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Abstract 
 

Title: 

På väg in i arbetslivet – Särskoleelevers inträde på arbetsmarknaden. 

 

The way into working life – The entry into the labour market for pupils with intellectual 

disabilities from special schools. 

 

 

Authors: 

Ann Forslund och Aurun Halén. 

 

The aim of this study was to examine  the possibilities to enter the regular labour market for 

pupils and young adults with intellectual disabilities. The method used is tape-recorded 

qualitative interviews with; Two pupils with intellectual disabilities, studying the last year at a 

special school. Two young adults with intellectual disabilities, former pupils at a special 

school and at the moment in search of work at a Public Employment Service office for young 

adults with disabilities. Furthermore were interviews made with two professionals, one 

student counsellor at a special school and one representative at a Public Employment Service 

office for young adults with disabilities. For analysing the empirical data, Iris Marion Young's 

theory about Five Faces of Oppression, Crip theory and Dalrymple and Burkes theory about 

empowerment was used. The results showed difficulties in enter the labour market for these 

young adults and wishes to be able to support themselves financially by a regular work. The 

aim of the welfare system is to help people with intellectual disabilities through for example 

special schools, vocational training and wages benefits. These efforts are not really helping 

but are rather increasing the disabilities and the following discrimination on the labour 

market.  
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1. Inledning 
 
Så skrev de in mig där, och först så tyckte jag att det var lite jobbigt att vara inskriven just i ”sär” eftersom det 

trackar ner på just den man är /…./ Så fort man sa att man gick i särskola, då började de undvika en hela tiden. 

Då var man inte lika bra som de var./…./ Men kompisarna släppte mig helt, när de fick veta ./…./  Man blir 

betraktad som någon helt annan än vad man verkligen är.  (Mattias) 

 

När elever i särskolan uttrycker sig så här, kanske de blir retade för att gå i särskola av andra 

barn och vuxna omkring dem, hur blir det då när de ska komma in på arbetsmarkanden? Får 

de unga med särskolebakgrund någon chans överhuvudtaget att komma in på 

arbetsmarknaden och hur ser den ut i så fall? Rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättningar drivs inte lika för alla typer av funktionsnedsättningar. Rörelsehinder, 

syn- respektive hörselnedsättningar är exempel på funktionsnedsättningar som har en högre 

status jämfört med utvecklingsstörning som är en förutsättning för placering i särskola. Detta 

blir synligt i den allmänna diskursen om funktionshinder genom att de driver sina rättigheter 

till delaktighet i samhället, bland annat gällande delaktighet på arbetsmarknaden. Annorlunda 

är det med de unga som går eller har gått i särskola och som kategoriseras som 

utvecklingsstörda de lyser med sin frånvaro, deras intressen drivs inte av dem själva eller 

några andra i den allmänna diskursen. 

 

Trots att kriteriet för att gå i särskola är utvecklingsstörning är det många ungdomar i 

gymnasiesärskolan som inte ser sig som funktionshindrade.  

 
L: Ja de, jag hade ju själv lite fördomar om särskola, att det skulle vara ganska många handikappade där och folk 

som struntade i skolan och så. Men där på (gymnasiet där Lina gått) fanns det några som var handikappade och 

satt i rullstol, men det var inte där jag gick.   
 

I takt med de ökande kraven i skolans värld har allt fler elever svårigheter att uppnå de 

kunskapsmässiga målsättningarna och blir placerade i särskolan. Kraven ökar även på 

arbetsmarknaden, är arbetsförmåga en personlig egenskap eller är den konstruerad av 

omgivningen? Personer med funktionsnedsättningar har i allmänhet en utsatt position på 

arbetsmarkanden, situationen för unga med särskolebakgrund är än mer utsatta då de 

osynliggörs och särskiljs i samhället. Både särskolans och Arbetsförmedlingens unga 

funktionshindrade legitimeras utifrån en tanke om att vissa personer behöver extra stöd och 

hjälp till följd av att de inte klarar sig i den vanliga skolan eller på den vanliga 

arbetsförmedlingen. Frågan är om hjälpen verkligen är en hjälp eller om det är en stjälp? 

 

Föreliggande uppsats skrivs främst för att belysa möjligheten för unga med särskolebakgrund 

att komma in på arbetsmarknaden genom att de får komma till tals, ett slags empowerment. 

Uppsatsförfattarna vill dels förmedla denna kunskap till människor som arbetar med unga 

som har koppling till särskola och dels till människor i allmänhet för att synliggöra situationen 

för unga med särskolebakgrund. 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka särskoleelevers tankar och erfarenheter av 

att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Detta görs med hjälp av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser elever som går sista året på gymnasiesärskolan på sitt kommande inträde på 

arbetsmarknaden? 

 Hur ser unga med gymnasiesärskolebakgrund, som har kontakt med 

arbetsförmedlingen, på sitt inträde på arbetsmarknaden? 

 Hur ser professionella på f.d. särskoleelevers inträde på arbetsmarknaden? 
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Centrala begrepp 

Särskola är en egen skolform för barn och ungdomar mellan 7-21 år, som inte bedöms kunna 

nå den vanliga skolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd och är anpassad efter varje elevs respektive förutsättningar. Det finns 

både grundsärskola för elever med lindrig utvecklingsstörning samt träningsskola för elever 

med måttlig eller grav utvecklingstörning. Gymnasiesärskolan är fyraårig och har ett 

begränsat antal nationella program med yrkesinriktning samt även individuella program för 

yrkesträning. (Skolverkets hemsida) 

 

Utvecklingsstörning definieras dels psykologiskt som låg intellektuell förmåga eller låg 

utvecklingsnivå och mäts genom intelligenstest, de som har en IQ under 70 kategoriseras som 

utvecklingsstörda. Dels definieras utvecklingsstörning socialt som svårigheter att möta 

samhällets krav. Slutligen finns en administrativ definition vilken innebär att vara brukare av 

samhällets insatser för utvecklingsstörda (Tideman, 1994; Blomberg, 2006). 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem delar och inleds med ett kapitel om tidigare forskning för att 

skapa en orientering på området. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, 

teorier om förtryck och empowerment samt Cripteori. Tillvägagångssättet och redskapen för 

uppsatsens tillkomst redogörs för i metodkapitlet. Vidare följer en framställning av studiens 

resultat med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Avslutningsvis 

knyts uppsatsen ihop i en slutdiskussion. 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring funktionshinder kopplat till särskola, 

arbetsmarknad och lagstiftning. Det är här viktigt att poängtera att före detta särskoleelever 

inte alltid ser sig själva som funktionshindrade, vilket i synnerhet gäller elever som gått på 

nationella eller specialutformade gymnasiesärskoleprogram (Båtevik & Myklebust, 2006; 

Molin, 2008).  

 

Forskning kring funktionshinder 

Den svenska handikappforskningen domineras av pedagogisk och psykologisk forskning med 

mycket inriktning på utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder (Larsson 2006). 

När det gäller arbetslivsforskningen om funktionshinder var den fram till mitten av 1990- talet 

ganska begränsad, därefter har en viss tillväxt skett. I förhållande till andelen av befolkningen 

som anser sig har ett funktionshinder (ca 20-25% av befolkningen i arbetsför ålder enligt 

Larsson 2006) finns ett förhållandevis litet antal publikationer på området (Norlén, 2005). I 

synnerhet kunskapen om funktionshinder och arbetsmarknad i olika makt- och 

mångfaldsperspektiv ”lyser med sin frånvaro” (Larsson 2006:84). Likaså är forskning där 

unga med särskolebakgrund kommer till tals underrepresenterad (Frithiof, 2007). Den svenska 

forskningen kring handikapp och funktionshinder har präglats av ett miljörelativt perspektiv 

och tvärvetenskaplighet (Larsson, 2001). 

 

I den anglosaxiska världen är Disability Studies ett etablerat forskningsfält som likt Women 

Studies fokuserat bristande jämlikhet, utanförskap, brist på delaktighet och orättvisor samt 

hinder och möjligheter i att få full och lika jämlikhet (Larsson 2001). Inom Disability Studies 

definieras funktionshindrade som politiskt förtryckta, en situation som likställs med förtryck 

av svarta, kvinnor, homosexuella med flera (Szönyi, 2004). 
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En stor del av forskning och samhälleliga diskurser kring funktionshinder kretsar kring 

begreppen normalitet och avvikelse. Funktionshindrade har betecknats som avvikande från 

normen som då utgörs av funktionsobehindrade. Många forskare ser begreppen normalitet och 

avvikelse som konstruktioner vilka är giltiga under en viss tid i ett visst sammanhang (Szönyi, 

2004). Normalitet kan utformas på olika sätt; statistiskt, det vanliga/genomsnittliga utgör 

norm; normativt, som berör de värderingar om normalitet som förekommer i ett samhälle vid 

en viss tidpunkt samt individuellt/medicinskt, en individ är normal/frisk inte avvikande/sjuk 

(Tideman, 2000 refererad av Szönyi, 2004). Szönyi menar att skolans idé om normalitet är 

starkt förankrad i en medicinsk normalitetsidé. 

 

Normalitet och avvikelse problematiseras utifrån ett medborgarperspektiv av Taylor 

(refererad av Szönyi 2004) som fokuserar rätten att avvika men ändå vara jämlik med andra. 

Frågan är om det krävs något utöver att lagen är lika för alla för att ett samhälle ska vara 

jämlikt för alla. Taylor menar att en viktig del av likvärdighet kan utgöras av att olika 

minoritetsgrupper får rätt att skriva sin egen historia och att denna även accepteras som en del 

av den gemensamma historien i ett samhälle. 

 

När det handlar om diagnosen utvecklingsstörning för det ofta med sig att en 

socialiseringsprocess inleds i familj, skola och hjälpapparaten (Edgerton, 1990 refererad av 

Renblad 2001). I en studie framkommer att normalbegåvade personer som av misstag fått 

diagnosen utvecklingsstörning socialiserats in i en roll präglad av låg självrespekt. De hamnar 

ofta i beroendeställning, är rädda för att misslyckas samt har en sämre förmåga till 

mellanmänskliga relationer. 

 

Flera forskare har funnit att många personer med intellektuella funktionshinder har en 

gemensam strävan att komma bort det avvikande och annorlunda genom att söka sig till vad 

de uppfattar som ”normala” livsmönster. Ofta innebär det sökande efter acceptans inom 

familj, i arbetsliv respektive i social gemenskap. (Antonson, 2003; Larsson, 2006; Molin, 

2008; Szönyi 2005). I en studie om stödets betydelse i förhållande till arbete och utsatthet 

framkommer att flera personer med lindrig utvecklingsstörning uttryckte att stämpeln 

utvecklingsstörd innebar hinder för möjligheter att få ett arbete samt att särskolebakgrund 

enligt dem inte var meriterande (Antonsson, 2003). 

