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Sammanfattning 

Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället och bidrar inte bara med 

ekonomisk trygghet utan även en meningsfull tillvaro. Individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har betydande svårigheter vid inträde på arbetsmarknaden i 

jämförelse med andra grupper. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för 

hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med semi-

strukturerade intervjuer med sju gymnasielärare. Resultatet visade att det fanns 

otillräcklig kunskap och fördomar om neuropsykiatriska diagnoser på arbetsmarknaden. 

Vidare identifierades två huvudsakliga teman som särskilt viktiga för ett eventuellt 

deltagande på arbetsmarknaden. Att förstå sin diagnos för att kunna hitta individuella 

strategier var det ena temat och att ha kunskap om det sociala samspelet och sociala 

relationer det andra. Uppsatsen belyser också vilka förberedande insatser skolan gör för 

att underlätta ett eventuellt inträde på arbetsmarknaden. Särskilt intressanta resultat 

återfanns i lärarnas berättelser om de elevanpassningar som görs i den dagliga 

undervisningen. Avslutningsvis diskuteras förhållandet mellan skola och arbetsliv och 

om det potentiellt borde finnas en instans som täcker glappet mellan dessa. 
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Inledning 

Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället. Detta gäller oavsett vilka 

förutsättningar en individ har eller vilken fas i livet personen befinner sig i. Deltagandet på 

arbetsmarknaden är inte bara en fråga om ekonomisk vinning utan handlar även om 

samhörighet och att skapa en meningsfull tillvaro (Levi, 2002: 76-77). Arbete medför viktiga 

sociala förmåner som en känsla av personligt värde, ett sammanhang och rutiner i vardagen. I 

Sverige påbörjas resan mot arbetslivet redan i skolan. För att passa in i såväl skola, arbetsliv 

och samhället i stort förutsätts att existerande normer och attityder efterlevs. Att avvika från 

dessa gör att det kan uppstå ett förminskande från omvärlden. Detta förminskande är en stämpel 

som kan innebära ett stigma (Goffman, 2014: 10) och som en stor del av Sveriges befolkning 

får utstå dagligen.  

Av den totala arbetsföra befolkningen i Sverige har omkring 15 procent någon form av 

funktionsnedsättning (SCB, 2018: 17). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den fjärde 

vanligaste kategorin och utgör omkring 1,8 procent av befolkningen, cirka 110 000 personer. 

Ett av Sveriges nationella mål är att eftersträva en höjning av den allmänna sysselsättnings-

graden och att alla som kan arbeta ska arbeta (Regeringskansliet, 2018: 20-21). År 2018 låg 

sysselsättningsgraden för den arbetsföra befolkningen på 78 procent (SCB, 2018: 25). Av dessa 

hade 12 procent en eller flera funktionsnedsättningar. Sysselsättningsgraden för den totala 

befolkningen har under 2000-talet legat på en stabil nivå. Utvecklingen av andelen sysselsatta 

med funktionsnedsättning har däremot haft en negativ utveckling (Riksrevisionen, 2007: 27). 

Denna studie belyser hur förutsättningarna på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån berättelser från gymnasielärare. Frågan är av 

intresse att undersöka då personer med funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsen (2010) har 

ansenligt sämre levnadsvillkor än genomsnittssvensken, som följd av dålig etablering på arbets-

marknaden. Att undersöka övergången mellan skola och arbetsliv utifrån gymnasielärares 

perspektiv är särskilt intressant då de för elever har en betydande roll i förberedandet inför 

vuxenlivet. Studien kommer därutöver fokusera på vilka förberedande insatser skolan gör för 

att underlätta ett eventuellt inträde på arbetsmarknaden för unga vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 
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Syfte och problemställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att genom sju gymnasielärares berättelser få en djupare förståelse 

för hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar.   

Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för att besvara studiens syfte: 

1. Hur upplever gymnasielärarna att förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden ser 

ut för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

2. Hur arbetar gymnasielärarna och skolan för att förbereda elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar för ett eventuellt deltagande på arbetsmarknaden? 

Avgränsning 

Studien avgränsas till sju intervjuer med lärare och specialpedagoger med lärarutbildning i 

Stockholmsområdet som arbetar inom gymnasieskolan med elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I Stockholms stad finns cirka 100 gymnasieskolor (Stockholms stad, 

2019) och denna studies deltagare arbetar på fyra av dessa skolor. Avgränsningen föranleder 

att studiens resultat inte kan generaliseras till hela populationen gymnasielärare i Stockholm 

eller Sverige.  

Definitioner 

Inom ramen för denna studie begränsas funktionsnedsättningar till neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, NPF, som är ett begrepp som samlar flertalet diagnoser kopplade till hjärnans 

funktion. Enligt Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med NPF, är de 

vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes 

syndrom och språkstörning (Riksförbundet Attention, u.å.). Från och med det här avsnittet 

kommer i denna studie benämningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar användas som 

samlingsnamn för dessa diagnoser och fortsättningsvis att förkortas som NPF. I de fall det står 

NPF-diagnoser syftas det till neuropsykiatriska diagnoser. 
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Terminologi kring NPF-diagnoser utvecklas och omvärderas ständigt. Denna studie utgår från 

Mini-D 5 och Socialstyrelsens definitioner för funktionsnedsättningar. Mini-D 5 är 

beteckningen på den svenska utgåvan av den amerikanska diagnosmanualen DSM-5, 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th edition, som innehåller beskrivningar 

och kriterieuppsättningar för en rad olika diagnoser (American Psychiatric Association, 2014: 

7). För att diagnostiseras med ADHD ska det bland annat finnas ett varaktigt mönster av 

bristande koncentration eller hyperaktivitet och impulsivitet som har negativ effekt på 

funktionsförmåga eller utveckling (American Psychiatric Association, 2014: 26). Motsvarande 

bedömningskriterier finns för ASD, Autism Spectrum Disorders, vilket är ett samlingsbegrepp 

för olika autismdiagnoser. Aspergers syndrom är sedan 2013 inte längre en separat diagnos utan 

ingår numera i ASD (Autism & asperger förbundet, 2015). ASD kännetecknas av brister i social 

kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang (American Psychiatric 

Association, 2014: 22-23). För att diagnostiseras med ASD finns även kriterier om begränsade 

och upprepade mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Utöver detta är det enligt Riks-

förbundet Attention vanligt att individer med NPF har svårigheter i samspel med andra 

människor, inlärning och minne samt att uttrycka sig i tal och skrift (Riksförbundet Attention, 

u.å.).  

Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar för en enhetlig terminologi för funktions-

nedsättningar i Sverige och utgår från FN:s standardregler vars syfte är att tillförsäkra 

människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Regeringskansliet, 2008: 15-

17). År 2007 gjorde Socialstyrelsen en revidering av terminologin då termen handikapp togs 

bort. Utöver detta gjordes även en distinktion mellan begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder. Funktionsnedsättning är när en eller flera funktioner inte fungerar på så sätt 

som anses vara normalt (Gustavsson Holmström, 2005: 13). Funktionsnedsättning definieras 

som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, medan funktions-

hinder istället innebär en begränsning som funktionsnedsättningen medför för individen i 

relation till omgivningen (Carlberg Eriksson, 2016: 13-14).  

Internationellt benämns neuropsykiatriska diagnoser på andra sätt än i Sverige, vilket är viktigt 

att ta i beaktning vid kartläggning av internationell forskning. I översättningen av kapitlet som 

i DSM-5 heter Neurodevelopmental disorders har experter inom området varit oeniga i 

terminologin (American Psychiatric Association, 2014: 7), vilket påvisar att det finns 

svårigheter i definitionen av för denna studie relevanta begrepp. 
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Bakgrund 

Skolan – en viktig aktör  

Inom gymnasieskolan finns idag 18 nationella program, varav sex är högskoleförberedande och 

tolv är yrkesförberedande (Skolverket, 2018). Enligt Skolverket har skolan som uppgift att ge 

det stöd som personer med funktionsnedsättningar behöver. Detta innebär extra hänsyn i frågor 

som rör olika typer av behov för eleven i hela undervisningsprocessen och i alla olika slags 

lärmiljöer (Skolverket, 2014: 12). Skolverket är noga med att påvisa att elever med 

funktionsnedsättning inte är en homogen grupp utan att behoven kan skilja sig markant. Stödet 

ska därmed utformas efter elevens behov med utgångspunkt i individens styrkor och intressen. 

Den svenska skollagen (SFS 2010:800) innefattar flertalet riktlinjer för hur lärare ska arbeta 

och förhålla sig till skolans elever, inte minst till personer med funktionsnedsättningar. I 15 kap. 

2 §, första stycket av skollagen beskrivs delar av de allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 

som förtydligar gymnasieskolans ansvar att arbeta förebyggande för framtida yrkesliv och 

fortsatta studier. I lagen står:  

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Skolans roll och ansvar har de senaste decennierna utvecklats väsentligt. Sedan den allmänna 

folkskolan infördes i Sverige 1842 har det skett en mängd olika reformer gällande skolan. Barn 

och ungdomar med särskilda behov skildes under en lång tid från den ordinarie undervisningen. 

De fick gå på anstalter, i specialklasser och specialskolor och kallades för sinnesslöa, imbecilla 

och vanartade barn (Skolverket, 2008: 19-20). En reform som haft stor betydelse för formandet 

av skolan är den som i 1957 års skolberedning utvecklades till ett koncept om en skola för alla. 

Det som präglade denna fas var sättet skolväsendet såg på elevers problem, där eleven sågs som 

den bärande parten för sina svårigheter (Skolverket, 2008: 21). Därefter följde en tid av 

generösa bidrag från staten vilket gjorde att allt fler elever fick specialpedagogiska insatser 

(Skolverket, 2008: 22). År 1962 infördes grundskolan vars läroplan uppgav flera förslag på 

särskiljande insatser såsom CP-klass, hjälpklass och observationsklass. Under 1970-talet 

gjordes en utredning om skolans inre arbete som banade väg för ett nytt synsätt gentemot elever 

i behov av särskilt stöd. Utredningen förändrade framförallt idén om vem som var bärande i 

ansvar. Fokus flyttades nu från individen till pedagogiken och skolornas arbete för att anpassa 

undervisningen (Skolverket, 2008: 22). 
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Skolan har sammanfattningsvis en viktig roll för att förbereda elever för ett eventuellt 

deltagande på arbetsmarknaden. Likt arbete skapar skolan mening och identitet då den tillför 

ett sammanhang och rutiner i det vardagliga livet.  

Aktörer på arbetsmarknaden  

Det finns ett flertal aktörer i samhället med ansvar att arbeta med frågor som rör funktions-

nedsattas deltagande på arbetsmarknaden. Sveriges största förmedlare av arbeten är Arbets-

förmedlingen. Myndigheten har på uppdrag från Sveriges regering som övergripande mål att 

vägleda och stötta arbetssökande som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. I 

regeringens regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen, framgår att ett 

av myndighetens uppdrag är att prioritera stöd till unga vuxna under 30 år med funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (Arbetsmarknadsdepartementet, 2018). Arbets-

förmedlingen är den enskilt största aktören och spelar en viktig roll vid övergången från skola 

till arbetsliv. Utöver Arbetsförmedlingen finns andra, mer specialiserade verksamheter som kan 

bistå i arbetsrelaterade frågor. En etablerad aktör i Stockholmsregionen är Misa, en privat 

driven omsorgsverksamhet inriktad på personer med kognitiv och psykologisk funktions-

nedsättning, där NPF ingår (Misa, u.å.). Verksamheten är primärt belägen i Stockholmsområdet 

och omfattas av daglig verksamhet, arbetsmarknadsrelaterad stöttning till kommuner och 

Arbetsförmedlingen, praktikstöd till skolelever samt studiestöd till universitetsstudenter. 

Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med avsnitt som avhandlar teori och tidigare forskning med relevans för 

studiens forskningsfrågor. Därefter sker en redogörelse för hur studien är utformad och den 

metod som används. Efter metodavsnittet följer studiens resultat- och analysdel där relevanta 

resultat presenteras och analyseras. Slutligen följer en diskussionsdel där resultaten diskuteras 

och en kritisk reflektion görs.  

Teori 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska referensramar som ligger till grund för att besvara 

studiens frågeställningar. Inledningsvis ges en skildring av hur teoribildning inom fältet 
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funktionsnedsättningar ser ut. Därefter följer en redogörelse för centrala delar i Goffmans teori 

om stigmatisering samt Bourdieus humankapitalteori, vilka är de primära teoretiska ramverk 

som denna studie utgår från i analys och diskussion.  

Den sociala modellen som grund för teoribildning 

The social model of disability – på svenska Den sociala modellen – är en modell som legat till 

grund för att skapa teori inom forskningsfältet. Modellen är och har varit betydelsefull i debatt 

och forskning när det gäller funktionsnedsättning och uppstod framförallt som en reaktion mot 

det medicinska perspektivets dominerande ställning. Modellen har sedan utformandet på 1980-

talet fått såväl stor uppmärksamhet som kritik där dess förespråkare främst återfinns i 

Storbritannien (Gustavsson Holmström, 2005: 59).  

Grunden i modellen är att det är samhället som handikappar människor med funktions-

nedsättningar, där strukturer och processer utesluter människor från fullständigt deltagande 

(Gustavsson Holmström, 2005: 67). Vidare anses det inte finnas en direkt koppling mellan 

kropp och funktionshinder, utan att det är samhällets ovilja att ta hänsyn som gör att gruppen 

blir en förtryckt minoritet (Gustavsson Holmström, 2005: 59-60). Centralt för modellen är hur 

begrepp definieras. Om en funktionsnedsättning ses som en tragedi kommer dessa individer ses 

som offer för olyckor eller omständigheter, vilket får följder i den sociala interaktionen men 

även i politiska ställningstaganden. Om funktionsnedsättningen däremot förklaras som ett 

socialt förtryck – som den sociala modellen förespråkar – kommer fokus istället vara på hur 

samhället förtrycker funktionsnedsatta genom okunnighet och icke existerande förståelse 

(Gustavsson Holmström, 2005: 67).  

Modellen har fungerat som redskap för teoribildning och haft stort inflytande internationellt. 

Förespråkare av modellen har kritiserat det medicinska perspektivet men inte stått oemotsagda. 

Modellen anklagas för att vara förenklad och medföra begränsad debatt. Thomas (1999) 

kritiserar att funktionsnedsättning endast skulle bestå av sociala hinder och huruvida 

anpassningar från omvärlden till fullo skulle kunna kompensera för nedsättningen (Thomas, 

1999: 60). Vidare har modellen fått kritik för att det främst är fysiska funktionsnedsättningar 

som går att applicera och att bland annat inlärningssvårigheter inte lika väl passar in. Modellen 

anses också enligt kritiker bortse från kroppens betydelse (Gustavsson Holmström, 2005: 75-

77).  
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Goffman och begreppet stigma 

Det finns teorier om funktionsnedsättning som tar såväl mikro-, meso- och makroperspektiv. 

En vanligt förekommande sociologisk utgångspunkt inom forskningen är den symboliska 

interaktionismen, där Erwin Goffman är en ledande figur (Gustavsson Holmström: 2005: 26).  

Goffman (2014) beskriver att det är inom varje enskilt samhälle som det fastläggs vilka medel 

som är viktiga för att kategorisera människor, samt vad som uppfattas som äkta och vanligt för 

medlemmarna inom varje grupp. Det är således till stor del miljön som avgör vilka grupperingar 

en individ skapar samhörighet med. De spelregler som finns inom kategorierna gör att individen 

inte medvetet behöver ha sitt beteende i åtanke. Det är först när en utomstående dyker upp som 

gruppen kategoriserar in personen i ett fack där olika egenskaper och social identitet tillskrivs 

(Goffman, 2014: 9-10). En individ som avviker från en kategori kan enligt Goffman enkelt 

urskiljas av de övriga inom gruppen då denne uppvisar egenskaper som inte är önskvärda i 

sammanhanget. I och med att detta sker kommer individen att förminskas av de övriga och gå 

från att vara “normal” till att bli utstött. Det är denna stämpel som innebär ett stigma vars 

konsekvenser är omfattande då den av andra kan uppfattas som oduglighet och ett handikapp 

(Goffman, 2014: 10). Begreppet stigma har fått en avgörande roll för teoretisering inom 

forskning kring funktionsnedsättningar (Gustavsson Holmström, 2005: 26) och blir således 

centralt att inkludera i denna studie. 

Vidare beskriver Goffman (2014: 138-139) att en nödvändighet för ett socialt liv är att 

samhällets medlemmar spelar efter en gemensam stomme normer som är vedertagna och blivit 

institutionaliserade. När en individ bryter mot normen försöker samhället åtgärda “problemet”. 

Goffman menar att önskan om att passa in är tillräcklig då individen i många fall inte har någon 

makt att styra över möjligheterna att förhålla sig till normen. Enligt Goffman är det inte förrän 

en individ är medveten om sin situation som individen kan påvisa någon form av handlande 

som motsvarar de sociala villkoren. Vidare lägger Goffman stor vikt vid att stigma inte rör 

egenskaper utan relationer. Med det menar han att det är normen i en viss kontext som styr vad 

som är stigmatiserande (Goffman, 2014: 11). Det kan således i en kontext vara norm att ha 

studerat på universitetet medan det i ett annat sammanhang anses vara stigmatiserande.  

Kritik som riktats mot Goffmans stigmatiseringsteori berör bland annat att han individualiserar 

såväl problem som ansvar för dess lösning (Gustavsson Holmström, 2005: 30). Link och Phelan 

(2001: 363-385) menar att teoretiseringen av begreppet stigma behöver ta hänsyn till såväl 

maktförhållanden som sociala strukturer. Goffman kritiseras för begreppets fokusering på de 
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socialpsykologiska dimensionerna och individens upplevelse av stigma. Link och Phelan menar 

att stigmatisering alltid sker under ojämlika maktförhållanden som genererar konsekvenser för 

den stigmatiserades förutsättningar i varje enskild kontext. De belyser att det finns omfattande 

skillnader inom varje stigmatiserad grupp vilket innebär att en generalisering av gruppen som 

helhet inte kan göras. Utöver detta ställer de sig kritiska till att Goffman utgår från att den 

stigmatiserade gruppen är av negativ innebörd. De menar att Goffman skapar ett vi- och dem-

tänk där “vi” är de som anses normala och “dem” de som är normavvikande. Sammantaget 

menar de att den stämpel stigmatiseringen innebär förstärker de redan utsattas status i samhället 

och medför ökad risk för diskriminering inom utbildning och arbetsliv (Link & Phelan, 2001). 

Kritiken mot ett vi- och dem-skapande tas även upp av Bauman som menar att stigmat 

symboliserar ett utanförskap som är svårt att förhandla bort. Att bli betraktad som den som 

avviker från normen påverkar individens möjlighet att ta del av samhällets resurser (Bauman, 

1990: 143-169).  

Bourdieu och humankapitalteorin 

För att öka förståelsen för studiens fenomen kompletteras det teoretiska ramverket med delar 

av sociologen Pierre Bourdieus humankapitalteori. Centralt för Bourdieu är att en individ 

tillskriver sig färdigheter och kunskap om agerande och förhållningssätt vid deltagande i sociala 

miljöer (Carle, 2015: 406). Arbetsmarknaden är en social institution som utgör en betydelsefull 

del av människors liv. Bourdieus humankapitalteori blir således ett viktigt bidrag till att ge 

förståelse för vikten av inträde på arbetsmarknaden.  

Enligt Bourdieu kan sociologiska system och sociala relationer förklaras med hjälp av tre 

grundläggande begrepp; fält, kapital och habitus (Broady, 1998: 3). När Bourdieu i början av 

1970-talet introducerade begreppet fält i den sociologiska arenan hänvisade han till olika sociala 

system och domäner där det finns förgivettagna regler för organisering och positionering 

(Calhoun m. fl., 2012: 330). Inom varje fält finns mindre fält där Bourdieu menar att det pågår 

en ständig, intern kamp om fältspecifikt kapital (Carle, 2015: 383-384). För att applicera 

Bourdieus teori på aktuell forskningsfråga kan arbetsmarknaden ses som ett fält inom vilket 

olika branscher utgör mindre fält. Inom varje bransch finns mindre fält som utgörs av olika 

företag. Då en individ tillhör flera fält är det inte alltid tydligt var fälten avgränsar varandra.  

Vidare är kapitalbegreppet en essentiell del i Bourdieus teoribildning, vilket enkelt sagt kan 

liknas med symboliska och materiella tillgångar (Broady, 1998: 3). Bourdieu definierar fyra 
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huvudgrupperingar av kapital; ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt. Kapitalets 

funktion och betydelse varierar beroende på vilka fält individen rör sig inom (Carle, 2015: 383-

384). Kapitalet står i relation till fältets trosföreställningar och har endast betydelse när gruppen 

identifierar det som erkänt och tillskriver det värde (Broady, 1998: 6). Det sociala kapitalet kan 

vara en individs tillgång till ett fält som ett resultat av ett förmånligt kontaktnät (Carle, 2015: 

408), givet att kontaktnät är av betydelse.  

Kampen om kapital sker såväl inom som mellan redan etablerade fält, eller i etablerings-

processen av nya fält (Carle, 2015: 408). Förmågan att tillskriva sig information från olika 

kontexter, och därmed vinna kapital, avgörs av hur rikt en individs habitus är (Calhoun m. fl, 

2012: 329). Habitus utvecklas inom kollektiva sociala konkurrensfält (Carle, 2015: 409) och 

kan ses som system av dispositioner som hjälper individen att orientera sig i den sociala världen 

(Broady, 1998: 3). Bourdieu menar att vissa sociala miljöer är mer formande än andra, där 

uppväxtens livsförhållanden är särskilt avgörande och utgör stommen i individens habitus 

(Carle, 2015: 407). Då habitus påverkas av individens livsförhållande och erfarenhet under 

uppväxten innehar personer inom samma sociala grupp eller fält ofta liknande habitus (Calhoun 

m. fl., 2012: 329). En individ med en viss diagnos skulle därmed enligt Bourdieus synsätt kunna 

antas ha liknande habitus som en annan individ med samma diagnos, då deras erfarenheter kan 

vara av likartad karaktär. Å andra sidan innefattar en individs uppväxtförhållanden fler faktorer 

än innehavet av en diagnos, vilket således inte formar hela individens habitus. 

