för unga med 

funktionshinder) resonerar kring vad som utmärker denna nya generation av ungdomar 

med särskolebakgrund: 
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”gruppen särskoleelever inte är samma idag som för tio år sedan…det är inte samma 

slags personer […] det är framförallt diagnoserna de har, och att de är betydligt bättre 

rustade. […] Samtidigt är det lätt att de tas för självgående – med det är de inte….” 

 

Här kan vi se en viktigt praktisk implikation för yrkesverksamma och andra som 

kommer i kontakt med dessa ungdomar. Ungdomarna i studien framhäver inte sällan 

ett slags ”jag-budskap” då de hävdar att jag kan själv, jag har inga problem, jag 

kommer fixa det osv. Vad som emellertid inte uttalas är att de ofta underförstår att det 

finns någon sorts – formellt eller informellt – stöd i bakgrunden. Ett exempel på detta 

från ”sökandestudien” var Pelle som till slut erhållit fast jobb på Samhall: ”Det var ju 

farsan som fixade det – men arbetsförmedlingen vill ta åt sig äran”. Många gånger 

handlar det därför om att försöka se bakom jag-budskapen, då dessa kan ses en del av 

”vanliggörandet” i det moderna samhället. Vägledarens utsaga ovan antyder i detta 

avseende att många unga med särskolebakgrund har stor potential – och är bra rustade 

– men de klarar inte av att hantera denna komplexa övergångsprocess helt på egen 

hand. De är, och kommer alltid i någon mån att vara, beroende av välfärdsapparatens 

alternativt närståendes stöd.  

Risker och möjligheter för den nya särskolegenerationen – 

utmaningar för det sociala arbetet 

En av utgångspunkterna i detta projekt anbelangade den av Skolverket och andra 

påvisade ökningen av antalet elever i särskolan. Man skulle kunna tala om att det i 

Sverige för närvarande pågår en slags ”tyst revolution” i form av att antalet barn som 

kategoriserats som särskoleelever har fördubblats. Denna förändring diskuteras mycket 

sällan offentligt men den kommer sannolikt att få genomgripande konsekvenser för det 

svenska samhället. Många slås nog av intrycket att informanterna i detta projekt är 

relativt välartade, välanpassade, har funnit fungerande strategier etc. Flera av 

ungdomarna vittnar emellertid om att det har varit en mycket mödosam process att 

komma dit ”där de är” idag. Frågan är hur det har gått för de personer med särskole-

bakgrund som projektet inte lyckades knyta till sig? Här åsyftas bland annat de som 

angavs vara i ”alltför dåligt psykiskt skick” för att genomföra en intervju, men även de 
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”kamrater som hamnat snett” som informanterna i ”sökandestudien” berättade om (de 

som hamnat i kriminalitet, missbruk, självmordstankar etc).  

Idag sätter revolutionen knappast några uppenbara spår i människors vardag, om 

man inte är verksam inom särskolan eller dess näraliggande verksamheter. De stora 

förändringarna kommer sannolikt när de före detta särskoleeleverna växer upp och 

försöker finna arbete, bostad och ett socialt liv. Mycket talar för att många av dem 

riskerar få allvarliga sociala problem liknande de som upprörde det svenska samhället i 

början av 1900-talet. Då blev frågan om de utvecklingsstörda med sociala problem en 

riskangelägenhet som ledde till byggandet av stora specialsjukhus (se t.ex. Söder 

1979). Hur samhället ska möta problemen idag är en öppen fråga. Klart är att denna 

utveckling motiverar nya studier inom området. 

Erfarenheterna från projektet Delaktighet i olika världar lyfter fram den nya 

särskolegenrationens sätt att förhålla sig till övergången mellan skola och arbetsliv. 

Betingelserna för vuxenblivandet i det moderna tycks innefatta en pendling mellan vad 

som uppfattas som risker och möjligheter i vägen mot arbete och sysselsättning. Detta 

uttrycks på olika sätt av både ungdomar och välfärdssamhällets aktörer. För en del 

ungdomar handlar riskerna om att bli hänvisad till en förlamande trygghet i ”omsorgs-

samhället” (jfr. Cissi: ”Jag skulle sjunka så lågt om jag kom till Dagcenter”). Andra 

ungdomar påtalar riskerna med att hamna i bidragsberoende. Detta skulle sedermera 

äventyra drömmen om det vanliga livet (jfr. Marcus: ”Du är inte fri…du kan inte 

skaffa familj eller nånting”). Ytterligare några framhåller den trygga omsorgen som en 

slags språngbräda, eller förutsättning, för att kunna utveckla andra intressen (t.ex. 

Valle). 

En utmaning för det sociala arbetet i välfärdssamhället har att göra med hur vi 

väljer att närma oss social trygghet. Ett intressant bidrag till förståelsen av trygghets-

begreppet finner vi hos den norske antropologen Henrik Sinding-Larsen (2006). 