 

Forskning kring särskola 

Särskolan har kritiserats för att trots målsättningar i gymnasiesärskolans läroplan inte lyckas 

förbereda eleverna för ett meningsfullt vuxenliv, bland annat gällande arbetsliv (Rabe, 1997). 

Särskolan inriktar sig på omvårdnad och elevernas begränsningar, problem och 

tillkortakommanden när den istället borde fokusera på möjligheter, utmaningar och 

kommunikativ färdighetsträning. Eleverna får en särbehandling i särskolan, med för lågt 

ställda krav och få utmaningar, som i förlängningen leder till svårigheter på arbetsmarknaden 

och i samhällslivet. 

 

Vissa lärare i särskolan ser som sin uppgift att informera eleverna om sina individuella 

begränsningar, att de tillhör kategorin utvecklingsstörda samt att de inte ska ha för höga 

förväntningar på möjligheter till förändring efter skolans slut (Szönyi, 2005). I 

målsättningarna för särskolan framgår att eleverna ska öka sin medvetenhet om sina 

förutsättningar (Szönyi, 2005). 

 

I en avhandling som berör delaktighetens villkor för personer med utvecklingsstörning i 

särskolan framkommer både upplevelser av delaktighet och utanförskap, att bli illa 

behandlade av omgivningen och av att bli väl behandlade (Frithiof, 2007). En av de två 

intervjupersonerna i avhandlingen uppger att särskolan finns för dem som behöver hjälp. 
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Båda uppger att det är lärarna som bestämmer i skolan, ramar, disciplin och vad man ska lära 

sig, lärarna är ett slags maktens företrädare. Elevrådet ger dock eleverna möjlighet att 

påverka. 

 

Att individen fokuseras i så stor utsträckning idag är enligt Frithiof problematiskt då individen 

är kopplat till funktionshinder genom en biologistisk grundsyn. Personen är å andra sidan inte 

kopplad till funktionshinder på samma sätt varför personen bör stå i fokus i skolan. Frithiof 

frågar sig vem som har rätt att avgöra eller bedöma när en persons utveckling är störd och 

vilken nytta normalitetstänkandet gör på denna punkt (Frithiof, 2007:214). Vidare menar hon 

att uppdelningen och marginaliseringen av särskoleelever genom att låta dem gå i en avskild 

särskola är negativt för utvecklingen för barnen i den vanliga skolan då möte med det 

annorlunda av henne tolkas som det mest utvecklande för människan (Frithiof, 2007:220f). 

 

Lagstiftning till skydd för funktionshindrade på arbetsmarknaden 

Rättsligt har funktionshindrades position på arbetsmarkanden stärkts successivt genom 

lagstiftningar. 1999 infördes exempelvis Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet av personer med funktionshinder som 2009-01-01 övergår i  Diskrimineringslagen 

(2008:567). Denna markerar att funktionshindrade har rätt till arbete på samma villkor som 

andra (Larsson, 2001). I förarbeten till rättighetslagen framgår att diskriminering är en effekt 

av fördomar som kan avhjälpas genom förbud mot diskriminerande handlingar (Michailakis, 

2006). Michailakis ställer sig skeptisk till förklaringar som anknyter till arbetsgivares negativa 

attityder (medvetna eller omedvetna) och menar att detta är en förenkling av problemet. 

 

Michailakis hävdar att arbetsmarknaden är ett autopoetiskt system, det reglerar sig självt och 

påverkas inte i grunden av andra system så som politik och lagstiftning (Michailakis, 2002). 

Detta gör att arbetsmarknaden finner nya lösningar att hantera exempelvis påbud genom 

lagstiftning om förbud mot diskriminering av funktionshindrade för att kunna upprätthålla sitt 

systems struktur. Systemet bygger idag på ökande krav på arbetskraften och tanken att 

anställningsbarhet är en egenskap som tillskrivs individen i och med att individen uppnår 

kvalifikationskriterium på arbetsmarknaden (Michailakis, 2002; 2006). ”En anti-

diskrimineringslag är på sin höjd ett irritationsmoment för arbetsmarknadssystemet” med 

följden att fler personer definieras som arbetsoförmögna (Michailakis, 2002 s 29). 

Michailakis hävdar att det som personer med funktionshinder råkar ut för när de söker sig in 

på arbetsmarkanden är en systemdiskriminering. Genom den nya lagen kan staten enbart 

hållas ansvariga i de fall som den inte har verkat för att lyfta bort formella hinder som 

begränsar möjligheterna för funktionshindrade på arbetsmarknaden. Michailakis skriver att 

lagen inte lett till någon förändring utan tvärtom, genom hårdare regler för lönebidrag ökat 

exklusionen från arbetsmarknaden för funktionshindrade (Michailakis, 2006). 

 

Ett annat synsätt på diskriminering och lagar finns hos empowermentteoretikerna Dalrymple 

& Burke (2006) som gör gällande att diskriminering är när man bryter mot de lagregler som 

finns i samhället och behandlar vissa personer på ett annat sätt. Lagstiftningen och 

rättighetslagstiftning är enligt dem därför hela tiden utgångspunkten i ett antidiskriminerande 

arbete. 

 

Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden 

I en studie kring möjligheter till inflytande på levnadsförhållanden för personer med lindrig 

utvecklingsstörning framkommer att möjligheten att tjäna egna pengar genom arbete är 

betydelsefullt för inflytandet (Edgerton 1990 refererad av Renblad 2001). Det visar sig i 

upplevelse av självständighet, glädje och framtidstro. En framgångsrik anpassning till 

samhället är enligt Edgerton inte beroende av enstaka personliga egenskaper utan det är 

omgivningens betingelser som är avgörande för utveckling och kompetens. En norsk studie 
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visar att delaktighet i arbetslivet för unga som haft särskilda behov under skoltiden är mycket 

viktigt för deras personliga identitet och etablerande av ett självständigt vuxenliv (Båtevik & 

Myklebust, 2006). 

 

Livssituationen för unga personer med intellektuella funktionshinder i Sverige påverkas av att 

individen har ett större eget ansvar och delaktighet på arbetsmarknaden vilken i sin tur 

påverkar tillgången till välfärdssystemet (Ringsby Jansson & Olsson, 2006). De ungas 

livssituation påverkas även i stor utsträckning av föräldrarnas socioekonomiska situation, 

engagemang och vana vid myndighetskontakter, för att hävda sitt barns behov av och rätt till 

olika former av stöd. 

 

Att personer med olika funktionshinder har en utsatt situation på arbetsmarknaden råder 

enighet om bland forskare. Exempelvis menar Larsson (2006) att personer med intellektuella 

arbetshandikapp inte är fullt ut integrerade på arbetsplatser samt att de har annorlunda 

arbetsvillkor vilket leder till underordning och utanförskap. Utsattheten kan uttryckas som att 

det handlar om en marginalisering på ett kontinuum förankrad – marginell – utslagen och att 

det sker rörelser däremellan i ständig process (Dag, 2006:133f). Dag använder begreppet 

marginalisering för individer med funktionshinder i normal arbetsför ålder som mot sin vilja 

hålls utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

 

Staten har ett ansvar för medborgarna vilket innebär att exklusion från arbetsmarknaden 

omdefinieras från ett individuellt problem till ett socialt. I takt med att välfärdstaten har 

förändrats sedan 1980-talet och framåt jämnar den i allt mindre utsträckning ut skillnader 

mellan olika grupper i samhället (Michailakis, 2006). Staten har dock genom olika re-

inkluderande åtgärder som t.ex. Samhall och lönebidragsstödet stärkt funktionshindrades 

position vid anställningssituationen (Michailakis, 2006). Dessa åtgärder kompenserar de 

exkluderande individerna genom att de uppnår något som flertalet andra uppnår, ojämlikheten 

mellan grupper blir mindre framträdande. Michailakis ifrågasätter dock om denna 

kompensation hjälper de ofrivilligt exkluderande att senare uppnå anställningsbarhet. 

Åtgärderna genererar dessutom stora kostnader som måste kontrolleras och begränsas 

eftersom välfärdsstatens budget är ansträngd. 

 

Nyligen publicerade studier visar att unga människor med rörelsehinder möts av flera olika 

barriärer vid inträde på arbetsmarknaden (Dag, 2006). Dels individuella barriärer så som låg 

utbildning, långtidsarbetslöshet, grava fysiska rörelsehinder och brist på arbetslivserfarenhet. 

Dels miljörelaterade barriärer så som otillgänglig fysisk miljö, högt tempo på arbetsplatsen, 

brister avseende färdtjänst, arbetsgivares attityder samt dålig information. Studien identifierar 

även regelrelaterade barriärer i form av bidragsnormen vilket får till följd att det inte lönar sig 

att arbeta på grund av bidragets storlek. I en annan studie framkommer att flera ungdomar 

med rörelsehinder som gått ut riksgymnasium upplevde efter tre år att de satt fast i den 

bemärkelse att de inte upplevde sig förmå ändra på sin studie-/arbetssituation på samma sätt 

som ungdomar utan funktionshinder (Lang, 2004). 

 

Funktionshindrades inträde på arbetsmarknaden 

Etablerande på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder är enligt en studie stödet 

avgörande i processens tre faser, att nå ett arbete, att få ett arbete och att behålla ett arbete 

(Antonsson och Stål, 2003). Det handlar både om formellt stöd av professionella hjälpare och 

informellt stöd från närstående. Stödet kan även utgöras av arbetsträning, arbetsprövning samt 

stöd från arbetsgivare. Behovet av stöd för att klara sitt arbete identifieras även av Larsson 

(2006) som dock även ser stödet som problematiskt då det i sig innebär en annorlunda 

arbetssituation vilket skapar utsatthet och en grundläggande integrationsproblematik. 

Antonsson och Stål (2003) identifierar även två framgångsfaktorer för att behålla ett arbete; 
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dels personfaktorer (att uppvisa en ”alltid redo” attityd och att värdera sitt arbete högt från 

början) och dels omgivningsfaktorer (den omgivande miljöns beskaffenhet samt adekvat och 

långsiktigt stöd av arbetslivskonsulenter). Betydelsefulla omgivningsfaktorer är även 

huruvida närståendes och professionella hjälpares målsättningar överensstämmer med 

varandra. 

 

En nyutkommen forskningsrapport behandlar övergången för utökade särskolegeneration från 

gymnasiesärskola till arbetsliv (Molin, 2008). Ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden 

handlar om att å ena sidan framhäva sina förmågor och kompetenser och å andra sidan 

förmågan att sätta ord på och tala om sina svårigheter. 