Den kritik som riktas mot Bourdieus teoribildning och som är inom ramen för denna studie har 

sitt fokus på fält och habitus. En sociolog som riktar kritik mot fältbegreppet är Lahire (2010) 

som bland annat menar att alla deltagare i ett fält inte investerar lika mycket resurser i fältet. 

Vidare menar han att fältteorin inte kan täcka samtliga relevanta kontexter eller kategorier av 

aktörer (Lahire, 2010: 458). Framförallt riktas kritik mot Bourdieus habitusbegrepp där kritiker 

ofta belyser att begreppet är deterministiskt (Malmio, 2015: 92-96). Vandenhaute (2004: 21) 

menar att habitus är ett omfattande begrepp som kan förstås på flera olika sätt och att det saknas 

konsensus i hur begreppet ska definieras. I Malmio (2015: 110) redogörs för att de mest 

komplexa förklaringarna av begreppet är alltför breda och svåranalyserade, medan de 

förenklade förklaringarna endast redogör för en del av fenomenet. Malmio argumenterar vidare 

för att habitus bäst lämpar sig för att förstå dolda klasstrukturer i samhället (2015: 103). 
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Teoretisk diskussion 

Trots att den sociala modellen kritiseras för att främst vara applicerbar på fysiska funktions-

nedsättningar anses den relevant att involvera för att ge betydelsefulla insikter i denna studie. 

Detta då den spelat en betydande roll för begreppsdefinition och forskningsfältet i stort. 

Goffman och Bourdieu är två sociologer vars teoretiska ramverk kompletterar varandra och ger 

denna studie goda förutsättningar att kunna analysera och förstå forskningsfrågan. Goffman 

bidrar till förståelsen för den avvikandes roll i sociala strukturer, både utifrån den 

stigmatiserades perspektiv och dess omvärld. Bourdieus teori om fält och kapital ger forskarna 

bra verktyg för att förstå komplexiteten i samhällets institutioner och hur svårt det kan vara att 

få tillträde. Någonting som skiljer teoretikerna åt är vilken utgångspunkt deras teorier tar, där 

Goffman till stor del har ett individperspektiv medan Bourdieu intresserar sig för strukturer och 

dess betydelse. Med detta menas inte att det endast finns olikheter då det går att dra paralleller 

mellan de två teoretikerna. Goffman menar att det inom varje enskilt samhälle finns spelregler 

som gruppens medlemmar agerar efter, något som till stor del kan liknas med Bourdieus idé om 

habitus. Utan att likställa begreppen går det att se en koppling mellan kapital och stigma, då 

lågt kapital försvårar inträde till fält samt genererar ett underläge i kampen om fältspecifikt 

kapital.  

Tidigare forskning 

I denna studie används tidigare forskning som tolkningsram för att få en fördjupad förståelse 

för forskningsfrågans substans. Tidigare forskning om NPF-diagnoser i relation till lärares 

upplevelser av förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden är begränsad, inom såväl 

kvalitativ som kvantitativ forskning, både i Sverige och internationellt. De forskningsresultat 

som det redogörs för i avsnittet berör således angränsande forskningsfält och presenteras i två 

huvudsakliga delar. Först redovisas forskning som kartlägger hur situationen på arbets-

marknaden ser ut för personer med NPF. Därefter redogörs för forskning som rör övergången 

från skola till vidare studier eller arbete för personer med funktionsnedsättning. Dels 

presenteras allmän forskning om funktionsnedsättningar medan andra studier berör forskning 

gällande NPF och specifika diagnoser som ADHD och ASD.   
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Situationen på arbetsmarknaden  

Som den fjärde vanligaste kategorin av funktionsnedsättningar utgör NPF-diagnoser omkring 

1,8 procent av Sveriges befolkning. Av dessa cirka 110 000 personer med NPF-diagnoser 

uppges 60,7 procent ha nedsatt arbetsförmåga som följd av sin funktionsnedsättning (SCB, 

2018: 109). För att arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga lättare ska få eller behålla ett 

arbete tillgodoser Arbetsförmedlingen arbetsgivare med så kallat lönebidrag (Arbets-

förmedlingen, 2018). I Sveriges nationella reformprogram, som är en del av Europa 2020-

strategin, framgår att regeringen 2017 höjde taket för lönebidrag för personer med nedsatt 

arbetsförmåga (Regeringskansliet, 2018: 20-21). Höjningen indikerar att deltagandet på arbets-

marknaden för individer med funktionsnedsättning – och däribland personer med NPF – är en 

prioriterad fråga.  

Olin och Ringsby Jansson skriver i sin rapport från 2009 hur personer med lindriga 

intellektuella, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta hamnar mellan 

stolarna hos olika myndigheter i Sverige (Olin & Ringsby Jansson, 2009: 11-13). Detta får som 

följd att deltagandet på den öppna arbetsmarknaden minskar och att klyftorna mellan denna 

grupp och unga vuxna utan funktionsnedsättningar blir större. I en annan rapport granskades 60 

svenska projekt vars syfte varit att öka möjligheterna för personer med olika funktions-

nedsättningar att komma in på arbetsmarknaden (Danermark & Bjarnason, 2014). Med hjälp av 

dokumentanalys, enkätundersökning och fallstudier gjordes en kartläggning där fem av 60 

projekt varit till för personer med NPF-diagnoser (2014: 21). Samtliga fem projekt såg 

kunskapsbristen kring konsekvenserna av NPF-diagnoser som ett stort hinder för målgruppen 

att få och behålla ett arbete.  

Hensvik och Nordström Skans (2013) rapport om Ungdomsstyrelsens sammanställningar av 

kontakter och ungdomars arbetsmarknadsinträde är inte specifikt inriktad på personer med NPF 

eller andra funktionsnedsättningar. Denna rapport anses dock ändå vara av relevans, då den 

visar att 70 procent av alla ungdomar mellan 19-25 år som är sysselsatta fått sitt arbete via 

informella kontakter, där mer än 50 procent av dessa var genom personer de kände. Det är 

således fler som kommer in på arbetsmarknaden via informella kontakter än via traditionella 

vägar som Arbetsförmedlingen eller jobbannonser. Det konstateras sammanfattningsvis i 

rapporten att kontakter har en avgörande roll för inträde på den svenska arbetsmarknaden.  



 

 12 

Övergång från skola till vidare studier eller arbete 

Adreon och Durocher (2007) gjorde en litteraturstudie om svårigheter som personer med ASD 

stöter på i övergången mellan high school och college i USA. Allt fler personer diagnostiseras 

med ASD och andra NPF-diagnoser och kommer därmed i högre utsträckning att återfinnas i 

akademisk utbildning framöver (Adreon & Durocher, 2007: 271-272). Enligt författarna är det 

således viktigt att högskolor och universitet förstår de särskilda utmaningar som personer med 

ASD ställs inför för att kunna möta deras behov. Inom gruppen finns stor variation inom såväl 

förmågor som begränsningar, vilket förutsätter olika stöd för olika individer. Författarna 

beskriver hur studier inom universitets- eller högskoleutbildning ställer större krav på 

organisering, prestation och eget ansvar (Adreon & Durocher). Vidare belyser författarna att 

det är vanligt förekommande att personer med ASD har svårt med situationer som innebär 

förändringar. De menar därför att förberedelser inför att en person med ASD ska påbörja vidare 

studier är avgörande för att övergången ska bli lyckosam. 

I en liknande studie gjord i USA berörs övergången från high school till college för elever med 

ADHD. Där beskrivs det att det ofta är en kamp för elever som ska ta sig igenom denna 

förändring (Meaux, Green & Broussard, 2009: 248-256). Bristande struktur, mindre föräldra-

övervakning, mer frihet samt mer variabla kursplaner är enligt författarna några faktorer som 

kan leda till hälsorisker för elever med ADHD. Av de 15 individer med ADHD som 

intervjuades i studien hade de flesta en begränsad medvetenhet om sin diagnos fullständiga 

konsekvenser. I studien belyser författarna vikten av att ungdomar med ADHD utvecklar 

strategier för att utifrån sina förmågor kunna navigera övergången till ett mer självständigt 

förhållningssätt. Studien visar att kunskap om sin diagnos kan vara ett hinder om den förblir en 

hemlighet, medan det kan bli ett stöd och ett möjliggörande för individen om diagnosen istället 

ses som en bekräftelse av sitt beteende.  

I ytterligare en amerikansk studie har sex vuxna mellan 25 och 65 år med Aspergers syndrom 

intervjuats om sina upplevelser om arbetsmarknaden (Hurlbutt & Chalmers, 2004: 215-222). 

Samtliga deltagare hade i stor utsträckning negativa upplevelser relaterade till arbete. Ett av de 

mest centrala resultaten är det återkommande faktum att de sällan lyckats behålla ett arbete. 

Flera av studiens deltagare berättade att de trots universitetsutbildningar inom bland annat 

redovisning och statsvetenskap aldrig fått ett arbete relevant för sina kvalifikationer. Enligt 

intervjudeltagarna var det inte arbetsprestationen som varit ett hinder utan snarare det sociala 

samspelet. Flera intervjudeltagare berättade om osäkerhet kring hur interaktion med personer 
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utan diagnoser ska ske och att socialt samspel med andra människor ofta är utmattande. Andra 

orsaker som identifierades var dels svårigheter i kommunikation mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och dels brist på struktur och tydlighet i relation till arbetsuppgifterna. För att skapa 

en tillfredsställande arbetssituation menade intervjudeltagarna att det är viktigt med förståelse 

för hur diagnosen ter sig och vilka behov den medför. Samtliga intervjudeltagare lyfte att 

arbetsgivare i större utsträckning borde överväga att anställa personer med aspergerdiagnos. De 

betonade att de som följd av sin diagnos bland annat är bra på att passa tider, följa rutiner och 

inte blir uttråkade av repetitiva uppgifter. Vidare finns annan forskning som stärker argumentet 

om svårigheter för personer med ASD att behålla ett arbete. Farley m. fl. (2018: 142-152) 

undersökte hur livsstil och sysselsättning såg ut för vuxna med ASD-diagnoser. Orsaker till 

svårigheter att bibehålla en sysselsättning hänvisades i studien till svårigheter i flexibilitet med 

arbetsscheman och sociala utmaningar. 

Metod 

Med syfte att genom sju gymnasielärares berättelser få en djupare förståelse för hur situationen 

på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med NPF presenteras i detta avsnitt tillvägagångs-

sättet för hur detta undersökts. Avsnittet redogör för metodologiska ställningstaganden, 

förberedelser inför intervjuer, genomförande av intervjuer, studiens intervjupersoner, data-

bearbetning och analysmetod, etiska överväganden och slutligen validitet och reliabilitet. 