Författaren hävdar att trygghet kan analyseras utifrån begreppsparet relationell 

trygghet och externaliserad trygghet. Den relationella tryggheten är baserad på nära 

relationer mellan människor som känner varandra. Den externaliserade tryggheten är 

förankrad i ett byråkratiskt system som ”tänker och jobbar” för oss. Sinding-Larsen 

menar att moderniseringen har bidragit till en ökad grad av externalisering. En följd av 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 193 - 

denna utveckling, menar författaren, är att även människors ansvar blir externaiserat. 

En relevant fråga i sammanhanget är således i vilken mån som en ökad trygghet 

infinner sig på bekostnad av en inskränkt frihet? 

Vad flera av informanterna i detta projekt verkar vända sig emot är just den 

externaliserade formen av trygghet, dvs. när andra tar över ansvaret för vardagliga val 

och beslut. Noterbart, och anmärkningsvärt, är att en del av informanterna opponerar 

sig emot administrativt konstruerade relationer (lärare-elev, personal-arbetstagare etc.). 

Livet efter särskolan ger en möjlighet att slå sig fri från dessa sociala kategoriseringar. 

Men det finns också andra informanter som lovordar och hyllar denna typ av 

”externaliserad trygghet”. Därmed skulle vi kunna hävda att risker och möjligheter 

många gånger är två sidor av samma mynt, åtminstone när det gäller hur den nya 

särskolegenerationen utvecklar tillhörigheter och identiteter. Eftersom vi idag har att 

göra med en mycket heterogen kategori av ungdomar med särskolebakgrund så ökar 

komplexiteten beträffande risker och möjligheter. Det som uppfattas som en risk för en 

kategori kan ses som en möjlighet för en annan och vice versa (jfr. Margalit 2003; 

2004). Utmaningen för det sociala arbetet är att i viss mån försöka ”avtäcka” 

ungdomarnas jag-budskap. Dels i syfte att synliggöra preferenser gällande stöd och 

hjälp, vilka inte alltid är i analogi med vad välfärdsapparaten har att erbjuda (se Olin & 

Ringsby Jansson 2006). Dels i syfte att tillsammans med ungdomarna försöka 

tydliggöra och fundera kring tillhörigheter och självbilder i det moderna.  

Om projektets uppläggning och genomförande 

Detta postdoc-projekt har syftat till att beskriva och analysera tillhörighetsprocesser i 

övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. I arbetet med att designa olika 

delstudier som belyser aktuella frågeställningar har en rad val och ställningstaganden 

gjorts. I metodkapitlet redogörs för en del av dessa val. Olika faktorer har både 

möjliggjort och försvårat insamling av data. En möjlighetsskapande faktor i samman-

hanget har varit mina tidigare relationer till undersökningsfältet i ”uppfölj-

ningsstudien”. Förekomsten av dessa kontakter har i hög grad bidragit till att jag på ett 

förhållandevis naturligt och okonstlat sätt har fått ”nära” tillträde till fältet och 

därigenom möjliggjort insamlande av vitala data. En delvis försvårande faktor, och 
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som sedermera fördröjt i synnerhet delstudie 3, har varit den utdragna process att söka 

upp och få kontakt med ungdomar med särskolebakgrund som kommit något längre på 

vägen mot arbetsmarknaden. När väl kontakten, med hjälp av Arbetsförmedlingens 

vägledare, etablerats med informanterna kunde datainsamlingen fortskrida enligt 

planerna. Ett av de huvudsakliga intrycken från denna ”Sökandestudie” anbelangade 

informanternas vanliggörande och vilja ”att inte ge upp” – att till varje pris 

upprätthålla drömmen om ”det vanliga livet”. I detta sammanhang hade det varit av 

stort intresse för studien att också få kontakt med dem som kanske har i viss mån gett 

upp denna dröm. Här åsyftas de personer som informanterna ovan talade om i termer 

av ”dom som hamnat snett”. Flera utsagor rör informanternas kännedom om andra 

som hamnat i missbruk, kriminalitet, självmordstankar etc. Denna senare kategori av 

informanter har dock inte kunnat rekryteras till studien trots vissa försök. 

I detta sammanhang bör det också nämnas något om den ”präktighet” som en av 

informanterna ger uttryck för. Här avses bland annat deras ”positiva och välbärgade” 

sätt att framhäva sig själv inför vuxenvärlden och indirekt samhällsapparaten. Detta 

förhållningssätt manifesterades bland annat i utsagor som; ”det är ju det som min 

handläggare på Arbetsförmedlingen tycker är så bra med mig – att jag är så aktiv”. 

En tolkning kan vara att en del av dessa utsagor, som står i stark kontrast till ”dem som 

det gått snett för”, är implikationer av den så kallade intervjuareffekten. Flera av 

ungdomarna träffar ofta representanter för samhällets välfärdsapparat (Försäkrings-

kassa, Arbetsförmedling etc), och de tycks besitta en vana att försöka framställa sig i 

så god dager som möjligt, oavsett om det är ett möte med en forskare eller någon 

annan av välfärdsapparatens aktörer. 