 

I sammanhanget är en utvärdering av projekt Vocational Opportunities in Traning for 

Employment (VOTE) i Belfast intressant (Taylor, Mcgilloway & Donnelly, 2003). Projektets 

syfte var att förbereda unga människor med funktionshinder för en anställning. Viktiga 

faktorer som hade stor betydelse för att lyckas med projektet var bland annat engagemang 

från föräldrar, ett sympatiskt bemötande på arbetsplatsen och ett lyckat samarbete mellan de 

olika aktörerna. Ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden underlättades av att de unga 

förbereddes för arbetsmarknaden genom arbetsträning, genom tillräckligt med stöd, 

matchning med arbetsgivare och arbetstagare, att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna var 

anpassade efter ungdomarnas förmågor samt att ungdomarna tränades i social interaktion med 

människor utan funktionshinder. I projektet arbetade man även terapeutiskt med att stärka 

ungdomarnas självförtroende och självkänsla. Ärlighet, inkännande och realism var viktiga 

faktorer i kontakten med föräldrarna för att inte invagga föräldrarna i för höga förväntningar 

om möjligheter till anställning. Arbetsgivarnas attityder och arbetsplatskulturen var 

betydelsefullt, samt att det fanns en acceptans och förståelse för hur det är att leva med ett 

funktionshinder. Slutsatserna av projektet ”VOTE” var att det var framgångsrikt och ledde till 

att fler unga med funktionshinder kom in på arbetsmarknaden. 

 

Situationen på arbetsmarknaden i Norge för elever med särskilda behov har undersökts i en 

studie (Båtevik & Myklebust, 2006). Där konstateras att skolan har en mycket central 

funktion för hur de ungas livsbanor kommer att formas. I övergången mellan skola och 

arbetsliv, som kan vara problematisk för dessa unga, fungerar vissa personer som 

”gränsvakter” – de kan antingen underlätta eller hindra en framgångsrik övergång. 

Gränsvakterna kan finnas i den unges närmaste sociala nätverk eller utgöras av professionella 

hjälpare. Faktorer som underlättar inträde på arbetsmarknaden är även bra resultat i skolan, 

praktik under skoltiden, körkort, social bakgrund, kön samt familjesituation. 

 

I en brittisk studie noteras en förändring i övergången till vuxenliv för funktionsobehindrade 

genom att övergångsperioden förlängts och präglas av en icke-bofast tillvaro, studier vid 

universitet, resor och nöjen (Canton & Kagan, 2007). Även unga med inlärningssvårigheter  

uppvisar en förlängd övergång, dock inte bestående av samma delar som för de 

funktionsobehindrade. Skillnaderna kan ha en socioekonomisk bakgrund, den förlängda 

övergången som funktionsobehindrade erfar är en livsstil som kostar mer pengar. De unga 

med inlärningssvårigheter kommer enligt Canton & Kagan i stor utsträckning från en sämre 

socioekonomisk bakgrund, det avgörande är dock huruvida den unge har 

inlärningssvårigheter eller inte. För de unga med inlärningssårigheter finner författarna att 

skolan har en mycket större betydelse än för funktionsobehindrade ungdomar som får mycket 

stöd av sitt privata nätverk. Canton & Kagan menar att de personer som har till uppgift att 

stötta unga med inlärningssvårigheter i övergången till vuxenliv måste bli medvetna om de 

förändrade övergångsmönstrena för funktionsobehindrade tillåta unga med 

inlärningssvårigheter samma variation av möjligheter under denna period. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Intersektionellt perspektiv och ”förtryckets fem ansikten”.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt ligger i ett intersektionellt perspektiv vilket fokuserar hur 

olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, politiska, representationella samt 

strukturella (de los Reyes & Mulinari, 2005). Dessa maktordningar påverkar tankar och 

upplevelser av identitetskategorier så som kön/genus, klass, sexualitet, ålder, religion, 

etnicitet och funktionsduglighet. De olika kategorierna kan medföra olika grader av makt 

respektive utsatthet för individer och grupper beroende av de omgivande kontexterna. 

Enigheten är stor om att många förtryck kombineras, ett övergripande förtyck kan även 

utgöras av att individer anses utgöra ett hot eftersom de inte passar in i någon kategori och 

därför blir förtryckta (Gloria Anzaldúa refererad av McRuer, 2006:37f). Gällande 

funktionshindrades situation på arbetsmarknaden hävdar de los Reyes & Mulinari (2005) att 

de hänvisas till en speciell arbetsmarknad där lönerna är låga vilket är ett uttryck för en 

stigmatisering av funktionshindrade. 

 

Den radikala rättviseteoretikern Iris Marion Young (2000) är kritisk till hur tillgångar fördelas 

i samhället. Fördelningspolitiken bör baseras på valfrihet, delaktighet och medbestämmande, 

systemet kan bara vara rättvist om alla får vara delaktiga i beslutsfattandet. Förtryck och 

motsättningar är något som omfattar grupper och inte individer och det är viktigt att 

sammanfoga och synliggöra olika slags förtryck för att kunna bedöma om en grupp är 

förtryckt samt hur samma form av förtryck kan drabba olika grupper. Varje förtryckt grupp 

eller individ är i något avseende förhindrad att utveckla sina resurser och utrycka sina känslor, 

tankar och behov. Även antidiskrimineringsteoretikern Dominelli (1997) menar att förtryck 

utövas i sociala relationer och handlar om att minska och begränsa valmöjligheter för en 

underordnad grupp. Både Young och Dominelli framhåller att alla människor inte kan 

behandlas lika, utan att hänsyn bör tas till olika individers och gruppers olikheter och 

förutsättningar. För att en grupp skall betraktas som förtryckt enligt Young ska gruppen vara 

utsatt för minst ett av följande fem kriterier av strukturellt förtryck: exploatering, 

marginalisering, maktlöshet, kulturell dominans eller våld. Dessa fem kriterier kallar Young 

för ”förtryckets fem ansikten” och de bör tas hänsyn till i fördelningspolitiken. 

 

Exploatering – förtryckta grupper är utsatta för exploatering, exempelvis utnyttjar vissa 

människor andra människor för att skapa sig en vinst. Makt, kraft och resurser överförs 

systematisk från en grupp till en annan vilket enligt Young liknar Marx teori om utsugning. 

Grupper kan drabbas av förtryck till följd av omedvetna föreställningar och beteendemönster 

hos vanliga människor i det vardagliga livet. Det kan dels innebära att grupperna skildras 

genom kulturella stereotyper i media.  

 

Marginalisering – en person är marginaliserad om arbetsmarknaden inte vill använda sig av 

denna person. Funktionshindrade räknas inte, utan står utanför arbetslivet eftersom de inte 

anses kunna bidra med något. Marginaliseringen berövar människor deras fri- och rättigheter 

och gör även att de inte kan utveckla sina personliga resurser och ej får tillgång till allmänna 

sociala sammanhang. Young anser att marginalisering är den allvarligaste formen av förtryck, 

eftersom människor stängs ute från samhället. De marginaliserade förlorar makt och 

inflytande vilket leder till att de hamnar i materiell nöd eftersom de inte kan försörja sig själva 

utan blir beroende av stöd och bidrag. Ekonomiskt och socialt hjälpbehov anses i vårt 

samhälle som ett legitimt skäl att ta ifrån människor rätten till respekt, privatliv och valfrihet. 

Enligt Young är det vanligt förekommande att personer som blir beroende av samhällets stöd, 

exempelvis personer med funktionsnedsättning, blir bemötta med nedvärderande och 

uppfostrande attityder, vilket kan vara väldigt förnedrande. Det förtryck som de 

marginaliserade grupperna utsätts för, skulle kunna minska genom en mindre individualistiskt 
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syn på de medborgerliga rättigheterna. De los Reyes (2001) skriver att individen genom viljan 

att förneka rollen som diskriminerad, internaliserar rollen som den andra, vilket gör att det 

finns ett underförstått godkännande av diskrimineringsprocessen hos individen som blir utsatt 

för diskriminering. 

 

Maktlöshet – en människa är underställd makt utan att kunna utöva makt. Många människor 

ställs utanför inflytande och beslutsfattande i samhället. Ett litet antal människor deltar i den 

dagliga politiken och offentliga beslut verkställs hierarkiskt från toppen till botten. Människor 

som på grund av sin ställning i den sociala hierarkin inte får tillfälle att utveckla och utnyttja 

sina talanger och resurser är maktlösa. Young kopplar samman detta med Marx klassbegrepp, 

i synnerhet utsugningen. Yrkesutbildade (medelklass) är privilegierade och står i överordnad 

position i förhållande till de med okvalificerade yrken (arbetarklass). Den sist nämnda 

gruppen saknar dessutom möjlighet att utvecklas med mer krävande och ansvarsfulla 

arbetsuppgifter, vilket är en form av maktlöshet. 

 

Kulturell dominans – gruppen (personer med funktionsnedsättningar) blir osynliggjord och 

sorteras ut som de andra, de annorlunda. Gruppen framställs ofta i stereotypa bilder som 

avvikande och anses vara överflödig av de dominerande grupperna. Per automatik i det 

undermedvetna, återger de dominerande grupperna sina perspektiv och kulturyttringar som 

allmängiltiga. Den dominerande gruppen mäter den underordnade gruppen genom sina 

kriterier av vad som är passande, fint och normalt. När den egna gruppen uppmärksammas 

som normal betraktas den andra som bristfällig, (de andra) och annorlunda. De som uppfattas 

som ”riktiga” individer enligt stereotyperna i samhället, är däremot vita heterosexuella, icke 

funktionshindrade män ur medelklassen. 

 

De dominerande gruppernas syn på ”de andra” påverkar även ”de andras” uppfattning om sig 

själva, de ser sig själva med den dominerande gruppens ögon. Enligt Young kan de kulturellt 

dominerade som vägrar leva upp till de tillskrivna schablonerna utveckla ett dubbelt 

medvetande om sig själva som ger utrymme för en positiv självuppfattning. De vill uppfattas 

och vara som ”alla andra”, kompetenta och handlingskraftiga men möts av uppfattningen av 

att vara olik, mindervärdig och oduglig. De dominerande grupperna har kontroll av 

informationsöverföringen mellan människor och tvingar på den kulturellt dominerade 

gruppen sina normer och värderingar. För att bryta den kulturella dominansen måste det 

skapas ett utrymme för olikheter i samhället. 