Metodologiska ställningstaganden 

Valet att göra kvalitativ datainsamling ansågs passande då syftet med studien var att generera 

ny kunskap och öka förståelsen av förutsättningarna på arbetsmarknaden för en stigmatiserad 

grupp i samhället. Frågeställningarna lämpade sig att undersökas med kvalitativ metod för att 

på så vis lyfta gymnasielärarnas subjektiva upplevelser. Som informationsinhämtningsmetod 

valdes semistrukturerade intervjuer, som innebär att ett antal givna frågor utifrån teman ställs 

där möjlighet att ställa följdfrågor finns (Aspers, 2011: 143). Denna intervjuform ansågs 

lämplig för att kunna skapa en dialog mellan forskare och intervjuperson och på så vis öka 
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förutsättningarna för fördjupade svar. Samtidigt kan detta metodval ha begränsat intervju-

personernas utrymme att beröra ämnen utanför intervjuguidens ramar. Trots detta ansågs denna 

metod bäst lämpad. 

Förberedelse inför intervjuer 

Urval 

Urvalet i denna studie består av sju gymnasielärare som arbetar på fyra olika gymnasieskolor 

inom Stockholmsområdet, med specialkompetens om unga vuxna med NPF. Genom forskarnas 

kontaktnät etablerades kontakt med tre lärare inom området. Dessa kontakter grundade sig i en 

bakgrund av engagemang och arbete med frågor som rör unga med funktionsnedsättningar. En 

förfrågan mailades till de tre lärarna som välvilligt tackade ja till att ställa upp på intervjuer. 

Genom dessa lärare föreföll ett snöbollsurval som genererade kontaktuppgifter till fler 

potentiella intervjupersoner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 41). Sammanlagt 

kontaktades 13 lärare varav sju intervjuades. Av bortfallet tackade en av de tillfrågade nej på 

grund av att hon inte upplevde sig ha tillräcklig kompetens inom området, och fem kontaktade 

lärare uteblev med svar. Med samtliga intervjupersoner har den inledande kontakten skett via 

mail. Vid intervjuförfrågan fick samtliga intervjupersoner ett följebrev där detaljerad 

information om uppsatsen fanns. I följebrevet framgick uppsatsens syfte, utformning och etiska 

aspekter såsom deltagarnas anonymitet och möjlighet att när som helst under processen avbryta. 

Följebrevet finns bifogat som bilaga 1. 

Utformande av intervjuguide 

Med utgångspunkt i de teoretiska ramverken – Goffmans stigmatiseringsteori och Bourdieus 

teori om humankapital – genomfördes en brainstormingsprocess där potentiella intervjufrågor 

skrevs ned. Därefter valdes de frågor som ansågs vara relevanta för frågeställningarna ut och 

sorterades in under fyra olika teman. Slutligen gallrades och omformulerades frågor som var 

för lika eller icke relevanta i sammanhanget. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga 2. 

Förstudie 

Innan påbörjad datainsamling genomfördes en förstudie som omfattade ett intervjutillfälle. 

Förstudien gjordes dels för att ge processen en tydlig metodstrategi (Aspers, 2011: 70) men 

främst för att testa intervjuguiden samt få möjlighet att analysera och utvärdera forskarnas 
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intervjuteknik. Under förstudiens intervjutillfälle deltog båda forskarna för att gemensamt 

kunna utvärdera intervjun i efterhand. För att minska risken för ojämn maktbalans fanns tydligt 

definierade roller under intervjun, där den ena forskaren höll intervjun och den andra 

observerade. När förstudien var genomförd gjordes en gemensam utvärdering i flera steg som 

mynnade ut i justeringar i intervjuguiden samt skapade en medvetenhet om viktiga aspekter i 

intervjuteknik. En fråga lades till i intervjuguiden och är markerad med * i bilaga 2. 

Genomförande av intervjuer 

För att skapa goda förutsättningar för en avslappnad intervjumiljö tillfrågades samtliga intervju-

personer om lämplig plats för intervjun. Utfallet blev att sex av sju intervjupersoner intervjuades 

på sina respektive arbetsplatser, medan den sjunde intervjuades på annan plats som intervju-

personen själv valde. Efter en kritisk reflektion om utförandet av intervjuerna diskuterades 

lämplighet i val av plats. Skolan är en miljö där buller och andra störningsmoment förekommer. 

Potentiellt kunde det varit bättre att genomföra intervjuerna på mer neutral plats där lärarna inte 

behövt känna eventuell återhållsamhet för kritik mot sin egen verksamhet.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonens ljudinspelning efter samtycke från 

intervjupersonerna. Intervjutiden varierade mellan 30 och 60 minuter. För att spara tid under 

intervjutillfällena fick deltagarna fylla i ett formulär med bakgrundsinformation innan påbörjad 

intervju. De frågor om bakgrundsinformation som ställdes finns med i början av intervjuguiden, 

vilken finns bifogad som bilaga 2. Informationen som samlades in innefattade kön, ålder, 

utbildning, yrkestitel, tid i yrket samt tid på nuvarande arbetsplats. Denna information samlades 

in för ökad möjlighet till fördjupad analys och användes för att kunna orientera 

intervjupersonerna efter anonymisering. 

Intervjuguiden låg till grund för samtalen under intervjuerna. Baserat på intervjupersonens svar 

gjordes vissa justeringar i intervjufrågornas ordning och formulering. Följdfrågor ställdes i de 

fall ett mer uttömmande svar önskades. Intervjuerna blev således individuella men utgångs-

punkten var densamma. Forskarna har en förståelse för att den insamlade datan är subjektiv och 

partisk då den baseras på intervjupersonernas egna erfarenheter och åsikter, något som varit av 

vikt att ha i åtanke under analysprocessen.  

 



 

 16 

Studiens intervjupersoner 

Samtliga sju intervjupersoner har avidentifierats och givits andra namn än de ursprungliga. 

Nedan följer en kort beskrivning av studiens sju intervjupersoner som är namngivna som 

Anders, Beatrice, Cecilia, Diana, Esther, Farah och Gina.  

Anders, 41 år, är speciallärare och förstelärare på en gymnasieskola med nationella program. 

Under Anders 15 år i yrket har han arbetat nära och med elever med NPF och sedan sex år 

tillbaka arbetar han med elever med intellektuell funktionsnedsättning. På samma skola som 

Anders arbetar Gina, 39 år, som under sina fem år i yrket arbetat som lärare inom samhälls-

kunskap och religion. Gina arbetar med klasser som är inriktade på elever med AST-diagnoser. 

På en gymnasieskola med fokus på kreativa branscher arbetar Farah. Hon är en 42 årig bild-

lärare som arbetat inom yrket i fem år och varit på sin nuvarande arbetsplats i fyra år. På samma 

skola arbetar Beatrice som är 56 år. Hon har arbetat som lärare i 15 år, som specialpedagog i 

fem år och varit på nuvarande arbetsplats i två år. Esther, 39 år, är utbildad gymnasielärare och 

arbetar som förstelärare och lärare inom pedagogik, samhällskunskap, geografi och historia på 

ett gymnasium. Hon arbetar sedan fyra år på ett yrkesprogram med inriktning barn och fritid 

och har sammantaget arbetat inom yrket i 15 år. Diana och Cecilia arbetar på en skola där alla 

elever har någon form av NPF-diagnos. Diana är 39 år och vidareutbildar sig till specialpedagog 

men är sedan tidigare utbildad gymnasielärare i religion och geografi. Hon har arbetat inom 

yrket i 18 år och på sin nuvarande arbetsplats i fem år. Cecilia är 31 år, har arbetat inom yrket 

i sex år och på nuvarande arbetsplats i fyra år.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter varje genomförd intervju noterades forskarnas reflektioner och mest centrala tankegångar. 

Därefter transkriberades de inspelade intervjuerna successivt. Reflektionerna mynnade ut i 

teman som var förankrade i studiens två frågeställningar. Dessa teman låg till grund för kodning 

av datamaterialet under vilka det följde flera teman. För frågeställningen om gymnasielärarnas 

upplevelse om förutsättningarna på arbetsmarknaden skapades följande underteman; 

upplevelsen om målgruppens situation på arbetsmarknaden, samhällsresurser, att känna sin 

diagnos och socialt samspel. För den andra frågeställningen gällande vad skolan gör för att 

förbereda elever med NPF inför deltagande på arbetsmarknaden fanns två teman; skolans 

insatser och särskilda anpassningar. Samtliga teman fick olika färgkoder för att underlätta 

analysprocessen och för att skapa en tydlig överblick över materialet.  
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Vid transkribering av intervjuerna kodades pauser som (paus). På samma sätt noterades känslo-

mässiga uttryck såsom skratt eller suck i de fall de upplevdes ha betydelse för tolkningen av 

intervjupersonens svar. Efter transkribering bearbetades en intervju i taget där intervju-

personernas svar sorterades in under tidigare identifierade teman. Därefter valdes de citat ut 

som bäst belyste varje enskilt temas mest centrala resultat. I resultat- och analysdelen 

presenteras resultaten i löptext och med citat. I de fall information uteslutits mitt i en mening 

redovisas det med [...] för att markera att ett citat brutits.  

Efter att relevanta citat valts följde en process där analys av resultatet gjordes. I analysen av 

datamaterial har en växelverkan mellan induktivt och deduktivt förhållningssätt funnits. Detta 

innebär att analysen gjorts både utifrån teori och empiri, något som bland annat Ahrne och 

Svensson förespråkar (Svensson, 2015: 217-218). Analysen mynnade slutligen ut i en 

diskussion om de mest centrala delarna av studiens resultat.  

Bearbetning och analys av datamaterialet har skett i tre steg som bland annat rekommenderas 

av Rennstam och Wästerfors (2015: 220). Först har materialet sorterats för att skapa ordning 

och därefter reducerats genom att välja ut de mest centrala delarna för studiens frågeställningar. 

Slutligen har forskarna skapat självständighet i analysen genom att argumentera för materialet 

utifrån teori och tidigare forskning. 

Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets rapport (2017) med forskningsetiska principer finns en samling etiska över-

väganden och riktlinjer som syftar till att vägleda forskare i arbetet. Dessa riktlinjer ansågs 

viktiga att följa för att på ett ansvarsfullt sätt säkerställa uppsatsens kvalitet, genomförande och 

resultat. Vetenskapsrådet (2002) lägger fram fyra huvudkrav för forskningsetik; informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar primärt om att berörda parter ska informeras om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002: 7). Hänsyn till detta krav togs genom att studiens deltagare i ett tidigt skede fick ett 

följebrev med information. I och med detta togs även hänsyn till samtyckeskravet som berör 

vikten av att deltagande i en studie ska vara frivilligt och att samtycke alltid ska inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2002: 9). För att leva upp till konfidentialitetskravet bör uppgifter som 

samlats in i förtroende inte oaktsamt spridas (Vetenskapsrådet, 2002: 40). I följebrevet 

informerades deltagarna om att uppsatsen i efterhand kommer att publiceras i universitetets 

digitala arkiverings- och publiceringssystem, DIVA, och därmed vara offentligt tillgänglig, 
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med hänvisning till universitets krav. Insamlade uppgifter bör överlag behandlas med största 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002: 12). För att värna om intervjupersonernas integritet 

anonymiseras såväl identitet som arbetsplats. I strävan efter att vara transparenta har intervju-

personerna erbjudits att förses med ett färdigt exemplar av studien i efterhand. Nyttjandekravet 

handlar om att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsuppgiftens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002: 14). Syftet med datainsamlingen är att besvara studiens forsknings-

frågor genom analys av intervjuernas innehåll i relation till teori och tidigare forskning. 