En annan aspekt som bör framhållas beträffande projektets uppläggning och 

genomförande rör inriktningen på de olika delstudierna. Här kan det betonas att den 

första ”uppföljningsstudien” utgjort en sorts huvudstudie, och som sedermera fått 

störst utrymme i rapporten. Informanterna i denna delstudie väcker också en rad – 

explicita och implicita – frågor och funderingar som handlar om möjliga livsval och 

strategier i livet efter skolan. Det är delvis på basis av dessa frågor som delstudie 2 och 

3 har designats, dvs. att beskriva och analysera handlingsmönster i de olika världarna.  
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Den fjärde och sista delstudien – ”tjänstemannastudien” – kan sägas ha löpt 

parallellt med de andra studierna då denna studie haft flera syften. Initialt fungerade 

intervjuerna med formella stödpersoner som en slags strategi att komma ikontakt med 

undersökningsfältet (dvs. yngre vuxna med särskolebakgrund i olika typer av 

sysselsättning). På detta vis kan vi i etnografiska termer tala om att de formella 

stödpersonerna i vissa fall fungerade som så kallade gatekeepers (Hammersley & 

Atkinson 1995). Det huvudsakliga syftet var dock att undersöka det formella stödets 

karaktär och hur välfärdsapparatens aktörer resonerar kring före detta särskoleelevers 

hinder och möjligheter att nå, få och behålla arbete. En implikation av denna delstudie, 

och som visade sig under bearbetning av det insamlade materialet, var det formella 

stödets sätt att framhålla det informella stödets betydelse. Många informanter tillskrev 

exempelvis ”hemmets värderingar” en avgörande betydelse för ett lyckat inträde på 

arbetsmarknaden. Härvidlag skulle det varit av stort värde och intresse att även 

designa en femte delstudie, vilken hade innefattat det informella stödets karaktär och 

betydelse. En sådan studie har dock inte låtit sig göras av avgränsningsskäl. En 

”föräldrastudie” kan dock vara ett uppslag för fortsatt forskning inom området.  

Alternativa verksamhetsformer i arbetsliv och civilsamhälle 

Erfarenheterna från projektet Delaktighet i olika världar ligger till stor del i linje med 

vad som konkluderats i tidigare forskning inom området (ex. Antonson 2003; Larsson 

2006). De erfarenheter som flera av informanterna ger uttryck för ser vi också hos 

Frithiof (2007), som utifrån ett Foucaultinspirerat och historiskt perspektiv undersökt 

delaktighetens förutsättningar och villkor för ungdomar som går i särskolan. Genom en 

tolkande ansats gestaltar författaren två livsberättelser i vilka hon försöker 

utkristallisera och förstå de meningsskapande processer som särskoleungdomarna ger 

uttryck för. Frithiofs forskning understryker uppfattningen att ”inifrånperspektivets 

subjektiva uppfattning” av vad det innebär att leva med utvecklingsstörning är mycket 

komplex och präglad av motsägelser (Ibid. s 164). 

Ett sätt att närma sig och försöka förstå dessa komplexa tillhörighetsprocesser 

erbjuds inom det socialpedagogiska forskningsfältet (se Molin 2008). En av grund-

pelarna inom det socialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet handlar att 
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skapa nödvändiga handlingsutrymmen för delaktighet och lärande (Eriksson et al. 

2004). Dessa meningsskapande utrymmen har inte sällan sin bas i alternativa 

verksamhetsformer i gränslandet mellan arbetsliv och civilsamhälle. Detta gränsland är 

emellertid ett relativt förbisett område inom handikappforskningen.  

Socialpedagogiken utgör ett viktigt inslag i många av de pedagogiska processer 

som gestaltas vid människors lärande i samhälle, utbildning och arbetsliv. Ofta 

utspelar sig dessa processer på arenor utanför de traditionella arbetsplatserna och 

utbildningsinstitutionerna. I grunden bygger det socialpedagogiska perspektivet på ett 

tvärvetenskapligt, sociokulturellt och samhällsteoretiskt synsätt. Människor betraktas 

inte som klienter till välfärdssystemet utan som aktörer i ett konfliktfyllt samhälle. Ett 

socialpedagogiskt perspektiv innebär fokus på lärandeprocesser på olika nivåer och i 

olika situationer (situerat lärande) och kan sägas vara en mellanform mellan pedagogik 

och socialt arbete. 

På senare år har frågor runt civilsamhällets roll i välfärdsbygget uppmärksammats. 

En vanlig beskrivning av forskning kring civilsamhället är att det handlar om den del 

av samhället som varken hör till den privata marknaden eller den offentliga sektorn. 

Ibland avses med civilsamhället ungefär detsamma som görs när man beskriver ”den 

tredje sektorn”. Andra definitioner betonar mer att inom begreppet civilsamhälle ryms 

allt som inte är välfärdsstatligt organiserat. Exempel på andra försök till beskrivningar 

av den civilsamhälleliga arenan är social ekonomi, folkrörelsesamhälle, frivillig-

sektorn, ideella sektorn etc. (se t.ex. Wijkström & Lundström 2002). På grund av 

forskningsområdets bredd har en ansenlig mängd forskning iscensatts under det 

senaste decenniet (Göransson 2005).  