 

Våld – Flera grupper är utsatta för systematiskt våld mot sin person eller egendom, de måste 

alltid vara beredda på oprovocerade attacker med syfte att förnedra. Drivkraften bakom 

attackerna utgörs ofta av en önskan om att förnedra människor som redan betraktas som svaga 

offer. Sociala praktiker möjliggör våld mot vissa grupper i och med att de tolererar och 

uppmuntrar till den här typen av övergrepp. Ett liv under ständiga hot mot sig själv och sin 

familj, berövar personen frihet och värdighet. Mobbing är en form av förtryck, där syftet är att 

nedvärdera, förödmjuka och stigmatisera enskilda människor endast på grund av att de är 

medlemmar ur en viss grupp.  

 

Cripteori 

För att belysa möjligheterna för unga med särskolebakgrund att komma in på 

arbetsmarknaden används i denna uppsats även cripteori, en teoririktning i sin linda vilken likt 

queerteori fokuserar konstruktioner av det som anses vara normalt i ett samhälle. Queerteorin 

har riktat ett kritiskt ljus mot konstruktionerna av heteronormativitet, cripteori riktar ett 

kritiskt ljus mot normen om funktion. Cripteorin har sitt ursprung i Cultural Studies som 

ifrågasätter sakers beskaffenhet, varför de är skapade och naturaliserade på ett specifikt vis 
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(McRuer, 2006:2, 7f). Cripteorin synliggör hur normen om funktion finns och blir synlig i 

samhälleliga relationer och att detta kan förändras (McRuer, 2006:33). 

 

Valet av crip (på svenska direkt översatt som krympling) som centralt begrepp i 

teoribildningen, motiveras genom att det inte går att tala om funktionshinder utan ekot av 

cripple - freak, missfoster, efterbliven (Sandahl refererad av McRuer 2006:141). Ordet crip är 

i grunden aggressivt och talar om för de funktionshindrade att det är mindervärdiga, äckliga 

och aldrig kommer att kunna bli ”normala” (McRuer, 2005:28; McRuer 2006:34). 

Användningen av crip som begrepp handlar om att återta den nedsättande termen crip med ett 

revolterande syfte att fokusera distinktionen funktion/ickefunktion. Cripbegreppet ges en ny 

stolt innebörd vilket kan liknas vid andra identitetspositioner som tidigare varit negativt 

laddade och som laddats om positivt, exempelvis Black Power (Solvang, 2000). Crip innebär 

inte bara ett analytiskt verktyg utan är till stor del just en självidentifierande positionering 

genom exempelvis aktivism och olika konstnärliga uttryck (McRuer, 2006:33f). 

 

Cripteorin fokuserar inte bara personer med rörelsehinder utan även personer med kognitiva 

funktionshinder, synskador och hörselskador (McRuer, 2005:29; McRuer 2006:34). 

Cripteorin innebär även en flexibilitet i sig, om det centrala begreppet crip inte är fungerande i 

ett visst sammanhang (inte har den rätta sprängkraften) kan det bytas ut mot exempelvis ”cp”, 

”miffo” eller ”mongo” (McRuer, 2006:40f). I svenska sammanhang har begreppen miffo och 

lytt använts (exempelvis Gruzska, 2008 och Lyttseminariet på Stockholms Universitet). 

Uppsatsens författare menar att det kan vara relevant att tala om ”sär” (förkortning av 

särskoleelev) i uppsatsens sammanhang. Crip är en möjlig positionering även för 

funktionsobehindrade personer vilka har en stark samhörighet med handikappkulturen. Dock 

innebär detta inte att privilegierna för funktionsobehindrade magiskt försvinner (McRuer, 

2006:36). 

 

Cripteorin riktar sökljuset mot att avtäcka funktionsfullkomlighetens naturlighet genom att se 

den binära uppdelningen funktion/ickefunktion som icke naturlig och hierarkisk (McRuer, 

2006:36). Istället menar han att begreppet ”Virtual Disability” för att beskriva vad som i 

Sverige benämns som funktionsnedsättning är mer rättvisande (Berg & Grönvik, 2007). 

Funktion har inte något egentligt innehåll då funktionsfullkomlighet inte kan uppnås annat än 

tillfälligt, den kan aldrig garanteras och är ständigt hotad av ickefunktion (McRuer, 2006:9f). 

Ingen människa är ständigt varken funktionshindrad eller funktionsobehindrad och alla 

kommer förr eller senare att bli funktionshindrade (McRuer, 2006:157, 198). Däremot är 

stunderna som funktionshindrad eftersträvansvärda då de innebär en möjlighet att utöva 

motstånd gentemot en förtryckande norm (McRuer, 2006:157). 

 

Skillnader i individuell funktionsförmåga existerar endast på ett kontinuum (Berg & Grönvik, 

2007). Funktionsfullkomlighet ses i cripteorin som ideal och norm vilken ständigt skapas men 

ändå är osynligt i vardagen. Exempelvis finns det ett behov hos funktionsobehindrade av en 

delad och universell uppfattning om att funktion är att föredra framför ickefunktion, vilket 

synliggörs av att döva kan få frågan: ”Skulle det inte vara kul att kunna höra ändå?” (McRuer, 

2006:8). Det hierarkiska utgörs vidare av att det funktionsobehindrade idealet är konstruerat 

på ett sätt som begränsar tillträde för personer med funktionshinder (McRuer, 2006:151). Att 

definiera sig som crip är att upptäcka och ta avstånd från det tvingande idealet om 

funktionsfullkomlighet, det är ett medvetet funktionshinderskap där identiteten även blir 

politisk (Berg & Grönvik, 2007; McRuer, 2006:157, 197). 

 

Crip handlar inte om att enas kring en befintlig gemensam identitet som ges ett högre värde 

utan om att ge plats för mångfald och möjliga identiteter som människa (McRuer, 2005:29; 

McRuer, 2006:61, 202). Identitetsformering kan i cripteorin ske enligt Butlers begrepp 
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performativitet vilket innebär att människorna uppträder i förhållande till en normativ 

identitet (Berg & Grönvik, 2007). Samhället är den arena där identiteterna skapas genom en 

strävan mot ett funktionsfullkomligt ideal och endast ett visst antal variationer är acceptabla 

(Berg & Grönvik, 2007; McRuer, 2006:7).  Normaliteten kommer till uttryck i en idealiserad 

individ ”gemene man”, en position som präglas av egenskaper så som självbestämmande, 

autonomi och framgång (Berg & Grönvik, 2007). 

 

Idealet benämns av Garland Thomson som ”the normate”, normaten (Garland Thomson, 

1997, refererad av Berg & Grönvik, 2007 och McRuer 2006:197). Normaten präglas av 

idealet om funktionsfullkomlighet som dock inte blir synligt i sig utan först när någon avviker 

från normen och idealet (Berg & Grönvik, 2007). Särskilt tydligt visar det sig när personer 

med funktionshinder blir beroende av de funktionsobehindrades hjälp (Berg & Grönvik, 2007; 

Gruszka, 2008; McRuer, 2006). Exempelvis präglas tanken om funktionshinder av 

patologisering och degradering, det förekommer brister hos individen som så långt som 

möjligt bör kompenseras genom rehabilitering på olika sätt (McRuer, 2006: 112-122). Genom 

rehabilitering kan individen uppnå en identitet lik normaten från vilken ekot av det 

degraderade andra ändå alltid kommer att höras (McRuer, 2006:141). För att få tillgång till 

olika välfärdsinsatser krävs att människor identifierar sig med sitt funktionshinder (Berg & 

Grönkvist, 2007). Det blir även tydligt genom att avvikaren i det svenska välfärdssamhället 

inkluderas till priset av tacksamhet och assimilation (Berg, 2005). 

 

Relationen mellan funktionsobehindrade och funktionshindrade präglas av en rädsla hos 

normaten för en egen hotad situation som funktionsobehindrad normat (Gruszka, 2008; 

McRuer, 2006:204). Genom exempelvis en olycka eller förändrade krav på arbetsmarknaden 

kan den funktionsobehindrade plötsligt bli funktionshindrad, denna rädsla gör att positionen 

som funktionshindrad stigmatiseras. För att säkra sin position och hantera identitetskrisen som 

nämnda rädsla leder till tolererar normaterna ett visst mått av avvikelse men en underordning 

av avvikelse som faller utanför (Berg & Grönvik, 2007). Samhällets organisering påverkar 

gränserna kring kroppslig funktion enligt Gruszka (2008) och uppsatsens författare anser att 

detta även gäller intellektuell funktion. Gränserna skapas genom ett dynamiskt samspel 

mellan normatproducerade diskurser kring intellektuell funktion och samhälleliga institutioner 

som dessa diskurser skapar (Gruzska, 2008; McRuer, 2006). 

 

Födelseögonblicket, mötet med en potentiellt funktionshindrande omgivning, är ett tillfälle då 

gränserna mellan normaten och avvikaren kan bli synlig (Gruszka, 2008). Ibland kan 

personen passera som normat och ibland avslöjas den och blir istället betraktad som avvikare, 

som funktionshindrad och i detta födelseögonblick kan vem som helst avslöja personen som 

funktionshindrad. Rädslan för att inte passera finns ständigt närvarande i positionen som 

passerande funktionshindrad. Tekniska hjälpmedel så som kontaktlinser för en person med 

synskada kan vara till hjälp för att passera som normat, dock finns den ständiga risken att 

linsen kan ramla ut och att personen därmed inte längre kan passera i den potentiellt 

funktionshindrande omgivningen utan blir avslöjad (Gruszka, 2008). 

 

Empowermentmodell för arbete mot förtryck 

Dalrymple och Burke (2006) har utformat en empowermentmodell som de kallar för socialt 

arbete mot förtryck vilken är användbar som teoretiskt verktyg för att lyfta fram möjligheter 

till förändring. Modellen är en antiförtryckande praktik, med ursprung i det feministiska och 

svarta feministiska perspektivet, baserad på värderingar, empowerment, partnerskap och 

minimal intervention. 

 

Värderingar – de värderingar en människa har är det mest grundläggande. Det kan handla 

om social rättvisa för utsatta grupper eller hur en individ ser på stigmatisering och 
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funktionshinder. Det är viktigt att se hur en människas grundläggande värderingar hanteras 

och kommer till uttryck i praktiskt tänkande och handlande i mötet med andra människor. 