Ett forskningsprojekt ska ha ett tydligt syfte (Vetenskapsrådet, 2017: 25) och en intresse-

avvägning bör göras för att minimera risken att intressekonflikter mellan forskare och intervju-

personer uppstår (Vetenskapsrådet, 2017: 39). Då studien berör en utsatt grupp gjordes i samråd 

med handledare en noggrann övervägning kring vilken ingång uppsatsen skulle ha. Forskarna 

övervägde att intervjua målgruppens föräldrar men fann deras personliga anknytning för känslig 

för denna studie. Valet föll istället på att intervjua personal inom gymnasieskolan. Denna grupp 

ansågs relevanta att intervjua då skolan utgör en stor del av målgruppens vardagsliv.  

Forskarens roll 

Forskaren bör fundera över sin forskarroll och vara särskilt observant vid studier av känsliga 

ämnen eller grupper (Aspers, 2011: 67). Denna studies forskare har inte tidigare studerat 

aktuellt område, däremot fanns innan påbörjad studie ett intresse för frågan då forskarna arbetat 

med unga vuxna med NPF. Det fanns således en viss förförståelse inom området och därmed 

en ökad risk för bias. Med insikt i att forskningsfrågan är av känslig karaktär har forskarna 

strävat efter ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt i såväl kontakt med intervjupersoner 

som vid fördjupande förståelse av forskningsfältet. Detta har varit en svårighet då forskarna 

intervjuat personer med längre erfarenhet och mer kunskap än forskarna själva. 

Som forskare är deltagande i ett forskningsfält en ömsesidig överenskommelse mellan forskare 

och studiens deltagare som förutsätter att tillträde och acceptans ges (Aspers, 2011: 66-67). 

Tillträde till detta forskningsfält skapades genom forskarnas personliga kontaktnät, vilket delvis 

påverkat studien negativt. Med de intervjupersoner där en redan etablerad kontakt fanns 

upplevde forskarna intervjuerna mer avslappnade och att mer fördjupade svar gavs. Vidare kan 

lämpligheten i snöbollsurvalet diskuteras. Å ena sidan kan forskarna anta att nyckel-

informanterna genererade intervjupersoner de ansåg kompetenta och pålitliga. Å andra sidan 

kan detta ha påverkat sammansättningen av gruppen och gjort den homogen med alltför 

samstämmiga åsikter. 
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Validitet och reliabilitet 

Kvalitativ forskning är inte generaliserbar i samma utsträckning som kvantitativ forskning 

(Ahrne & Svensson, 2015: 26-27). Denna brist lyfts ofta fram som en av kvalitativa 

undersökningars främsta svagheter. Ahrne och Svensson menar dock att generalisering av 

kvalitativ forskning inte är irrelevant utan har betydelse då den bidrar till ökad förståelse för en 

viss miljö. Överförande av forskningsresultat till andra områden och miljöer bör göras med 

försiktighet (Ahrne & Svensson, 2010: 27-28). Denna studies syfte har varit att generera ny 

kunskap och ge ökad förståelse. Forskarna har försökt säkerställa att det som utlovas i syftet 

också behandlas och besvaras i uppsatsen, men ställer sig kritiska till om mängden litteratur i 

avsnittet tidigare forskning varit tillräckligt uttömmande. Den tidigare forskning som 

involverats stämmer inte till fullo överens med studiens forskningsfrågor men berör 

angränsande forskningsfält. Forskning om lärares upplevelser av förutsättningar för inträde på 

arbetsmarknaden för personer med NPF är begränsad. Studien ger en ökad förståelse för det 

aktuella forskningsfältet men resultatet bör med varsamhet överföras till andra miljöer då det 

inte går att generalisera.  

Ett sätt att kontrollera reliabilitet i intervjuer är att i hög grad strukturera intervjuerna, något 

som i viss mån gjordes i denna studie. Däremot kan lämpligheten gällande användandet av 

semistrukturerade intervjuer diskuteras. Intervjuformen har gjort att intervjupersonerna inte fått 

identiska frågor samt att några önskat och därmed fått frågor förtydligade av forskarna. Vidare 

går det att kritisera att intervjuerna genomförts separat av två olika forskare vars subjektiva 

tolkningar skilt sig åt. Genomförande, transkribering och till viss del analys av samtliga 

intervjuer har således haft olika tolkningsmetoder, vilket påverkar studiens reliabilitet negativt. 

Resultat och analys 

Studiens syfte var att genom sju gymnasielärares berättelser få en djupare förståelse för hur 

situationen på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med NPF. Resultatavsnitt inleds med att 

presentera de resultat som rör studiens första frågeställning, dvs. hur upplever gymnasielärarna 

att förutsättningarna för inträde på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med NPF? Vidare 
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presenteras resultat som rör studiens andra frågeställning, dvs. hur arbetar gymnasielärarna och 

skolan för att förbereda elever med NPF för ett eventuellt deltagande på arbetsmarknaden? 

Förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden 

Upplevelsen av situationen på arbetsmarknaden 

Gymnasielärarna har en samstämmig syn om att det finns en låg kunskapsnivå på arbets-

marknaden om hur arbetsgivare ska förhålla sig till individer med NPF-diagnoser. De beskriver 

att det finns negativa fördomar om att personer med olika typer av diagnoser är och agerar på 

ett visst sätt. Farah berättar: 

“alltså jag tror att det finns en väldigt stor okunskap, och man kanske på något sätt har fördomar, och 

ser mer problemen än faktiskt kompetensen.” - Farah 

Beatrice är en av de lärare som menar att det finns felaktiga föreställningar bland arbetsgivare 

om personer med NPF-diagnoser. Detta menar hon blir problematiskt när dessa individer ska 

träda in på arbetsmarknaden.  

“Ja, nu finns det ju en trend i samhället att man ser på autismspektrumtillstånd som någon slags 

superkraft, vilket det är i vissa delar är. Men stora flertalet får man ju ändå tänka sig, är 

normalbegåvade och eller under normalbegåvning och har ganska taskiga förutsättningar och ingen 

specialbegåvning alls. Det är inte alls sådär spännande och roligt.” - Beatrice 

Den upplevda okunskapen som framgår i Farah och Beatrices berättelser går i linje med den 

sociala modellens synsätt om att samhället genom okunnighet och icke existerande förståelse 

förtrycker individer med funktionsnedsättning (Gustavsson Holmström, 2005: 67). Vidare kan 

berättelserna analyseras med hjälp av Bourdieus fältbegrepp och den kamp om resurser som 

enligt honom sker inom fälten (Carle, 2015: 383-384). Här blir det tydligt att arbetsmarknaden 

är ett fält som innefattar flera mindre fält till vilka det ständigt pågår en kamp om inträde. Inom 

fälten finns förgivettagna regler för organisering och positionering som möjliggör eller 

försvårar en grupps inträde (Calhoun m. fl., 2012: 330). För personer med NPF-diagnoser kan 

de fördomar och felaktiga föreställningar som lärarna menar finns begränsa möjligheterna till 

inträde på arbetsmarknaden. Fördomarna förstärker synen av att individerna i fråga saknar det 

fältspecifika kapital som krävs. 



 

 21 

Samhällsresurser 

Arbetsförmedlingen och Misa är två aktörer som ska hjälpa individer med NPF-diagnoser med 

inträde på arbetsmarknaden. När gymnasielärarna får frågor om hur de upplever dessa 

instansers arbete råder det delade meningar om hur väl dessa fungerar. De flesta gymnasie-

lärarna lyfter Misa som en positiv och viktig aktör, medan åsikterna om Arbetsförmedlingen 

generellt är mer negativa. Beatrice ger sin syn på Arbetsförmedlingen:  

“Arbetsförmedlingen idag fungerar ju inte för att den har på något sätt tappat sitt fundament, i och 

med att folk söker själva efter jobb på nätet. Sånt kan vara jättesvårt för den här gruppen. Att välja 

vilket man ska trycka på, vad ska jag skriva och hur ska jag skriva [...] För skolan finns ju SPSM; 

Specialpedagogiska myndigheten. Det skulle behövas en förlängning av det som finns på arbets-

förmedlingar. Och att Arbetsförmedlingen blir det den en gång var.” - Beatrice  

Även Diana, som arbetar på en skola som är specialanpassad för elever med NPF, berättar om 

upplevda brister i arbetssätt och förståelse hos Arbetsförmedlingen.  

“senast igår satt jag med en elev som varit på Arbetsförmedlingen och hon satt här och grät för hon 

hade blivit bemött helt hemskt. Och jag pratade med mamman också. Helt och hållet okunskap och det 

hade varit ett helt misslyckat möte tyvärr så det var tårar och så.” - Diana 

Flera lärare beskriver att förutsättningarna att komma ut på arbetsmarknaden skiljer sig åt 

beroende på vart en individ bor. Att bo i ett storstadsområde som Stockholm lyfts i flera 

intervjuer som någonting positivt. Flera intervjupersoner upplever att möjligheterna till 

tillfälliga arbeten, och antalet aktörer på marknaden, är större än på mindre orter. Vidare 

beskriver flera lärare att kommunen ofta får en central roll. Ekonomiska medel styr om särskilda 

insatser ska göras eller ej och enskilda kommuner beslutar själva om vilka insatser som ska ske. 

Diana berättar: 

“Och min erfarenhet är ju (paus) det ska ju vara lika skola, lika för alla, men det väldigt beroende av 

kommun.” - Diana 

Cecilia berättar om att Stockholm Stad 2013 drog in stora delar av de tilläggsbelopp som var 

till för elever med särskilda behov. Som följd av detta begränsades skolornas möjligheter att 

sätta in det stöd som kan behövas för elever med NPF-diagnoser. Vidare beskriver Cecilia att 

det blev protester bland föräldrar som resulterade i att Stockholm Stad höjde summan för 

tilläggsbelopp till 50 procent av det ursprungliga beloppet. Enligt Cecilia var denna höjning 

inte tillräcklig. Följderna för eleverna beskriver hon enligt nedan:  

“Man blir kvar hemma, många blir hemmasittare, vilket betyder att eleverna inte kommer iväg till 

skolan. Eh, många blir isolerade. Skolskjuts, alltså att man får åka taxi fram och tillbaka från skolan, 
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det kan göra jättemycket. Om det gör att man kommer till skolan så är ju det en jätteviktig insats men 

det är många som får nej till det vilket gör att många blir kvar hemma. Så det är jätteviktigt, dem där 

pengarna.” - Cecilia 

Även Gina berättar hur kommunernas otillräckliga bidrag medfört begränsningar i skolans 

resurser. Hon arbetar på ett gymnasium med klasser fokuserade på elever med AST. Tidigare 

var programmet fyraårigt men är numera treårigt. Anledningen till omorganiseringen menar 

Gina är en följd av neddragningar på ekonomiska resurser från kommunerna.  