Däremot har ganska få studier inom handikappområdet berört denna tematik, dvs. 

vad som sker i gränslandet mellan skolliv, arbetsliv och civilsamhälle. Ett vanligt 

fokus i forskning som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder är 

betoningen på de nära och djupa kontakterna med kamrater, syskon, föräldrar etc., 

alternativt att beskriva och analysera social processer inom ramen för den välfärds-

statliga omsorgsapparaten. På senare tid märks emellertid studier som lyfter fram 

betydelsen av alternativa verksamhetsformer och civilsamhälleliga mötesplatser. Ett 

fynd i exempelvis Ringsby Janssons (2002) forskning är att hon även visat på 
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betydelsen av de så kallade ”svaga banden” (weak ties), vilka ofta har sin bas i det 

civila samhället.  

Bland andra studier på området märks Lennart Sauer (2004) och Jens Ineland 

(2007). Båda har, på lite olika sätt, studerat teaterverksamhet för personer med 

utvecklingsstörning. En mycket intressant infallsvinkel, med relevans för civilsam-

hällets roll, anbelangar den diskrepans som uppstår när två vitt skilda logiker möts – i 

detta fall en (välfärdsstatlig) omsorgslogik och en (konstnärlig) teaterlogik. Å ena 

sidan utgör teatern en del av kommunens omsorgsverksamhet, som bygger på ett 

förhållande arbetsledare – arbetstagare. I en sådan rationalitet har den som är 

funktionshindrad vissa lagstadgade rättigheter. Å andra sidan är teatern en kulturell 

företeelse som underförstår en relation mellan regissör – skådespelare. Här är 

rationalen snarare att finna en legitimitet hos gruppens medlemmar som framhäver de 

kreativa förmågor som tillstår en skådespelare. Sauer och Ineland (2007), som 

analyserar de nämnda logikerna i ljuset av institutionell organisationsteori, menar att 

det inom ”omsorgen” respektive ”teatern” finns en rad för-givet-taganden som i hög 

grad påverkar deltagarnas uppfattning sig själva. Teaterarenan skapar förutsättningar 

för deltagarna att manifestera föreställningar kring hur de vill att omgivningen ska 

uppfatta dem (t.ex. ’jag är i första hand en aktiv och kreativ skådespelare än en passiv 

mottagare av omsorgsinsatsen daglig verksamhet’). Teatern är således både en del av 

den offentliga ”samhällsapparaten” och – samtidigt – en del av det civila samhället, 

vilket skapar både möjligheter och begränsningar beträffande deltagarnas identitets-

formationer.  

Det kan ses som en angelägen uppgift för framtida forskning att fördjupa 

kunskapen kring hur personer med intellektuella funktionshinder förhåller sig till 

motstridiga tillhörigheter i civilsamhället kontra ”omsorgssamhället”. I projektet 

Delaktighet i olika världar noterades hur ungdomar gav uttryck för motstridiga – men 

också komplementära – strategier att utveckla identiteter och tillhörigheter i det civila 

samhället (t.ex. i olika webbaserade forum) kontra i ”omsorgssamhället”. Exempelvis 

hävdade ungdomarna att det är ”OK” att vara med i IBK Blåklockan (”innebandy-

klubben för utvecklingsstörda”). Däremot var det inte alla gånger ”OK” att tillhöra 

omsorgens dagliga verksamhet. Det är därför en viktig uppgift för det sociala arbetet, 
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och socialpedagogisk kunskapsutveckling i synnerhet, att utröna förutsättningar och 

villkor för dessa delaktighetsprocesser.  
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English summary 

 
Different worlds of participation – the transition from upper secondary 
special programmes to working life for pupils with intellectual 
disabilities 
 
 
 
This summary provides a brief report from a post-doctoral project entitled “Different 

worlds of participation – the transition from upper secondary special programmes to 

working life for pupils with intellectual disabilities”. This project was conducted over 

a two year period spanning 2006 and 2007, and has been supported by The Swedish 

Council for Social Sciences and Working Life (FAS). A special focus has been 

devoted to the belonging aspects of this transition process, since belonging can, 

amongst other things, be seen as one crucial form of participation. Belonging can also 

be seen as a vital aspect of identification processes.  

The project has two main points of departure. The first is rooted in the substantial 

increase in numbers of pupils enrolled on special programme schools for pupils with 

intellectual disabilities. In Sweden there is a special form of schooling for pupils with 

intellectual disabilities, which is referred to as “särskola”. During the last 15 years the 

number of students enrolled in these special programmes has increased by nearly 100 

percent (Tideman 2000; National Agency for Education 2006). There are several 

possible explanations for this development as the National Agency for Education 

points out. One explanation relates to the general development in the Swedish school 

system in which a school environment that was formerly staff-controlled has made 

way for a more pupil-centred form of schooling. In this process it is possible that 

some pupils with intellectual disabilities will fall short.  