 

Empowerment – En människas individuella erfarenheter och emotioner är centrala för 

utvecklingen i empowermentprocessen. Modellen för empowerment går ut på att jobba från 

det individuella till det strukturella på samhällsnivå, från mikro till makronivå. För individen 

är det viktigt att få möjlighet att uttrycka sig och berätta sin historia samt möta andra 

människors historier vilket bekräftar individen. Det är viktigt att individen får hjälp med att 

hitta och sätta ord på sina känslor och erfarenheter. När en människas erfarenheter blir satta i 

sitt sammanhang, blir det även möjligt att se vad som inskränker personens 

handlingsutrymme. Genom att individen kan medvetandegöra och få tilltro till sin egen 

förmåga kan den ta kontroll över sitt liv. Vidare är det av stor vikt att individen själv får 

formulera önskningar och behov, samt vilka förändringar och mål hon eller han vill uppnå. 

Det är viktigt att individen själv får upp ögonen för eventuella hinder och möjligheter. 

 

På den strukturella nivån handlar det om att engagera sig politiskt för att motverka 

diskriminering eller missförhållanden för gruppen. Orättvisor motverkas på samhällsnivå 

genom att förändra sociala institutioner och skapa politisk debatt samt att föra gruppens talan. 

För att förändra den samhälleliga nivån av förtryck krävs ett ständigt agerande genom 

exempelvis attitydförändringar och lagstiftning. 

 

Partnerskap – För att kunna arbeta med empowerment krävs ett partnerskap där klienten och 

socialarbetaren gemensamt kan övervinna hinder och svårigheter som står i vägen för 

klientens mål. Partnerskap handlar även om värderingar, hur socialarbetaren förhåller sig till 

klienten. Det är viktigt att ställa sig frågan om vilken slags relation socialarbetaren kan ha 

med klienten eftersom en partner innebär att parterna är jämställda och att arbetet sker 

gemensamt. Maktobalansen mellan socialarbetare och klient ser olika ut beroende på vilken 

arbetsplats det gäller, den kan exempelvis vara mindre inom en frivillighetsorganisation än 

inom socialtjänsten. Partnerskap kan även vara ett sätt att engagera sig och agera för en 

samhällsförändring genom att samarbeta med olika samhällsinstitutioner så som skola, 

arbetsförmedling och socialtjänst. De aktörer som ingår i samarbetet är lika mycket värda och 

diskuterar gemensamma lösningar. 

 

För att partnerskap ska råda i arbetet med klienten bör det baseras på en god kommunikation 

där socialarbetaren har ett slags överenskommelse med klienten som innebär att klienten 

också vill förändra sitt liv. Insatserna bör grundas på de behov och de åsikter som klienten 

utrycker och inte på vad socialarbetaren tror att klienten behöver. Socialarbetaren ska göra 

klienten delaktig, maximera klientens valfrihet och då det är fruktbart att göra skriftliga 

överenskommelser tillsammans med klienten. 

  

4. Minimal intervention – För att klienten bättre ska kunna använda sina egna förmågor bör 

socialarbetare ingripa i så liten utsträckning som möjligt i klienternas liv och överlåta 

handlandet åt klienterna. Socialarbetaren bör ha förståelse för och skydda människor som är 

sårbara och vara lyhörd för vilka konsekvenser ett ingripande kan få i en människas liv. 

 

 

4. Metod 
 

Forskningsdesign 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar används en kvalitativ forskningsmetod 

eftersom denna på ett fruktbart sätt fångar upp vardagliga situationer och dess innebörder. 
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Den kvalitativa metoden består av halvstrukturerade samtalsintervjuer som ger en god 

förutsättning för att studera och skapa en djupare förståelse av de ungas möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden. Denna metod ger möjlighet att nå intervjupersonernas 

livsvärld och därefter tolka materialet utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

(Kvale, 1997). I studien används en abduktiv väg att nå kunskap, vilket innebär ett växelspel 

mellan att ta utgångspunkt i empiriska data och i teori där dessa båda tillåts påverka varandra 

(Larsson, 2005:96). De teoretiska utgångspunkterna används inte mekaniskt för att förklara 

enskilda empiriska fall utan som inspirationskälla för att söka mönster och skapa förståelse i 

empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008:55f). 

 

Vetenskapsfilosofisk position  

Uppsatsens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är grundad i socialkonstruktivism, 

postmodernism och poststrukturalism vilka vetenskapsfilosofiskt ligger nära varandra 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Socialkonstruktivismen rymmer tankar om hur individen 

utvecklas i samspel med andra människor i dess omgivning i förhållande till sociala normer 

och kunskaper genom socialisering, i bland annat familjen, skolan och på arbetsplatser. 

Individerna och de normer som omger dessa ligger i sin tur till grund för skapandet av 

samhälleliga institutioner så som skolväsendet eller arbetsmarknaden. Institutionaliseringen i 

ett samhälle varierar över tid och kan bland annat innebära att en viss institution förbehålls 

vissa personer och utesluter andra. Aktörer som påverkar socialisering behöver inte heller 

vara människor utan kan även utgöras av lagregler eller tekniska system så som en trappa 

eller en dator. 

 

Relationen mellan postmodernism och poststrukturalism är enligt Alvesson & Sköldberg 

(2008:394) oklar varför de behandlas gemensamt och något flytande här. En postmodern 

vetenskapsfilosofi tar sin utgångspunkt i en kritik mot rationella helhetslösningar, förklaringar 

och absoluta sanningar. Dessa är bara myter eller diskurser ur en postmodern synvinkel och 

bör ersättas med mikrohistorier och lokala berättelser där även maktaspekter och 

motsättningar belyses. Lyotard, en av postmodernismens förgrundsgestalter, hävdar att dessa 

myter och diskurser är ett slags ”stora berättelser” som får en så stor makt över sinnena att de 

betraktas som sanningar (Alvesson & Sköldberg, 2008:410). Genom ett betonande av 

pluralism kan forskning bli ett mer subjektivt och ödmjukt projekt där en sanning ersätts av 

multipla tolkningar och osäkerhet. Dessa tankar korresponderar väl med behovet av att ge 

utrymme för lokala historier och erfarenheter som empowermentperspektivet lyfter fram. 

 

Identitet och individ ses inom postmodernism som ett subjekt vilket ständigt skapas och 

återskapas genom språket, ”Hur vi talar och hur andra anropar oss konstituerar i varje 

ögonblick vår subjektivitet” (Alvesson & Sköldberg, 2008:416). Subjektet är rörligt och 

rymmer många motsägelser och är framförallt inte bestående av en oföränderlig essentiell 

mening. När det uppstår rutin, vana och tröghet i förändringarna bland människor kan det 

poststrukturalistiskt tolkas som att subjektet har fastnat i en viss diskurs, ”stor berättelse”, 

som fått övertaget och inte ger utrymme för andra berättelser. 

 

Kunskap ses enligt poststrukturalismen som en social konstruktion, gemensamt skapad av 

intervjuperson och forskare (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale, 1997). Foucault kopplar 

samman kunskap och makt, kunskap skapar en maktutövning och maktutövning skapar 

kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008:367ff). Foucault ser inte makt som något en person 

kan besitta utan som något som kommer till uttryck i handlingar. Fenomen och 

kategoriseringar så som ”förnuft” eller ”vansinne” är ej naturliga objekt (trots att det finns ett 

råmaterial av exempelvis beteenden) utan det konstitueras för att bli föremål för olika typer av 

vetande och åtgärder. I institutioner finns makt men de skapar inte makt i sig utan organiserar 
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dominansförhållanden som redan existerar på mikronivå, individnivå. Individens förhållande 

till makten är därmed dubbelt, den både producerar makten och produceras av makten. 

 

Föreliggande uppsats kan i sig bidra till en maktutövning genom att den är en 

kunskapsproduktion. För att hantera detta har uppsatsförfattarna hela tiden arbetat med att 

försöka synliggöra begränsningar och klassifikationer samt lyfta fram möjligheter till 

motstånd genom de vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkterna. 

 

Uppsatsens genomförande 

 

Urval och avgränsningar 

Den urvalsmetod som använts i denna kvalitativa intervjuundersökning kallas för 

snöbollsmetoden och innebär att kontakt med intervjupersonerna har knutits genom personer 

som känner dem (Larsson, 2005:103). Urvalsmetoden är strategisk och har använts av 

forskningsetiska skäl för att minimera skada och obehag för de unga intervjupersonerna 

(Frithiof 2007:122). Fördelen med förfarandet är att de professionella känner till de ungas 

möjligheter och begränsningar gällande kommunikation vilket minskar risken för att 

eventuellt behöva avbryta intervjun till följd av kommunikationssvårigheter. Nackdelen med 

detta förfaringssätt kan tänkas vara att urvalet och därmed datamaterialet påverkas av de 

professionella som förmedlat kontakten. 

 

Uppsatsförfattarna tog kontakt med flera olika gymnasiesärskolor i Stockholmsregionen 

vilket ledde till att kontakt upprättades dels med två elever som går sista året på 

gymnasiesärskolan och dels med en studie- och yrkesvägledare på en gymnasiesärskola. 

Kontakten med arbetsförmedlaren på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade togs via 

den verksamhetsansvarige vid enheten. Vidare förmedlades kontakt med två unga 

arbetssökande som gick ut gymnasiesärskolan våren 2008 via arbetsförmedlaren. För att 

avgränsa studien har intervjuer gjorts med personer som går eller har gått nationella eller 

specialinriktade program på gymnasiesärskolan. Dels på grund av vissa svårigheter att 

intervjua personer med grav utvecklingsstörning men framför allt pga. att de som gått 

nationella eller specialinriktade program har lättare att komma in på den öppna 

arbetsmarknaden. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna med gymnasiesärskoleeleverna gjordes på den skola där de gick, intervjuerna 

med de arbetssökande gjordes på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade. De 

professionella intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Samtliga intervjuer gjordes i 

ostörda miljöer med en intervjuperson och båda uppsatsförfattarna närvarande. Intervjuerna 

varade i cirka 60-75 minuter, de spelades med intervjupersonernas tillåtelse in på två separata 

bandspelare och genomfördes med stöd av fyra olika intervjuguider (se bilaga 1-4). 

Intervjuguiderna utformades för att belysa studiens syfte och frågeställningar, mot bakgrund 

av tidigare forskning samt riktat till de olika intervjupersonerna. 

 

Intervjuguiden för gymnasiesärskoleeleverna behandlade deras upplevelser av tiden i skola 

och gymnasium, erfarenheter från praktiker under gymnasietiden samt tankar inför framtiden, 

med fokus på arbete. Intervjuguiden för de unga arbetssökande med särskolebakgrund 

behandlade även de deras upplevelser av tiden i skola och gymnasium, erfarenheter från 

praktiker under gymnasietiden, erfarenheter av att komma in på arbetsmarknaden samt tankar 

inför framtiden. Intervjuguiderna för de professionella behandlade deras funktion för att bistå 

de unga i deras inträde på arbetsmarknaden samt deras erfarenheter och tankar kring de ungas 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 
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För att skapa tydlighet i intervjusituationen inleddes intervjuerna med att uppsatsförfattarna 

presenterade sig själva, sitt sammanhang och vad intervjun var ämnad att fylla för funktion i 

uppsatsen (jfr Kvale, 1997:120f). Vidare informerades intervjupersonerna om sin rätt att 

avbryta intervjun, sin anonymitet samt att materialet endast kommer att användas för 

uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002, se nedan under forskningsetiska ställningstaganden). 