Kommunernas begränsningar i bidrag påverkar i vilken utsträckning elever med NPF-diagnoser 

har möjlighet till särskilt stöd och kan förstås med Goffmans idé om att stigma till stor del 

påverkas av miljön (2014: 9-10). Individen har således inte fullständig makt över sin situation 

och sina levnadsvillkor. Vilka villkor och miljö en individ växer upp i är avgörande för 

formandet av habitus (Carle, 2015: 407), vilket ger en förståelse för att det kan bli enklare att 

växa upp i en rik kommun. Förespråkare för den sociala modellen skulle mena att nedskärningar 

likt de Cecilia och Gina berättar om är exempel på när samhället handikappar individer i behov 

av särskilt stöd (Gustavsson Holmström, 2005: 67). Skolans begränsade resurser påverkar 

möjligheten till små insatser som skolskjuts, vilka tycks kunna ha positiv påverkan på en elevs 

skolgång. Det är således viktigt vilka prioriteringar som görs av skolan, kommunen och andra 

instanser med ansvar för elever med särskilda behov. Att göra insatser utifrån ett långsiktigt 

perspektiv tycks vara av betydelse, och åter belyses vikten av god kunskap och förståelse. 

Indragna insatser i skolan som resulterar i att elever blir hemmasittande kan tänkas leda till allt 

högre framtida kostnader än de insatser som i dagsläget behövs. 

Individens roll – vad krävs?  

Genom lärarnas berättelser har forskarna identifierat två huvudsakliga teman i de resultat som 

berör individens roll för inträde på arbetsmarknaden. Ett viktigt arbete som samtliga gymnasie-

lärare lyfter är att få eleverna att lära känna sin diagnos. Det andra temat behandlar vikten av 

en förståelse för det sociala samspelet. Lärarna har en enstämmig syn om att det är en kännedom 

om sin diagnos är en avgörande faktor för att kunna hitta individuella strategier som fungerar. 

Innan eleverna identifierat sina styrkor och svagheter menar lärarna att det blir svårt att jobba 

med ett förändringsarbete. Anders beskriver vikten av att lära sig hantera sin diagnos. 

“Vissa individer har en förmåga att gömma sig bakom diagnosen. ’Det här kan jag aldrig för jag har 

ju ADHD, jag kan inte komma i tid’. Då får man hitta verktyg eller hjälpmedel för att lära sig komma 

i tid” - Anders 

Likt Anders talar Esther om vikten av strategier för att underlätta vardagen. 
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“Ja, om man inte har med sig strategier för sina svårigheter så blir nästan allting en svårighet. Om du 

inte har strategier för hur du kommer iväg på morgonen, så kommer du inte behålla ett jobb.” - Esther 

Gina instämmer i att det är viktigt att känna sin diagnos. Hon menar att vetskapen om vad 

diagnosen innebär kan gynna individen i arbetslivet och betonar vikten av att våga beskriva för 

sin arbetsgivare vad ens styrkor och svagheter är.  

“Att vara medveten om vad man har för svårigheter [...] så att man kanske också kan förmedla det till 

en arbetsgivare, man borde säga “jag är skitdålig på att komma i tid, men jag kommer inte gå hem när 

alla andra går hem!”. [...] Självkännedom och att man vet vad man kan och vad man inte kan, det tror 

jag är jätteviktigt.” - Gina 

Att upplevas som annorlunda och bryta mot normen är det som Goffman kallar för stigma 

(2014). Att inneha en diagnos ses ofta som normavvikande. Goffman menar att medvetenhet 

om sin livssituation är en förutsättning för att kunna handla på ett sätt som motsvarar sina 

sociala villkor (2014: 138-139). Lärarnas berättelser om vikten av självkännedom bekräftar 

Goffmans idé om individens insikt kring sina behov som avgörande för att kunna hantera 

vardagen. Det är först när en individ medvetandegjort sig om sin diagnos som strategier och 

hjälpmedel kan utformas för att diagnosen inte ska bli ett hinder.  

Förändringar är någonting som många med NPF-diagnoser ofta har svårigheter med (Adreon 

& Durocher, 2007). Flera av lärarna beskriver förändringar som den största utmaningen för 

målgruppen och belyser vikten av att få stöttning i strategier för att hantera förändring. Som 

svar på frågan “Vilka delar anser du viktigast att förbereda den här gruppen med inför det 

kommande arbetslivet?” svarar Cecilia: 

“Att kunna hantera stress och krav. Att jobba fram strategier för det. [...] I alla yrken dyker det ju upp 

oväntade saker, och det kanske är det svåraste. Hur gör man när det dyker upp någonting oväntat som 

man inte är förberedd på. För liksom, mycket bygger på struktur och det förväntade.” - Cecilia 

Esther bekräftar:  

“liksom det här att förbereda för att vara ganska flexibel [...] även om man har behov av tydlighet och 

struktur att man ändå ska vara så trygg att man kan skifta i det. [...] Det tycker jag är det viktigaste 

egentligen för det tror jag arbetsgivaren mycket söker idag, att man är flexibel. Och är man inte det så 

blir man svår, krånglig, och jobbig anställd.” - Esther 

Goffmans teorier om stigmatisering kan förklara utsattheten som personer med NPF-diagnoser 

befinner sig i. Goffman menar att individen inte alltid har någon egen makt kring huruvida det 

går att förhålla sig till normen eller inte (2014: 138-139). Arbetsmarknadens ökade krav på 

anpassningsbarhet och höga förändringstakt kan tänkas ofördelaktigt för individer med 

diagnoser som har svårt med flexibilitet och förändringar, vilket bekräftas av Cecilia och Esther.  
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Ett annat återkommande centralt tema i intervjuerna är lärarnas upplevelser av elevernas sociala 

relationer och nätverk. Det är vanligt förekommande i lärarnas berättelser att elever med NPF 

har få eller inga vänner. Flertalet lärare beskriver att de upplever att elevernas sociala relationer 

i stor utsträckning finns via sociala medier, spel och online på internet. Flera lärare ser detta 

kontaktnät som delvis positivt, men inte tillräckligt. Cecilia lyfter föräldrarnas nätverk och 

engagemang som avgörande för elevernas förutsättningar till inträde på arbetsmarknaden. 

“Men om de ska ut och jobba, då är det nästan bara kontakter via föräldrarna som leder till arbete. 

Så vi har ju en tät kommunikation med föräldrarna. ‘Vilka känner ni?’, ‘Vilka trådar kan vi dra i?’”- 

Cecilia 

Bourdieu menar att det sociala kapitalet kan vara en individs tillgång till ett fält som ett resultat 

av ett förmånligt kontaktnät (Carle, 2015: 408). En kamp om kapital sker inom alla fält, och 

utan socialt kapital blir det svårt att tillskriva sig annat kapital. Utan inträde till ett fält försvåras 

förutsättningarna att delta i kampen om fältspecifikt kapital. Lärarna belyser föräldrarna som 

viktiga aktörer för att komma in på arbetsmarknaden samt i formandet av elevernas sociala 

nätverk. Detta kan styrkas av Bourdieus idé om vilken betydelse en individs uppväxt-

förhållanden har för ens habitus. Då habitus handlar om vilket handlingsutrymme en individ 

har bidrar ett begränsat habitus således till begränsade möjligheter att tillgå annat kapital, såsom 

ekonomiskt- och kulturellt kapital. 

En annan central del av den sociala aspekten handlar om elevernas förmåga att förstå det sociala 

spelet. Farah beskriver hur bristen av förståelse för det sociala begränsar eleverna i flera 

avseenden.  

“det sociala, sociala koder och (paus) det samhällsklimatet vi har idag. Det kommunikativa, att sälja 

sig själv, att vara smidig socialt är enormt viktigt. Och det är många som kanske måste lära sig det 

som inte har det naturligt. De behöver lära sig sociala koder, det handlar ju också om att kunna läsa 

av varandra. Och det är många som kan ha svårt för det.” - Farah 

Även Gina återger samma bild av vikten av att förstå det sociala spelet. 

“svårt att förstå sig på det sociala spelet och att det blir fel i mötet med människor, och man kanske 

inte förstår behovet av att skaffa sig ytliga kontakter. Det kanske inte känns intressant, eller tråkigt att 

prata om saker som man inte är intresserad av.” - Gina 

Det är inte endast i skolan som lärarna upplever att det sociala begränsar individer med NPF-

diagnoser. Diana menar att svårigheter i det sociala fortlöper även när eleverna kommit ut i 

arbete efter gymnasietiden. Inom varje fält finns förgivettagna regler om förväntat agerande. 

Ett sådant exempel återfinns i flera av lärarnas berättelser, bland annat de oskrivna sociala regler 
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som finns gällande beteende i fikarummet som i Sverige idag kan ses som en vedertagen 

institution.  

“Återkommande när man pratat med gamla elever är att det är jobbigt med det sociala, i fikarummet 

till exempel. [...] De som har funktionsnedsättningar, de har inte något filter så all energi går ju åt till 

att bara ta sig till jobbet och sen sitta och fika, ja då har ju redan bägaren runnit över”.  - Diana 

Lärarnas berättelser om elever med NPF-diagnosers svårigheter att förstå och läsa av sociala 

koder kan förklaras med habitus. Begreppets innebörd är enligt Bourdieu en individs förmåga 

att tillskriva sig information från olika kontexter och hjälper individen att orientera i den sociala 

världen (Broady, 1998: 3). Vidare berättar Diana om en tidigare elev som efter gymnasiet gick 

ett yrkesprogram och blev elektriker. Trots goda resultat och prestationer i det praktiska arbetet 

orkade eleven efter en tid inte längre komma till arbetet. Detta, menar Diana, var en följd av 

svårigheter i det sociala samspelet som blev alltför ansträngande. Bristen av förståelse för 

behovet av ytliga sociala kontakter bekräftar Bourdieus teori om begränsningar i habitus.  

Att inte förstå eller ha svårigheter med att avläsa sociala koder kan bli stigmatiserande och 

skapa en känsla av otillräcklighet och skam. Dianas berättelse om den tidigare eleven som blev 

hemmasittare kan förstås med Goffmans idé om stigma och avvikande mönster i det sociala 

samspelet (2014). De sociala koder i fikarummet som hos de flesta är vedertagna men som hos 

den enskilde individen hanterades annorlunda skapade ett stigma. Med utgångspunkt i detta ges 

en större förståelse till varför elektrikern valde att inte gå till arbetet. 

Vad gör skolan? 

Arbetsmarknadsförberedande aktiviteter 

Sex av sju gymnasielärare arbetar på högskoleförberedande program och en arbetar på ett yrkes-

förberedande program. På samtliga skolor finns diverse aktiviteter med syfte att förbereda 

eleverna inför framtiden. Lärarna berättar om olika arbetsmarknadsdagar, studiebesök, 

föreläsningar och projektveckor som anordnas. En del av dessa aktiviteter anordnas för skolorna 

som helhet medan andra är särskilt anpassade för elever med NPF-diagnoser. Gina berättar att 

elever med NPF under sitt sista år på gymnasiet undervisas i så kallad arbetsmarknadskunskap 

och får stöttning för att kunna söka jobb efter studenten. 