Several (mainly Scandinavian) researchers have described this category of 

individuals as a new generation of young adults with intellectual disabilities. It has 

been shown that this new generation has a rather special way of conducting 

themselves in their everyday life. One such characteristic trait is the desire and ability 
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to assert their rights and to demand justice and recognition (Gustavsson 1998; Molin 

2004; Szönyi 2005). 

One of the results of my thesis work (Molin 2004) showed that the concept of 

belonging has different kinds of meanings for young people enrolled in upper 

secondary special programmes for pupils with intellectual disabilities. For example, 

the formal belonging to the special programme seemed to pose a threat to the self-

image that a certain group of pupils tried to maintain. This appeared to be largely 

based on the duality in belonging to two different worlds, since this group of pupils 

had their informal belonging (i.e their collective identification) with non-disabled 

pupils who weren’t enrolled on special programmes. These different kinds of 

belonging also appeared to be grounded in two coincidental, but also contradictory, 

perspectives on the role and function of the special programme, namely a care-

influenced security perspective and a more qualification-developing perspective. 

These two perspectives were revealed to be pervasive at several organisational levels 

of the municipal education structure. One of the aims of the current project has 

therefore been to examine the formal and informal processes of belonging that typify 

this so-called new special programme generation and distinguish them from previous 

generations of young people with intellectual disabilities. 

The other point of departure has to do with the structural changes within the 

Swedish welfare system in recent decades (Tøssebro et al. 1996; Esping-Andersen 

1999; Rothstein 1998; Svedberg 1998). Some researchers stress that the Scandinavian 

model has traditionally been accounted for in terms of general social policy initiatives 

and social control. Recent developments mean, however, that current welfare policy 

places a greater emphasis on an increased individualization, the individual’s own 

responsibilities and the freedom of choice (Johansson 1999; Bauman 2001; Beck 

2006; Ringsby Jansson & Olsson 2006). Another aim in this project is to discuss the 

ways in which this societal development exerts an influence on the self-images of the 

new generation of pupils with ID. The project’s overall aim and research questions 

are:  
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• To explore the characteristics of the belonging processes of the new and expanded 

generation of pupils with ID 

• What characterizes these young people’s strategies in negotiating paths from 

education to occupation? 

 

This project has a rather broad theoretical framework, with concepts deriving in the 

main from sociology and social psychology. Based on the Theory of Socialisation and 

Action Theory, the project is guided by the concepts of lifestyle and space of action 

(Reimer 1993; Bjurström 1991; Miles 2000). From the more social philosophical 

field, inspiration comes from the concepts of social categorisation and recognition 

(Honneth 2003). During the last few decades there has been an extensive theoretical 

and conceptual debate regarding social identity, identification processes, self-images 

and different modes of belonging (Jenkins 2004; Bauman 1999; Sicakkan & Lithman 

2005; 2006). These concepts function as analytical tools and render possible 

interpretations of the empirical material.   

The design of the project comprises four separate studies. In the first, I have 

followed up some of the pupils who participated in my thesis work. Of special interest 

were those pupils who, in the thesis, were denoted as “the tough ones” or, as some 

would call them, the new special program generation. During their first year in the 

upper secondary special programme their conduct could be described as defiant, 

change-oriented and non-compliant. But what can be said about their strategies today 

when, almost four years later, in June 2006, they have left the special programme 

behind? What career opportunities are feasible for this particular group of pupils? 

Which experiences from the special programme do these pupils bring with them into 

future life? How does their sense of belonging, developed during their time on the 

special programme, affect their self-image?  

In order to provide answers to these kinds of questions, three additional studies 

have been conducted. The first of these, entitled “The daily care study” (Study no 2) 

attempts to illuminate one so-called “world of belonging”. In this study I have 

followed young people who have found themselves settled down within the 
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community care system. These people have been deemed eligible to receive statutory 

support  in the form of daily care services.  

In “the applicant study” (Study no 3) three young men with a special programme 

school background have been interviewed. These young men have chosen to make an 

effort to get “a real job” in the open labour market. Additionally, all three have at least 

one more thing in common; they don’t want to be associated with labels such as 

“care”, “special needs”, and “deviance”. Thus this, in one way or another, is also a 

“world of belonging”.  

In the fourth study I investigate the role of the formal support that the welfare 

system offers. Interviews have been carried out mainly with representatives of the 

Public Employment Service office (AF).  

In total, in all of the four separate studies, nearly 20 interviews have been 

conducted, most of which have additionally been complemented with participant 

observations in different settings. 