Samtliga intervjupersoner fick möjligheten att välja ett fingerat namn till sig själva i 

uppsatsen. Som tack för sin medverkan fick varje intervjuperson en biocheck efter intervjun. 

Intervjupersonerna fick även information om att de kommer få ta del av uppsatsen när den är 

färdig i januari 2009. 

 

Databearbetning 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet i nära anslutning till genomförandet av 

intervjuerna. Betoningar och pauser har noterats liksom i vissa fall även kroppsspråk, 

talspråket har justerats till sammanhängande meningar för att underlätta läsningen. Den första 

intervjun transkriberades gemensamt av uppsatsförfattarna för att resterande transkriberingar 

skulle utföras så lika som möjligt. 

 

Datamaterialet har därefter bearbetats genom en modifierad hermeneutisk tolkningsmetod. 

Det hermeneutiska tolkningsförfarandet syftar till förståelse av en texts mening genom den så 

kallade hermeneutiska cirkeln. Den utgörs av en pendelrörelse mellan å ena sidan 

deltolkningar och helhetstolkningar av datamaterialet samt å andra sidan mellan författarnas 

förförståelse och förståelse av det aktuella datamaterialet (Alvesson & Sköldberg, 2008:211; 

Larsson, 2005:93). För att erhålla en förståelse och djupare mening av helheten måste de 

enskilda delarnas mening först förstås. 

 

Utifrån det poststrukturalistiska perspektivet, vilket är uppsatsens vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkt, kan det hermeneutiska sökandet efter en slutlig helhetstolkning kritiseras för att 

bortse från element som inte stämmer överens med helheten. Det poststrukturalistiska 

perspektivet är kritiskt till att mönster går att finna, istället uppmanas ett sökande efter skärvor 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Trots dessa motsättningar väljer författarna att använda en 

posthermeneutisk tolkningsmetod, där en djupare helhetsförståelse inte eftersträvas utan i 

stället söks olika skärvor och meningar. 

 

Databearbetningen inleddes genom att materialet lästes igenom flera gånger av båda 

författarna. Därefter utformades olika teman utifrån vad som kom fram i intervjuerna, varefter 

materialet strukturerades in under dessa teman enligt ett slags meningskoncentrering, det vill 

säga att materialet bearbetades till ett mer kortfattat och övergripligt underlag (Kvale, 1997). 

Materialet under de respektive temana har därefter deltolkats och analyserats med hjälp av 

uppsatsens teoretiska verktyg samt tidigare forskning. 

 

Uppsatsens kvalitetskriterier  

 

Validitet - giltighet  

I kvalitativ forskning påverkas validiteten (om det som avses att undersökas verkligen 

undersöks) av hur tydligt forskaren redovisar materialet, de teoretiska ramarna, förförståelsen, 

metodologiska utgångspunkter och förfarande samt alternativa tolkningsmöjligheter 

(Esaiasson m.fl., 2004; Kvale, 1997; Larsson, 2005:66; Molin, 2008:63). Därför har 

uppsatsens författare försökt redovisa detta på ett så tydligt sätt som möjligt. Genom att 

använda kvalitativa forskningsintervjuer skapades möjligheten att ställa följdfrågor och 

förtydliga det som intervjupersonerna utryckte (Esaiasson m.fl., 2004; Backman, 2008; Kvale, 

1997). Uppsatsens resultat stämmer i stor utsträckning överens med resultat från liknande 

studier vilket bidrar till att stärka validiteten (Esaiasson m.fl., 2004). 
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För att stärka validiteten har uppsatsförfattarna gemensamt utformat syfte och frågeställningar 

utifrån tidigare forskning, intervjuguiderna har utarbetats med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Vidare har intervjuguiderna granskats och godkänts av uppsatsförfattarnas 

handledare. Dessutom har en person som går i gymnasiesärskolan konsulterats gällande 

utformningen av intervjuguiderna för de unga. 

 

Validiteten påverkas även i stor utsträckning av forskarens kompetens avseende 

inlevelseförmåga samt att kunna lyssna på och samtala med intervjupersoner för att erhålla 

den information som är relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (Larsson, 

2005). Under utbildningens gång har författarna ett flertal gånger genomfört kvalitativa 

intervjuer med både gamla och unga personer, olika professionella inom socialt arbete. Under 

utbildningens praktikperiod har båda författarna haft samtal med klienter inom Socialtjänsten. 

Uppsatsens ena författare har som kontaktperson erfarenheter av samtal med ungdomar som 

går i särskola, uppsatsens andra författare har själv barn med särskilda behov. 

 

Reliabilitet - tillförlitlighet 

För att få en så hög reliabilitet som möjligt har syftet varit att minimera variationerna kring 

och under intervjuerna samt i samband med databearbetning (Esaiasson, 2004; Kvale, 1997; 

Larsson, 2005:66). Intervjuerna har genomförts i ostörda och vana miljöer för 

intervjupersonerna, de har varit ungefär lika långa, alla intervjuerna har utförts av båda 

författarna och den första intervjun transkriberades gemensamt av författarna. Inspelningarna 

och transkriberingarna har medfört att intervjupersonernas utsagor har tillvaratagits så korrekt 

som möjligt. 

 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning är förbunden med resultatens konsistens i svaren varför 

flera liknande frågor kring samma tema ställts under intervjun (Kvale, 1997; Larsson, 

2005:117). För att beakta detta konstrueras intervjuguiden med olika frågor för att på många 

olika sätt kunna belysa de ungas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Tillförlitligheten i 

uppsatsen påverkas av författarnas förförståelse och kunskap. Genom att författarna gjort en 

genomgång av relevant forskning innan intervjuguiderna utformats kan tillförlitligheten anses 

ha blivit stärkt. 

 

Det faktum att uppsatsförfattarna genomgående har formulerat uppsatsens text gemensamt 

stärker både validiteten och reliabiliteten eftersom de aktuella fenomenen löpande har 

diskuterats och analyserats ur olika perspektiv (Larsson, 2005:117). 

 

Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier kan aldrig uppnå statistisk generaliserbarhet då datamaterialet inte är 

tillräckligt omfattande, däremot kan en analytisk generaliserbarhet uppnås. 

Generaliserbarheten är då beroende av graden av validitet och reliabilitet, de teoretiska 

verktygens användbarhet, grad av överensstämmelse med tidigare forskning samt den interna 

variationen i studiens resultat (Esiasson, 2004; Kvale, 1997). Resultaten av föreliggande 

uppsats är enligt uppsatsförfattarna generaliserbara då det finns en god överensstämmelse 

mellan intervjupersonernas utsagor och tidigare forskning. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Uppsatsförfattarnas etiska förhållningssätt utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, där huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Dessa fyra krav kommunicerades både skriftligt och muntligt till intervjupersonerna före 

intervjuerna (se bilaga 5). Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om 

studiens syfte och innebörd. Samtyckekravet gör det möjligt för intervjupersonerna att när 

som helst avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på någon fråga. Intervjupersonerna 

tillfrågades om samtycke till inspelning av intervjuerna samt informerades om att medverkan 

var helt och hållet frivillig. Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade så långt det är 

möjligt ska vara anonyma, därför har intervjupersonerna i uppsatsen fingerade namn och 

skolornas namn har inte uppgivits. Anledningen till detta är för att de som sedan läser 

uppsatsen inte ska veta vilka personerna är i verkligheten, vilket är viktigt för individer 

och/eller grupper som är särskilt utsatta på ett eller annat sätt. Intervjupersonerna delgavs 

även att det inspelade materialet förvaras konfidentiellt och kommer att förstöras efter 

uppsatsens godkännande. Nyttjandekravet betyder att insamlad data endast får användas i 

forskningssyfte. Vilket förtydligades för intervjupersonerna, att det insamlade materialet 

endast kommer att användas till uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Uppsatsförfattarna berättade för intervjupersonerna att uppsatsen kommer att läsas av 

studenter och lärare samt finnas tillgänglig på DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, som är 

ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. I informationsbrevet 

som intervjupersonerna tog del av före intervjun framgick kontaktuppgifter till uppsatsens 

författare. Där framgick även att de som ville ta del av undersökningens resultat kunde få läsa 

uppsatsen när den är färdigställd. 

 

 

5. Resultat och analys 

 

Erfarenheter från tiden i särskolan 

 

Presentation av intervjupersoner 

Geten bor i ett mindre samhälle i Stockholmsregionen med sina föräldrar, storasyster och 

lillebror. Han går sista året på gymnasiesärskolan på fordonsprogrammet.  

 

Mattias bor med sin pappa i ett litet samhälle i Stockholmsregionen, hans mamma bor i 

närheten. Även han går sista året i på gymnasiesärskolan, på kontor och 

administrationsprogrammet.  

 

Lina bor i en förort till Stockholm i en lägenhet med sina föräldrar.  

 

Sötnos bor i en villa i en välbärgad förort till Stockholm med sina föräldrar och lillebror. 

Både Lina och Sötnos har slutat gymnasiesärskolan i juni 2008, söker för närvarande jobb och 

är inskrivna på Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade i Globen. 

 

Byte till särskolan 

Eftersom särskolebakgrund påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden finner 

uppsatsförfattarna det relevant att redovisa de ungas upplevelser av byte till särskola. 

 

Geten beskriver hur han under sina skolår bytt skola ett flertal gånger eftersom det inte 

fungerade i den skola där han gick av olika orsaker. Första skolbytet skedde i femman, vilket 

även var bytet från vanlig klass till särskoleklass. Geten beskriver att han inte ville göra något 

i den skolan han gick i då, han fick vara ute och göra andra saker med någon annan lärare, han 

behövde inte gå i skolan. Han säger även att han hört att han blev utslängd från den skolan för 
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att han inte ville göra något. När vi frågade om anledningen till att han bytt till särskola svarar 

han: 

 
G: Ja, nej, för att man går sär då, är för att man har, man är inte så bra i ämnena i vanliga skolan och man hänger 

inte med, man behöver extra stöd, behöver man. /…/ Det var svårare med vanlig klass men när jag inte kunde, 

skriva så fort som de andra, visste inte ens vad jag skulle svara på och sånt. Alla andra gjorde det så fort, blev 

klara, det hetsade upp mig. Jag bara, nej jag pallade inte, typ så. 