“Vi skriver in oss på Arbetsförmedlingen, eh. Ah, kollar. Gör mycket av det där jobbet som man kanske 

gör själv om man inte (paus) eller ah som många elever gör själv, men det gör vi tillsammans så att 

man liksom. Vi lägger några timmar på att ‘Nu ska alla börja kolla på alternativ, vad är intressant?’ 
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Eh, vi skriver Cv:n. Vi skriver personligt brev, liksom, utanför lektionstid. Att man gör det med sin 

mentor eller, ah. Så att man har det, så att man inte sitter sen när man efter sommarlovet såhär ‘men 

jag vet inte hur jag ska’ eller’ jag kommer inte igång och skriva ett CV’, eller så. Nej men försöker 

förbereda dem mentalt på framtiden. I tid! På att börja tänka på vad man ska göra efteråt.” - Gina 

Arbetsplatsförlagt lärande, eller praktik, är inte vanligt förekommande på de högskole-

förberedande programmen utan förekommer endast i undantagsfall. Flera lärare ser dock ett 

behov av att eleverna genom praktik eller PRAO får testa på hur det är att vara på en arbetsplats 

på riktigt. Beatrice berättar: 

“Praktikperioden man haft på gymnasiet kan ju vara väldigt avgörande. Jag har jobbat på såna skolor, 

då har vi sett elever med multidiagnoser som fått anställning där de varit.” - Beatrice 

Trots att flera lärare beskriver behovet av praktik finns förståelse för avsaknaden av tid och 

utrymme i de högskoleförberedande programmens läroplan. Farah betonar att praktik inte 

endast skulle ha betydelse för att få praktisk erfarenhet utan lägger stor vikt i att det även kan 

bidra till en ökad meningsfullhet för eleverna.  

“Vi har tagit bort praktik (på skolan), jag tycker det är synd. Men att få testa jobba, att få kontakt med 

det riktiga arbetslivet, det ger ju enormt mycket. Och det skulle hjälpa våra elever också. Det är många 

som skoltrötta och kämpar med motivationen. Att få göra någonting praktiskt då och få känna att man 

bidrar med någonting, det kan ju ge hopp och en boost.” - Farah 

Esther som är den enda läraren som arbetar på ett yrkesförberedande program beskriver de 

fördelar hon anser finns med denna studieform för elever med NPF-diagnoser:  

“Ja men för de här eleverna så är det här ganska tryggt när det finns en fast form. Det är en tydlig 

struktur att ‘jag ska bli det här’, det finns inte 1000 öppningar utan då kan man fokusera på att ‘du ska 

bli elevassistent’ och så kan vi prata om det på det sättet och då blir det liksom (paus) det är lättare 

att sätta upp mål och testa. Än om man jämför med en elev med samma diagnos som går samhälls-

programmet, så då, det finns ju 1000 möjligheter och samtidigt så (paus) då känns det som att det finns 

noll möjligheter, för då måste man ha en jättebra vägledare som kan prata och samtala, medan här så 

har de redan gjort ett val på något sätt.” - Esther 

De insatser som skolan gör kan ses som verktyg för att utvidga elevernas kapital. Då elever med 

NPF-diagnoser ofta har svårigheter med förändringar skulle praktik eller ett program med en 

tydlig inriktning således kunna vara ett hjälpmedel för inträde till olika fält på arbetsmarknaden.  

Anpassningar efter individuella behov – ett dilemma  

Samtliga lärare beskriver hur de på olika sätt anpassar sin verksamhet och förhållningssätt 

utifrån resurser och behov. Anpassningarna ses som en nödvändighet för inkludering och för 

att följa den lagstiftning som finns. Förutsättningarna för anpassning skiljer sig mellan skolorna. 
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Vissa av lärarna arbetar med små klasser där merparten av eleverna har NPF-diagnoser, medan 

andra arbetar i normalstora klasser där elever med NPF-diagnoser är integrerade i den ordinarie 

undervisningen. Beatrice som arbetar i en skola med stora klasser utvecklar ett eget koncept där 

hon beskriver dessa anpassningar som ett hållande av eleverna: 

“Det finns ett...hållande. Får jag kalla det för det? [...] Det finns ett hållande för att undvika det som 

skulle kunna bli fel.” - Beatrice 

Det flesta lärarna är överens om att det finns ett dilemma kring huruvida dessa anpassningar är 

till elevernas fördel i det långa loppet. Kraven på anpassningarna som skolan förväntas göra 

finns inte i samma utsträckning på arbetsmarknaden, beskriver Anders:  

“Nu på gymnasiet så är vi väldigt väldigt bra på att ta hand om alla typer av elever, kanske lite för 

bra, och då kommer den smällen sedan i yrkeslivet.” - Anders 

Esther bekräftar dilemmat om hur mycket skolan ska anpassa efter elevernas individuella behov 

och förtydligar att det ibland kanske är bättre om eleverna börjar lära sig att själva anpassa sig 

efter sin omgivning.  

“Så, mycket av problemen tror jag också är att man gör dem lite (paus) björntjänst, alltså man gör för 

mycket åt dem istället för att lära dem vad de kan göra själva eller stötta dem att tro på sig själva och 

att dem kan klara saker.” - Esther 

Samma problematik upplevs återfinnas när det kommer till vidare studier. Cecilia berättar om 

sin bild av problematiken som kan uppstå på universitetet:  

“men universitetet kanske inte har möjlighet att hjälpa eleverna på samma sätt som de är vana med 

här för vi anpassar ju schema och hela studieuppläggen, men det gör ju inte universiteten i samma 

utsträckning.” - Cecilia 

Möjligheten till anpassning avgörs många gånger av storleken på grupper, vilket är något som 

flera intervjupersoner återkommer till. Anders berättar:  

“De man pratar med som går i stora klasser med diagnoser upplever jag har en inställning att (paus) 

skolan är präglad av misslyckanden och så tror man att man ska misslyckas sedan också. Medan de 

som går i smågrupper, de har fått mer stöd och hjälp och där kanske man har hittat sin nisch [...] Om 

man går i en stor klass så kanske man inte alls får hjälp med sin självbild, utan då är problematiken 

vad den är och så stannar den där, och man inte alls lär sig hantera den.” - Anders 

Lärarnas anpassningar efter elevernas behov i undervisningen sker i enlighet med skollagen 

(SFS 2010:800). Särbehandlingen som dessa elever får bekräftar att deras behov i viss mån är 

normavvikande. Att särskiljas i ett sammanhang, oavsett om det sker hos en enskild individ i 

en klass eller för en hel klass i en skola, kan vara stigmatiserande. Goffman förtydligar att 
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stigma inte rör egenskaper utan relationer och således är kontextbundet (Goffman, 2014: 11). I 

de skolor där det endast går elever med NPF-diagnoser kan anpassningarna tänkas vara norm, 

medan det i stora klasser där elever med NPF integreras i den ordinarie undervisningen tydligare 

blir normavvikande. Här kan lärarnas synsätt och påverkan tänkas bli avgörande för i vilken 

utsträckning anpassningarna ska ses som stigmatiserande eller inte. 

Det är inte bara de begränsade möjligheterna till anpassning som lärarna ser som en svårighet 

när det gäller elever med NPF-diagnosers inträde på arbetsmarknaden. Merparten av intervju-

personerna belyser det glapp de upplever finns mellan gymnasium och vidare studier eller 

arbete. Beatrice menar att det skulle vara betydelsefullt om det fanns en länk i övergången 

mellan skola och arbetsliv och berättar: 

“Många med autism hamnar ju i långtidssjukskrivningar, det vet vi ju. För de kan inte ta sig dit (till 

arbetet), eller de kanske behöver någon som träningsåker med dem i tre veckor tills vägen är etablerad 

och sedan är det inga problem.” - Beatrice 

En situation där glappet blivit påtagligt exemplifierar Diana enligt nedan: 

“Jag hade ju en elev som var jätteduktig. Hon hade jättehöga betyg här, hon hade asperger-diagnos 

och det var väldigt jobbigt med det sociala. Och hon började på universitet [...] men, tyvärr, från att 

gått här på 100 procent och klarat allt så gjordes det till inga anpassningar där trots att vi försökte ha 

kontakt med dem, så hon brände ju ut sig totalt [...] det är så tråkigt när det blir ett sådant glapp 

liksom.” - Diana 

Vidare diskuterar Diana huruvida det finns något annat alternativ för lärarna än att vara 

anpassningsbara. Hon uttrycker en rädsla för att eleverna i sådana fall potentiellt skulle välja 

bort skolan: 

“För samtidigt är det en balansgång för eh, vi har ju flera som provat andra gymnasium och blivit 

hemmasittare i många år. Och sen kan de komma hit och verkligen gå varje dag, och då känner jag ju 

ändå såhär att vi bygger ju ändå upp någonting där. Att man får lyckas, vi har ju det där att man ska 

lyckas.” - Diana 

Utmaningen med att finna balans i mängden anpassningar som ska göras är påtaglig. 

Anpassningarna som lärarna gör tränar eleverna i att fungera med stöd. Baksidan av detta skulle 

utifrån Bourdieus ramverk kunna ses som en brist på kulturellt kapital, vilket har betydelse för 

förståelsen för handlande i ett visst fält. Även Goffmans teori om stigma kan förklara det 

dilemma lärarna upplever då det å ena sidan är stigmatiserande för eleverna att komma ut i 

arbetslivet och inte veta vad som krävs av dem. Å andra sidan blir det stigmatiserande att hamna 

i ett utanförskap som följd av att inte få de anpassningar som eleverna har behov av. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att genom berättelser från gymnasielärare öka förståelsen för hur 

situationen på arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med NPF-diagnoser. Studiens resultat 

går i viss utsträckning i linje med tidigare forskning och teori och bidrar med flera intressanta 

aspekter som delvis ger svar på forskningsfrågorna samt genererar ny kunskap. Den första 

frågeställningen om gymnasielärarnas upplevelser om förutsättningarna för inträde på 

arbetsmarknaden för unga vuxna med NPF gav flera spännande insikter. Likt Goffmans (2014) 

idé om att en individ som avviker från normen förminskas och blir utstött, var ett återkommande 

resultat i gymnasielärarnas berättelser att det finns bristfällig kunskap och fördomar om NPF-

diagnoser på arbetsmarknaden. Bristen på förståelse menar lärarna är ett hinder för ett eventuellt 

deltagande på arbetsmarknaden. Vidden av den kunskapsbrist och negativa fördomar som tycks 

råda har bidragit till ökad insikt för situationen på arbetsmarknaden för gruppen i fråga. 

Det finns fler argument för att studiens forskningsfråga är betydelsefull. Regeringens mål är att 

öka den allmänna sysselsättningsgraden. Som statlig myndighet har Arbetsförmedlingen i 

uppdrag vägleda arbetssökande och ska prioritera de som står utanför arbetsmarknaden, där 

individer med funktionsnedsättning är en representerad grupp. I tillägg till detta visar 

Danermark och Bjarnasons (2014) granskning av projekt vars syfte var att skapa ökade 

förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden ett förstärkt behov av fortsatta studier på 

området. Trots insatser från statliga myndigheter och andra projekt kvarstår problematiken med 

att deltagandet på arbetsmarknaden sjunker för individer med funktionsnedsättningar. Med den 

sociala modellen kan ett sjunkande arbetsmarknadsdeltagande förstås, då modellen utgår från 

att det finns en ovilja i samhället att ta hänsyn till det som avviker från normen (Gustavsson 

Holmström, 2005). Det finns en samsyn hos gymnasielärarna i önskan om bättre fungerande 

samhällsresurser. Arbetsförmedlingen tycks inte ge det resultat som myndigheten är ämnad för 

och kommunerna upplevs inte ha de resurser som krävs. Att statliga insatser inte är tillräckliga 

bekräftas i Olin och Ringsby Janssons (2009) studie som visar att individer med intellektuella, 

psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta hamnar i kläm mellan myndigheter. 