The analysis of the first “follow-up study” found that, currently, “the tough ones” 

have moderated their stance and become somewhat more compliant and accommo-

dating. Or as “Elvira” puts it: “I’m a special needs student – I have to cope with 

that”. One interesting analysis of the material concerns the students taking their upper 

secondary final graduation. For example, one of the students – “Mats” – had a very 

special way of discussing his own and his schoolmates’ future occupational 

possibilities. During graduation week Mats shouted out loud in the school corridor: 

“We don’t need no education – we’ll get a job anyhow!” Later on – when I interview 

Mats – he gave me another hint about his future plans: “During the next year I will be 

in a European Union-financed project, with wage-subsidised employment.  And after 

that I will enter the labour market – It doesn't look bad for me…” 

One interpretation of this has to do with what in the literature is termed 

multidimensional identifications (Sicakkan & Lithman 2005; 2006). In the mentioned 

excerpt there is a very interesting “WE”, and there is also a very interesting “I”. As I 

would like to see it – the belonging processes have both objective and subjective 

elements. The example illustrates how Mats, in some cases, identifies with an 

ascribed identity [We are special needs students – we will have a specially supported 
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working life in the future…]. In other cases he identifies himself with another kind of 

more ordinary transition process [I am not like my peers – I will give it a try…]. 

There is thus an interesting notion between the “I” and the “WE”. The sociologist 

Zygmunt Bauman describes this duality in the following way:  

 

Personal identity gives meaning to the “I”. Social identity guarantees that meaning, and 

in addition allows one to speak of the “we”, in which the otherwise precarious and 

insecure “I” may be lodged, rest safely and even wash out its own anxieties /…/ “We” 

must be powerful, or social identity won’t be gratifying (Bauman, 1999, p xxxi).  

 

The crucial question is, to put it in a nutshell: How powerful is Mats’ “WE”? The 

identification aspects of the transition process seem to oscillate between collective 

and individual identifications. The preliminary results of the “daily care study” 

showed that participants experienced comfort, trust, fellowship and pride. It also 

showed that the participants ascribed a vital significance to the staff, as well as an 

acceptance of belonging to a ‘care’ environment. Some of the participants in the study 

strived to become a sort of a “care model” (omsorgsförebild) whom others could look 

up to. Characteristic for the transition process outcome – in this study – would be the 

view that: It’s up to the staff/support – not me! 

In the “applicant study” the informants gave expression to seeking normal patterns 

of life. Several of them had tried many shorter – often protected – forms of 

employment, and their experiences of these periods reveal a form of distrust of 

authority – “I feel like a Yoyo”. In contradiction to “the care study”, the “applicants” 

tend to place an emphasis on individual responsibility: It’s not up to the support 

people/system – it’s up to me! 

In the final, “formal support” study I found that – from the professionals’ point of 

view – the qualification process into working life contains a number of disqualifying 

elements – irrespective of the world to which one is aiming at. What the professional 

and formal support seemed to emphasize was that, “If you are aware of, and prepared 

to talk about your shortcomings – you’ll get a job with ease.”   

Well, where does this take us? It seems as if the participants in the daily care study 

have become reconciled with their belonging in a context of care. On the other hand, 
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the participants in the applicant study, seem to have become reconciled with the 

contemporary ideology of the welfare state – in terms of individualization, 

responsibility and freedom of choice. The question is thus now, nearly a year after 

they have finished their upper secondary special programmes, howMats and his 

friends in the follow-up study will orient themselves between these two worlds of 

belonging? Let’s pick up Bauman’s thread again. Is there still a “special needs We” 

that has become reconciled with the care belonging? And, if such is the case, in what 

ways do Mats and the others strive to make this “we” a powerful “WE”. 

Sicakkan & Lithman (2006) stress that these kinds of multidimensional 

identifications should be seen as the natural consequences of the diversity of modern 

society. They argue for a perspective on diversity which encompasses something more 

than the simple recognition of the co-existence of multiple social and cultural units 

within society. The young people’s experiences in the studies show how these 

multidimensional identifications can be manifested in different ways depending on the 

arenas in which they are acting, or to which they are aiming. Taken all in all, the 

impression of these young people’s self-images seems to be that, in some circum-

stances, they all talk in terms of collective identifications [WE as special needs 

students] and alternatively [THEY who have more difficulties]. In other circumstances 

they talk more on the basis of an individual identification [e.g. and then I will enter the 

labour market]. This social identity work seems to be a continuously ongoing process 

which, in some cases, is characterised by affinity (strong identification) whilst in others 

it is of belonging (weak identification) and indeed in other cases it takes the form of a 

sense of resistance or repudiation from one of these categorised identities.    
 

[According to the Weberian perspective]…identity is always under construction under 

the constraints of a system of interaction where all participants form a conception of 

each other. When arenas are changed, the conceptions of the actors also change, and so 

do the actors’ identities (Ve 2006, p 21). 

 
An overall notion that emerges from the analysis of the material in the series of 

separate studies shows that the transition from an upper secondary programme to 

working life is characterized by a search for strategies that can be utilised in coping 
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with a sense of belonging that shifts between different groups. One way to handle this 

complex transitional process seemed to be that, in one context, reconcilement with the 

identification of “the special needs student”. This doesn’t mean, though, that these 

young people have given up other identifications in other situations (in leisure time, in 

working life, in the future etc.). At a theoretical level this “doubleness” can be 

understood in terms of people developing so-called multidimensional identifications. 