 

Mattias berättar att han gick i vanlig klass till och med årskurs fem, men han missade något 

matteprov och fick gå om femman, därefter blev han inskriven i särskolan. 

 

Lina berättar att hon gick i vanlig klass fram till årskurs åtta, därefter flyttade hon över till en 

liten klass under åttan och nian. Hon beskriver att den lilla klassen var till för dem som 

behövde mera hjälp i ett lite lugnare tempo. Lina berättar att hon först gick på vanligt 

gymnasium med inriktning på bild och formgivning. I slutet av andra året på gymnasiet 

redogör Lina för vad som hände: 

 
L: …då så sa min lärare att Lina behöver mera hjälp, Lina är speciell (när hon säger detta ord gör Lina en min 

som förstärker ordet speciell). Och hon, alltså det sa hon till mina föräldrar, men hon sa inte vad hon menade 

med speciell (åter en min). Och jag var i skolan varje dag, men en kille som var där jättelite, bara 50 %, han fick 

gå där men inte jag. Det blev jag jätteledsen för och i och med att läraren sa att Lina behöver göra en utredning, 

då fick jag göra det, prata med en psykolog och göra tester och pussel och så. Och bara för att hans tester hade 

visat att jag behövde gå i liten klass så hamnade jag i särskola. Och där gick jag i två år, alltså trean och fyran, 

för särskolan läser fyra år./…./ Och den här psykologen hade ju kommit fram till att jag hade någon, det hette, 

lindrig utvecklingsstörning, hade han kommit fram. Det hette så i alla fall. Men han kunde inte exakt säga vad 

det var. Hur ska han veta då att jag verkligen har någon lindrig utvecklingsstörning, när han inte ens kunde säga 

vad det var? /…/ ..skolläkaren sa att mitt IQ låg på gränsen till att kunna gå i vanlig klass och till att behöva gå i 

särskoleklass, alltså att jag låg på gränsen där. Och mamma och pappa trodde på honom, de visste inte riktigt vad 

de skulle tro. Är det här rätt för mig, de var ju oroliga, har lärarna sagt det här, lärarna tyckte att jag inte hängde 

med klassens tempo så därför behövde jag göra utredning. 

 

Lina berättar även att hennes lärare på bild och form sade inför hela klassen att Lina skulle 

byta klass vilket hon inte tyckte kändes bra eftersom Lina inte var så bra kompis med alla i 

klassen. 

 

Sötnos började i vanlig klass men fick byta till liten klass i trean eftersom han hade svårt i 

vissa ämnen. Sötnos berättar att han har gjort två utredningar under grundskoletiden, att det 

blev två berodde på att hans föräldrar inte ansåg att den första utredningen stämde överens 

med deras bild av Sötnos. Sötnos ger uttryck för frågetecken kring varför han inte fick betyg i 

nian, vilket hans klasskompis fick. Följden av detta var att hans kompis fick gå det 

individuella programmet på vanligt gymnasium medan han inte kunde söka dit utan var 

tvungen att söka till gymnasiesärskolan. 

 

Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att de inte hängde med helt och hållet i den vanliga 

skolan, vilket ledde till att särskola blev aktuellt. De behövde mer hjälp än vad de kunde 

erbjudas i vanlig klass. Två av intervjupersonerna bytte till särskola i mellanstadiet (årskurs 5 

och 6), de övriga bytte i gymnasiet. Flera av intervjupersoner har svårt att sätta ord på 

anledningarna till bytet samt när det skedde, endast Lina talade självmant om detta samt om 

utredning och diagnos. Detta kan tolkas som att ämnet är svårt att prata om för 

intervjupersonerna, men även att intervjuarna har svårt att ställa klara frågor om detta. Under 

intervjuerna valde författarna med respekt för intervjupersonerna att inte ställa vidare frågor 

kring utredning och diagnoser då ämnet verkade vara känsligt. 

 

Enligt tidigare forskning kan ovanstående processer beskrivas som att eleverna inte riktigt 

platsar i den vanliga skolan och därför stöts ut från den värld som de helst skulle vilja tillhöra, 
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vilket leder till en ny identitet som ”inte riktigt normal” (Molin, 2008:12).  Cripteorin 

synliggör att detta avskiljande av vissa elever grundar sig i en definition om vad som anses 

vara ”normalbegåvning” i skolans värld. De som klarar den vanliga skolans tempo och krav 

passerar som ”normalbegåvade”, de som däremot inte klarar detta avskiljs och kategoriseras 

som utvecklingsstörda (jfr Gruszka, 2008). Detta kommer klart till uttryck i skollagen där det 

framgår att särskolan är avsedd för barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och 

gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda (skollagen 1985:1100 6kap.1§). 

 

Genom att särskolan har en egen läroplan (Lpf 94) som gäller för elever med 

utvecklingsstörning, särskiljs och marginaliseras denna grupp. Denna läroplan legitimeras 

genom att säga att dessa elever inte kan nå upp till den vanliga skolans kunskapsmål och 

därför har ett hjälpbehov. Idealet om normalbegåvning är osynligt och kommer exempelvis 

till uttryck genom rätten att bli betraktad som normalbegåvad tills motsatsen är bevisad. 

Bevisningen kan ske genom en utredning som synliggör bristerna och hjälpbehovet hos 

individen. Gränsdragningen tolkas som naturlig eftersom bristerna anses finnas hos individen. 

Den som har ett hjälpbehov degraderas och marginaliseras och anses vara i behov av de 

”normalbegåvades” hjälp. Hjälpbehovet är även ett legitimt skäl att ta ifrån en människa 

rätten till respekt, privatliv och valfrihet (Berg & Grönvik, 2007; McRuer, 2006; Young, 

2000:73). Utöver marginalisering som ett uttryck för förtryck talar Young om kulturell 

dominans. De ”normalbegåvade” utgör i detta sammanhang den dominerande gruppen, vilken 

även kan betecknas som ”normater”.  Dessa har enligt Young makten att bestämma vad som 

är normalt, universellt och typiskt för människan, i detta fall vad som definieras som 

”normalbegåvning” med ett IQ över 70. När normaterna beskrivs som universella betraktas de 

avvikande ur ett patologiskt synsätt som bristfälliga och defekta, som utvecklingsstörda (Berg 

& Grönvik, 2007; McRuer, 2006; Young, 2000:79). 

 

Istället för att betrakta normalbegåvning och utvecklingsstörning som avgränsat vid IQ 70, 

normal respektive avvikare, kan intellektuell begåvning ses på ett kontinuum, som en virtuell 

intelligens (jfr Berg & Grönviks, 2007 resonemang om virtual disability). Å ena sidan kan 

byte till liten klass ses som ett sätt att marginalisera vissa elever som avviker från normen i 

vanliga klasser på grund av svårigheter som förläggs hos individen. Å andra sidan kan detta 

ses som ett sätt att prova olika möjligheter för att få skolgången att fungera för eleven utifrån 

en tanke om minimal intervention (Dalrymple & Burke, 2006). En integrering mellan vanlig 

skola och särskola skulle vara mer fruktbart och utvecklande för alla elever istället för att 

vissa elever avskiljs/marginaliseras i en särskola beroende på var de befinner sig på den 

konstruerade IQ-skalan (Frithiof, 2007:220). Det finns en rehabiliterande kraft i samhället 

som strävar efter att behandla individuella defekter för att göra människor lika, utan att de blir 

jämlika (McRuer, 2006:113). Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att människor ges 

rätten att vara olika och avvikande samtidigt som de är jämlika med andra människor (Taylor 

refererad av Szönyi, 2004; Young 2000:62). 

 

Det faktum att Linas föräldrar inte ifrågasätter utredningens rimlighet medan Sötnos föräldrar 

gör det, kan tolkas som att Sötnos föräldrar genom sin socioekonomiska ställning (baserat på 

boende och inflytelserika kontakter) upplever sig ha större möjligheter att ifrågasätta en 

utredning än Linas föräldrar (Ringsby Jansson & Olsson 2006). Kombinationen makt och 

vetande, vilket Foucault belyser, blir tydlig hos de sociala, pedagogiska och medicinska 

yrkesmännen genom att de anses veta vad som är bäst för de marginaliserade, i detta fall 

elever som inte anses vara normalbegåvade (Alvesson & Sköldberg, 2008; Tideman m.fl., 

2004; Young, 2000:73). Detta blir synligt både i form av utredningar där läkare och 

psykologer kommer till tals samt när Linas lärare berättar för hela klassen att hon ska sluta 

utan hennes samtycke. Då utredningar kan få en placering i särskola eller inte som följd, kan 

ifrågasättande av utredningar och dess legitimitet få stora konsekvenser för de unga. Ur ett 
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intersektionalistiskt perspektiv kan både klasstillhörighet och funktionsnivå innebära anlag för 

mer eller mindre utsatthet. Forskning visar att ungdomars livsvillkor i stor utsträckning 

påverkas av föräldrarnas socioekonomiska situation (Sjöblom refererad av Molin, 2008:6). En 

högre socioekonomisk ställning kan exempelvis minska utsatthet till följd av funktionsnivå. 

 

Den kulturella dominansen som normatens position utgör medför att de marginaliserade, i 

detta fall särskoleelever, ser sig själva genom normatens ideal om ”normalbegåvning” för att 

minska känslan av att vara diskriminerad. Detta ger Geten uttryck för i intervjun, då han 

berättade att särskolan är till för dem som inte hänger med i den vanliga skolan och behöver 

extra stöd. Genom att särskoleeleverna identifierar sig själva som varande i behov av extra 

stöd läggs fokus på en individuell defekt i begåvningen och inte på hur normaterna väljer att 

dra gränserna för normalbegåvning. Avskiljandet av elever genom placering i särskolan 

innebär även ett förtryck genom exploatering, då normaterna erhåller makt till sin position när 

de avskiljer vissa elever som intellektuellt defekta när de inte lever upp till den vanliga 

skolans kunskapsmål (Young, 2000). 

 

Det faktum att samtliga intervjupersoner i olika utsträckningar ifrågasätter inskrivningen i 

särskolan kan tolkas som ett motstånd mot samhällets kategoriseringar, på vilka grunder de 

görs samt vilka följder detta får för intervjupersonerna. Genom att intervjupersonerna sätter 

ord på sina upplevelser av överflyttningen utövar de motstånd mot makten (Dalrymple & 

Burke, 2006; McRuer, 2006). 