Följder av detta blir, enligt författarna, ett minskat deltagande på arbetsmarknaden. Studiens 

resultat i kombination med tidigare forskning tyder på att det inte görs tillräckligt för att unga 

vuxna med NPF ska lyckas träda in på arbetsmarknaden. Av resultatet framkommer att det 

skulle behövas en ytterligare instans som kan fungera som en länk mellan skola och arbetsliv. 
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Efter berättelserna från gymnasielärarna har två huvudsakliga teman identifierats gällande vilka 

delar som är särskilt viktiga för att individer med NPF ska lyckas med inträde på arbets-

marknaden. Dels betydelsen av förståelse för sin diagnos och dels kunskap om det sociala 

samspelet och sociala relationer. Samtliga lärare är överens om att denna självkännedom är en 

nödvändighet för att i förlängningen kunna hitta individuella strategier samt vara mottaglig för 

de anpassningar som krävs för att klara av ett arbete. I tidigare forskning (Farley m. fl., 2018) 

återfinns belägg för att det finns svårigheter att bibehålla arbete som följd av brist på flexibilitet 

och sociala utmaningar. Lärarnas idé om behovet att vara transparent mot sin arbetsgivare 

bekräftas i Hurlbutt och Chalmers studie från 2004, som visar att kommunikationssvårigheter 

mellan arbetsgivare och arbetstagare har lett till brist på struktur och tydlighet i arbetsuppgifter. 

Liknande resultat finns även i studien om ungdomar med ADHD (Meaux m. fl., 2009). 

Författarna bekräftar betydelsen av att känna sin diagnos för att på ett meningsfullt sätt kunna 

hitta strategier och förstå sina brister och styrkor. Hensvik och Nordström Skans rapport (2013) 

om betydelsen av kontakter vid ungdomars arbetsmarknadsinträde bekräftar lärarnas berättelser 

om vikten av ett etablerat kontaktnät. I rapporten konstateras att kontakter har en viktig roll för 

inträde på den svenska arbetsmarknaden. Detta kan vidare förstås med Bourdieus teori om att 

det sociala kapitalet är avgörande för inträde till fält. Med utgångspunkt i detta är det sålunda 

troligt att individer med NPF:s begränsningar i social förmåga försvårar ett inträde på arbets-

marknaden. I förlängningen kan detta tänkas få konsekvenser för såväl social utsatthet som 

ekonomiska besvär. Det finns även andra konsekvenser som följd av uteslutande från arbets-

marknaden. Levi (2002) lyfter bland annat att arbete bidrar till att göra livet meningsfullt då det 

medför ett sammanhang och rutiner i vardagen. 

Som svar på studiens andra frågeställning gällande vad skolan gör för att förbereda elever med 

NPF för ett framtida arbetsliv framkommer att flera insatser görs. Lärarna berättar om såväl 

praktik och arbetsmarknadsdagar som studiebesök och arbetsmarknadskunskap. Särskilt 

intressanta resultat återfinns i lärarnas berättelser om de elevanpassningar som görs i den 

dagliga undervisningen. Här råder det inte konsensus kring huruvida mängden anpassningar är 

till elevernas fördel. De krav som ställs på skolan gällande anpassningar återfinns inte i samma 

utsträckning i arbetslivet och därför ifrågasätter flera lärare om anpassningarna får den effekt 

som avses. Vidare visar resultaten att det finns upplevda svårigheter i övergången mellan skola 

och vidare studier eller arbete. Lärarna ger som förklarande orsak till svårigheterna att många 

individer med NPF-diagnoser upplever utmaningar med förändringar och menar att det är av 

vikt att bistå eleverna i denna fråga. Detta går i linje med Adreon och Durochers (2007) idé om 
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att förberedelser inför övergången mellan skola och vidare studier är avgörande för att personer 

med ASD ska få en lyckosam förändring, då detta ofta är svårt för målgruppen.  

Det går att diskutera relevansen i studiens urval i relation till frågeställningarna. Sex av de sju 

gymnasielärarna arbetar på högskoleförberedande program där det främsta uppdraget är att 

förbereda elever för vidare studier och inte för ett direkt arbetsmarknadsdeltagande. Forskarna 

hävdar dock att denna förberedelse ändå är av relevans, då det i ett längre perspektiv handlar 

om att träda in på arbetsmarknaden. En för forskarna betydelsefull insikt inför framtida studier 

är att i ett tidigt stadie diskutera hur uppsättningen av intervjupersoner ska se ut. Det 

snöbollsurval som gjordes i denna studie upplevdes ge diskrepans gällande samtalsklimat 

mellan redan etablerade kontakter och intervjupersoner som genererats av dessa. Forskarnas 

upplevelse är att variationerna i personkemi påverkade intervjupersonernas svar på olika sätt. 

Dessa skillnader föranleder en aktsamhet om hur sammansättning av intervjupersoner i framtida 

studier bör gå till väga. En annan insikt som forskarna tar med sig är att ha ett öppet sinne för 

att inte hamna i tunnelseende. Innan analys av materialet fanns en idé hos forskarna om att 

variabler som intervjupersonernas kön och ålder skulle ha betydelse för resultatets utfall. Detta 

visade sig inte stämma då inga betydande skillnader upptäcktes. Det som däremot visade sig 

särskilja ställningstaganden och erfarenheter hade att göra med storlek på klasser och 

gymnasieskolornas arbetssätt. De lärare som arbetade på skolor med inriktning på elever med 

NPF upplevde att det fanns mer utrymme för särskilda anpassningar.  

Resultaten i denna studie och tidigare studier pekar på att synen på elever med diagnoser inom 

skolan har förändrats. I takt med utvecklingen till ett globalt informationssamhälle där bland 

annat sociala färdigheter och analytiskt tänkande fått större betydelse på arbetsmarknaden, kan 

det däremot ifrågasättas om skolan som institution är föråldrad. Det kan diskuteras huruvida 

strukturerna och skolmiljön har utvecklats i samma takt som arbetsmarknaden moderniserats. 

Å andra sidan kan det ifrågasättas om arbetsmarknaden är tillräckligt anpassad till den kunskap 

som finns om den aktuella målgruppens behov. Skollagen (SFS 2010:800) kräver att skolan 

anpassar efter elevers individuella behov. Dessa specifika anpassningar återfinns inte i samma 

utsträckning på arbetsmarknaden. Det kan diskuteras om det är arbetsmarknaden som borde 

erbjuda bättre förutsättningar för utsatta grupper att delta, eller om det snarare är skolan som 

borde moderniseras och ändra sin struktur för att bättre förbereda eleverna för arbetslivet. Kan 

det till och med vara så att det fattas en viktig instans för att täcka det glapp som finns mellan 

skola och arbetsliv för dessa elever? Detta är en viktig och högst aktuell fråga att undersöka i 

framtida forskning.  
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Bilaga 1: Följebrev 

Stockholm 2018-XX-XX 

 

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på programmet Personal, Arbete och Organisation på 

sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats med följande 

övergripande frågeställning: “Hur upplever gymnasielärare att förutsättningarna för inträde på 

arbetsmarknaden ser ut för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?”. Mer specifikt 

så kommer vi studera hur lärare med kompetens för målgruppen ser på vilka möjligheter och hinder som 

finns på arbetsmarknaden, hur de arbetar förebyggande och hur utfallet av arbetet upplevs.  

 

Uppsatsen bygger på 7-8 intervjuer med lärare som har relevant kompetens och som idag arbetar med 

gymnasieelever inom målgruppen. Vi undrar om du är intresserad av att ställa upp på en intervju som 

beräknas att ta ungefär en timme. Intervjuarbetet är planerat till perioden v. 47-49.  

 

Väljer du att delta i studien så kommer vi att avidentifiera såväl din identitet som din arbetsplats. Med 

ditt godkännande, kommer vi att spela in intervjun och därefter transkribera. Detta för att kunna återge 

en så rättvis bild som möjligt av vad som sagts under intervjun och att underlätta analysarbetet. 

Inspelningen kommer raderas efter att transkriberingsarbetet är slutfört. Utöver intervjun kommer vi 

erbjuda dig att svara på en kort enkät med ett fåtal korta frågor med syfte att samla in lite 

bakgrundsinformation. Detta gör vi lämpligen före intervjun när vi ses. Du har möjlighet att hoppa av 

när som under studiens gång.  

 

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras i ett digitalt arkiverings-och publiceringssystem på 

universitet (DIVA) och därigenom vara tillgänglig för alla. Vi kan givetvis skicka ett färdigt exemplar 

till dig. 

 

Om du inte har möjlighet eller lust att delta, kanske du vet någon som skulle kunna vara en lämplig 

kandidat. I sådant fall tar vi gärna emot kontaktuppgifter.  

 

Vid frågor eller andra önskemål om kontakt, vänligen maila lisasindsjo@hotmail.com 

För kontakt med handledare vid sociologiska institutionen, linda.kridahl@sociology.su.se  

 

Vi ser fram emot att höra från dig! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Liam Sallmander och Lisa Sindsjö, studenter 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder: 

2. Kön: 

3. Högsta avslutad utbildning: 

4. Yrkestitel: 

5. Hur länge har du arbetat inom detta yrke? 

6. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

Tema 1 - Bakgrund  

1. * Vad är din upplevelse av situationen på arbetsmarknaden för unga med NPF?  

2. Hur upplever du att arbetsgivare generellt ser på denna målgrupp?  

3. Finns det några statliga insatser som hjälper dessa individer att få ett arbete?  

Följdfråga: Hur ser du på Arbetsförmedlingens roll för att hjälpa denna målgrupp ut i arbete? 

4. Finns det några yrken eller sysselsättningar som är vanligare förekommande hos denna målgrupp? 

5. Vad skulle du säga är de största utmaningarna för de här eleverna?  

6. Vad tror du att elevernas egna uppfattningar är för deras förutsättningar? 

7. Upplever du att dessa elevers syn på framtiden ser annorlunda ut från elever som inte har diagnoser? 

  

Tema 2 - Nuvarande arbete  

1. Vilka specifika insatser görs för att förbereda eleverna för arbetslivet?  

2. Hur (Om) skiljer sig detta från hur andra elever utan NPF förbereds?  

3. Finns några “kopplingar” och partners i näringslivet?  

4. Har era elever möjlighet att genomföra praktik? Isåfall: Hur ser upplägget för det ut? 

5. Hur upplever du dina elevers sociala relationer ser ut? 

6. Hur skulle du säga att resultatet av det arbete ni gör ser ut?  

7. Om du hade större inflytande; hur skulle du vilja att ni arbetade med frågan?  

  

Tema 3 - Personliga erfarenheter  

1. Vilka delar anser du viktigast att förbereda den här gruppen med inför det kommande arbetslivet? 

Varför? 

2. Har du något/några lyckade exempel på när en elev hamnat i ett bra yrke/situation?  

  

Övriga frågor 

1. Finns det något som vi missat som du skulle vilja ta upp eller utveckla? 