In these processes of belonging the handling of incompatible identifications rather 

seems to concern a sort of complementarity, i.e. in one situation reconciliation with the 

role of a “care user” (“omsorgstagare”) whilst, at the same time, maintaining a self-

image as “an ordinary adult in leisure time”.  

Kramer (2006) has exemplified these diverse and constructive functions of social 

identities. He claims that identity functions are complex because of the simultaneous 

possesses and multiple, co-occurring identities. A person can for example, at the same 

time, be a former special needs student, an artist and a football supporter.  

 

Any one of these alternate and potentially “competing” social identities can have very 

different implications with respect to how individuals define themselves, their 

obligations and entitlements, and also, how they construe their relationship with other 

people (Ibid. p 6). 

 
One way to understand the transition process between different worlds of participation 

concerns the identification processes described above. People have different ways of 

coping with and conducting themselves in and between these concurrent identities. For 

the new special programme generation, this management process seems to concern the 

complexity which often lies in the process of making things ordinary (“vanlig-

görandet”). In many ways, the informants deal with whether one should be like others 

or should be with others – so that they, so to speak, have “one foot in each world”. 

Sometimes when theses types of multidimensional identification processes are 

mentioned it is often with reference to a sense of “split identities”. In this project, 

though, several illustrative examples showed the opposite, i.e. that a multifaceted and 

changing self image appears as a whole – and not as an identity consisting of several 

separate parts. Old identity fragments are retained parallel to new ones and, even if 
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they are kept apart in different situations they are nevertheless integrated in some kind 

of whole. Each of the studies underlines the heterogeneity which young adults with a 

special school background represent. Some of these young people, in particular those 

who can be considered as ‘the new special school generation’, have to face a complex 

and often paradoxical qualification process in their transition to the labour market and 

onwards into future occupations. This qualification process involves a number of 

disqualifying elements, in which the young person has – at the same time – to 

highlight both abilities and competencies, and the ability to talk about and articulate 

their own difficulties. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Ungdomar (”Uppföljningsstudien”)  
 

Intervjufrågor Forskningsfrågor 

Social bakgrund 
 
Skulle du kunna berätta lite om hur du har växt upp?  
 
Syskon?  
 
Vad gör dina föräldrar? 

 
 

Skoltid  
 
Hur känns det att gå ur skolan och ta studenten nu till 
sommaren? 
Vad tror du att du kommer att minnas från skoltiden? 
Hur har det varit att gå i skolan, tycker du? 
Valde du rätt skola (B-skolan)? 
 

Skoltid  
  
Vad har särskoletiden 
inneburit för dig? 
 
Vilka erfarenheter tar du med 
sig från tiden i särskolan? 
 

Nutid  
 
Vad håller ni på med nu i skolan? 
Vad gör du annars på dagarna/helgerna – när du inte gå i 
skolan? 
Vilka umgås du med utanför skolan? 
Hur ska du gå tillväga nu – efter skoltiden – för att få tag på 
ett jobb? 
Vem eller vilka tror du kan hjälpa dig med detta?  
 

Nutid  
 
Hur ser de på sin situation och 
sina möjligheter idag?  
 
Vilka strategier har 
ungdomarna för att nå och få 
ett arbete?  
Vilken sorts stöd förväntar de 
sig?  
 

Framtid  
 
Om du fick välja fritt – vilket arbete skulle du vilja ha 
framöver? Drömjobb?  
 
 
Vilket arbete skulle du absolut inte vilja ha – vad är det 
värsta du kan tänka dig? 
 
Hur ska ett bra jobb vara för dig? Vad är viktigast med ett 
bra jobb? (Tjäna pengar? Ligger nära? Eller…?) 
 
 

Framtid  
 
Vilka föreställningar / 
drömmar / visioner har 
ungdomarna om sitt framtida 
arbetsliv?  
 
 
Vad är ”lågstatus” respektive 
”högstatus” när det gäller 
framtida syssel-
sättningsformer?    
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Arbetstagare (”Dagcenterstudien”) 
 
Hur gammal är du? 
 
Skulle du kunna berätta lite om hur du har växt upp?  
(Syskon? Vad gör dina föräldrar?) 
 
Vad gör du när du inte jobbar – på fritiden? 
 
Vart har du gått i skola någonstans? Yrkesinriktning? 
 
Hur var det att gå i skolan tyckte du? 
 
Vad minns du från skoltiden? (Vad tycker du att du lärde dig skolan?) 
 
Var det ett sånt här jobb du tänkte dig när du slutade skolan?  
(andra planer? Sökt andra jobb? Drömjobb?) 
 
Hur kommer det sig att du hamnade här (inom daglig verksamhet) – och inte någon 
annanstans? 
 
Hur trivs du här då? 
 
Vad är det bästa med att arbeta här? 
 
Finns det något du skulle vilja ändra på? 
 
Hur är personalen här tycker du? 
 
Hur ska man vara för att passa in på den här arbetsplatsen? 
 
Hur ska ett bra jobb vara för dig? 



Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv 
Martin Molin  

- 218 - 

Bilaga 3 

Intervjuguide – Arbetssökande (”Sökandestudien”) 
 
Hur gammal är du? 
 
Skulle du kunna berätta lite om hur du har växt upp?  
(Syskon? Vad gör dina föräldrar?) 
 
Vart har du gått i skola någonstans? Yrkesinriktning? 
 
Hur var det att gå i skolan tyckte du? 
 
Vad minns du från skoltiden?  

Vad tycker du att du lärde dig skolan?  
Praktik? 

 
Hurdan var du i skolan? (Lydig? Busig?) 
 
Vet du var dina klasskompisar tagit vägen?  

Håller du/ni kontakt?  
Sökt jobb på samma sätt som dig? Daglig verksamhet? 

 
Vad har du sökt/prövat för jobb/praktik efter skolan?  

Hur har det fungerat tycker du?  
Hur har du trivts? 

 
Vad tänkte du dig för sorts / Var det ett sånt här jobb du tänkte dig / när du slutade skolan?  
 
Vad har du fått för stöd för att kunna behålla dessa jobb?  

AF?  
SIUS?  
Nöjd med stödet? 

 
Har du nån gång funderat på att söka dig till daglig verksamhet? 
 
Hur ska man vara för att passa in på en arbetsplats?  

Hur gör du för att passa in? 
 
Vad har du lärt dig om detta (om att passa in) på dina praktikplatser som du varit på hittills?  
 Ska du försöka ändra dig på något sätt framöver? 
 
Hur ska ett bra jobb vara för dig? 
 
Hur ser du på framtiden? (Drömjobb?) 
 
Om boken som handlar om att sluta skolan och börja jobba – något speciellt som du tycker 
att jag ska skriva om detta? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide – Stödpersoner (”Tjänstemannastudien”) 
  
 

Intervjufrågor Forskningsfrågor 
1. Skulle du kunna berätta lite vad du arbetar med? 
 
2. Hur förbereds livet efter gymnasiesärskolan? 
 
3. Vad är det för sysselsättningsformer som blir aktuella 
för ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan? 
 
 

 
 
Hur förbereds livet efter 
gymnasiesärskolan? 
 
Vad är det för 
sysselsättningsformer som blir 
aktuella för ungdomar som 
lämnar gymnasiesärskolan? 
 
 
 

4. Vad är avgörande för huruvida ungdomarna får ett 
arbete eller ej?  
 
Vilka är de mest betydelsefulla faktorerna enligt din 
mening? (sociala bakgrundsfaktorer, arbetsförmåga, 
formellt/informellt stöd, anpassad arbetsplats etc)  
 
5. Vilken typ av stöd behöver dessa ungdomar? 
 

Vilka framgångsfaktorer bidrar 
till att ungdomar med 
särskolebakgrund kan nå, få och 
behålla ett arbete? 

 
6. Hur förhåller sig de ungdomar du möter till arbete?  
 
Vilka föreställningar / drömmar / visioner har ungdomarna 
om sitt framtida arbetsliv?  
 
7. Vilka stilar träffar du på? 
 
8. Vad händer med de ungdomar som inte vill förknippas 
med olika typer av stöd- och sär-beteckningar? 
 
9. Vad är ”lågstatus” respektive ”högstatus” när det gäller 
framtida sysselsättningsformer?    
 

 
 
Hur förhåller sig de ungdomar 
med särskolebakgrund till arbete 
och arbetsmarknad? 
 
Vad händer med de ungdomar 
som inte vill förknippas med 
olika typer av stöd- och sär-
beteckningar? 
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[Foto] 

Bilaga 5 

Samtycke 
 
Under 2006 och 2007 ska forskare Martin Molin följa upp några av de 
ungdomar som fanns med i boken ”Att vara i särklass”.  
 
Den boken handlade om hur det kunde vara att gå i gymnasiesärskolan.  
 
Nu ska Martin forska om vad som händer efter särskolan. 
 
Vilken sorts arbeten tycker ungdomarna om? 
 
Vad är viktigt med ett bra jobb? 
 
Därför vill Martin prata med dig och se vad du gör idag. 
 
Du behöver inte vara med om du inte vill. 

     
Läs mer om projektet på länken: 
http://www.fas.forskning.se/projekt/showCase.asp?ID=12205 
 
[klipp/riv av]-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jag har blivit informerad om Martins forskning och ger mitt samtycke till 
att vara med i studien. 
 
 
Namn: 
 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vänliga hälsningar 
 
 
Martin Molin 
Högskolan Väst 
461 86 Trollhättan 
Tel. 0520-223746 (a); 070-4940601 (m)
E-post: martin.molin@hv.se 



Issn 1654-1766
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