 

Kravnivå 

Kunskapsnivån och kraven i undervisningen i särskolan är enligt alla intervjupersonerna lägre 

än i vanliga skolan. Å ena sidan är det positivt då de har lättare att hänga med i 

undervisningen. Å andra sidan får det negativa konsekvenser då nivån kan vara för låg. Lina 

säger att hon hade behövt något mellanting mellan vanligt gymnasium och 

gymnasiesärskolan. Lina pekar på ytterligare problem när det gäller undervisningens upplägg, 

i gymnasiesärskolan läser de inte kunskapsämnena i A respektive B-kurser vilket man gör i 

den vanliga gymnasieskolan. Detta medför att de inte får betyg som går att använda för vidare 

studier på högskolan. Även Sötnos ger uttryck för att kraven i gymnasiesärskolan ibland var 

för lågt satta i förhållande till elevernas kapacitet:  

 
S: Alltså, ibland så kan jag tycka att det var lite för lätt, eller att lärarna trodde att vi liksom gick på dagis eller 

någonting ibland. Att vi inte kunde det där, eller det känns som att… Då fick man säga till liksom, eller gå undan 

liksom efter klassen och säga liksom att det här är för lätt, ni kan väl höja graden lite. 

 

Eleverna gick då samman och skrev protestlistor mot att kunskapskraven var för lågt satta. 

 

Till skydd för människors lika rättigheter och för att motverka kränkande behandling finns 

svensk lagstiftning mot diskriminering, exempelvis av elever inom skolan (SFS 2008:567). 

Lagstiftningen skyddar bland annat mot diskriminering på grund av funktionshinder. Med 

tanke på lagstiftningen väcks frågan om hur särskolan som avskild skolform skall tolkas, då 

de har en egen läroplan som legitimeras av att eleverna inte kan nå upp till målen i den 

vanliga skolan. Forskning visar att särskolan särbehandlar eleverna genom en inriktning på 

omvårdnad och elevernas begränsningar istället för på möjligheter och utmaningar vilket får 

för lågt ställda krav som följd (Rabe, 1997). Särskoleelever marginaliseras dels genom 

placering i särskolan och dels genom de begränsade möjligheterna de har att studera vidare på 

högskola och universitet till följd av de sänkta kunskapskraven inom särskolan (Young 2000). 

Särskolan som institution kan även tolkas som ett sätt för normaterna att upprätthålla sin makt 

position. Dels avskiljs utvecklingsstörda elever från den vanliga skolan och dels ökas de 

kunskapsmässiga skillnaderna mellan normalbegåvande elever och särskoleelever. Sötnos 
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beskrivning av hur de sa ifrån och skrev protestlistor mot för lågt ställda krav, kan ses som en 

empowermentstrategi genom att sätta ord på sina individuella erfarenheter. 

 

Stigmatisering av särskoleelever 

Flera av de intervjuade utryckte att de hade haft svårigheter med att förlika sig med sin 

placering i särskolan på grund av egna och omgivningens fördomar om särskolan. Geten säger 

att han hellre hade velat gå i en vanlig skola och fått mer hjälp. Mattias uttryckte sig på 

följande sätt beträffande inskrivningen i särskolan: 

 
M: Så skrev de in mig där, och först så tyckte jag att det var lite jobbigt att vara inskriven just i ”sär” eftersom 

det trackar ner på just den man är /…./ Så fort man sa att man gick i särskola, då började de undvika en hela 

tiden. Då var man inte lika bra som de var./…./ Men kompisarna släppte mig helt, när de fick veta ./…./  Man 

blir betraktad som någon helt annan än vad man verkligen är.  

 

Mattias påpekar även att han inte tycker om en del av reglerna i skolan, exempelvis att de 

måste ha skoskydd i skolan och lämna sina mobiltelefoner till lärarna under lektionstid vilket 

han vägrar att göra. Detta måste man inte göra i en vanlig gymnasieskola och Mattias säger att 

eleverna i gymnasiesärskolan inte har samma möjligheter att påverka skolsituationen som 

elever i en vanlig gymnasieskola har. 
 

Lina berättade om sina fördomar om särskolan som hon trodde var till för handikappade och 

folk som struntade i skolan. Hon säger sedan att det på hennes gymnasiesärskola visserligen 

fanns några som var handikappade och satt i rullstol men att de inte gick i samma klass som 

hon och alla som går i särskola har inte något handikapp. Vidare berättar Lina att hon ibland 

blir retat av sin syster och mamma för att hon har gått i särskola: 

 
L: Då och då kan min syster reta mig, det är bara för att du har gått i särskola, du är knäpp, hon kan säga såna 

saker bara för att såra mig. Ibland kan min mamma säga så bara för att hon är sur på mig eller någonting. Det 

känns väldigt dåligt tycker jag, att vissa utnyttjar det för att säga att jag är knäpp, eller så, när jag inte ens är det. 

 

Sötnos berättar att vissa av hans klasskompisar undrade varför han bytte till en mindre klass i 

trean, han fick då förklara varför, berätta om sina svårigheter. Eftersom han hade bra 

kompisar som förstod och inte tyckte att det var något att bry sig om behöll han sina kompisar 

efter bytet till den lilla klassen. 

 

Geten beskriver i intervjun att han blivit mobbad i två av skolorna under grundskoletiden 

eftersom han stammade. I en av skolorna blev han mobbad av en stor mobbare, en som skulle 

mobba alla nybörjare (…) Men det höll inte för honom, så länge. Jag gick upp till rektorn 

direkt säger Geten. 

 

Att Geten mobbas på grund av sin stamning kan dels vara ett uttryck för exploatering där den 

icke stammande erhåller en maktposition genom att exploatera Getens stammande. 

Mobbningen kan även vara ett uttryck för en utsatthet för systematiskt våld till följd av 

funktionshinder. Geten gör motstånd mot sin plågoande och vad denne står för genom att gå 

till rektorn. Innan intervjun med Geten inleddes tog Geten upp sitt stammande som ett 

potentiellt problem under intervjun och senare utskrift av intervjun. Uppsatsförfattarna 

försäkrade då Geten om att detta inte skulle innebära några svårigheter. Hans 

uppmärksammande av sin stamning kan tolkas som ett uttryck för hur den kulturella 

dominansen som innehas av icke stammande påverkar hans medvetande och bild av sig själv.  

 

Även Lina berättar att hon utsätts för hån och trakasserier till följd av att hon gått i särskola. 

Det faktum att hånet kommer från betydelsefulla personer i hennes närhet gör att det kan ses 

som än mer problematiskt för hennes identitetsutveckling. Genom att hon vägrar acceptera 



 21  

och leva upp till de schablonartade bilder som omgivningen har av henne tar hon dock 

avstånd från dessa bilder, ett uttryck för hennes motstånd mot den kulturella dominansen.  

 

Att Geten hellre skulle vilja gå i vanlig skola kan tolkas som att han gärna vill passera som 

normalbegåvad, även om han själv inte säger det uttryckligen (jfr Gruzska, 2008:28). Tidigare 

forskning visar att många trots att de kan uppleva tillhörigheten i särskolan som positiv ändå 

har en önskan om att vara socialt accepterad och tillhöra den vanliga skolan (Antonson, 2003; 

Larsson, 2006; Szönyi 2005). När det gäller möjligheten till extra stöd i den vanliga skolan 

kan detta betraktas som ett tekniskt hjälpmedel för att kunna passera som normalbegåvad 

genom att de ges möjlighet att vara en del av den vanliga skolan (jfr Gruzska, 2008:28). Att 

gå i vanlig skola med stöd skulle kunna innebära att eleven bättre kan använda sina egna 

förmågor genom att göra så minimala ingripanden i elevens vardag som möjligt, ett sätt att 

bidra till empowerment genom minimal intervention (Dalrymple & Burke, 2006).  

  

Mattias berättelse om hur han blev bemött av omgivningen och sina gamla kompisar visar 

tydligt hur normatens kulturella dominans formar stereotypa bilder av särskolan och dess 

elever (Young, 2000). Att hans gamla kompisar tar avstånd från honom kan tolkas som en 

rädsla hos dem för att bli förknippade med en särskoleelev och därmed äventyra sin egen 

status i skolan som normalbegåvad (jfr Gruzska, 2008). Samma sak kan även tänkas ligga till 

grund för de hån som Lina ibland upplever från sin familj. Forskning visar även att diagnosen 

utvecklingsstörning leder till att en socialiseringsprocess inleds bland annat i familjen. 

Processen kan leda till låg självrespekt och rädsla för att misslyckas (Edgerton, 1990 refererad 

i Renblad, 2001). Att Sötnos kompisar väljer att fortsätta vara hans kompisar även när han 

inte går i vanlig klass synliggör hur värderingar kommer till uttryck i hur människors 

handlande gentemot varandra påverkar deras självbild på ett stärkande sätt (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Mattias uttryckte missnöje med olika regler i hans gymnasiesärskola, bland annat gällande 

skoskydd och mobiltelefonregler. Vilket kan tolkas som ett sätt för skolan att genom en 

förklädd omsorgstanke förtrycka eleverna genom att begränsa deras individuella frihet. Detta 

kan ses som ett sätt att förhindra dem att utveckla sina resurser och uttrycka sina känslor, 

tankar och behov (Young 2000:51f). Reglerna kring skoskydd och mobiltelefoner kan tolkas 

som ett uttryck för hur människor som anses vara i behov av stöd löper en stor risk att bli 

utsatta för uppfostrande och nedvärderande åtgärder och attityder (Young, 2000:72). Det 

faktum att Mattias vägrade att lämna ifrån sig sin mobiltelefon är ett uttryck för motstånd mot 

makten där han hävdar sina rättigheter (Dalrymple & Burke 2006; McRuer, 2006; Young, 

2000). 

 

Praktikplatser 

Samtliga intervjupersoner berättar att de har gjort flera praktiker under 

gymnasiesärskoletiden. Mattias har gjort löpande praktik från årskurs två på 

gymnasiesärskolan. De övriga har gjort praktik under några veckor av sin gymnasietid. 

 

Både Lina och Mattias har praktiserat i butik, Lina på Konsum och Hemtex och Mattias på 

Ica Maxi, Coop Forum och Överskotts Bolaget. Under praktikperioderna fick de ägna sig åt 

varuhantering och kundkontakt. Ingen av dem fick möjlighet att sitta i kassan, trots att båda 

hade velat pröva det. Lina säger att kunderna trodde att hon inte vågade stå i kassan fast det 

inte var så och Mattias trodde att han skulle få svårt att komma ihåg koderna på varorna. På 

Konsum berättade hon inte för övrig personal att hon gick på gymnasiesärskolan. 

 
L: Och på konsum då frågade de, jaha var går du och så, och då sa jag fyraårig estetlinje. Och då sa de jaha 

pluggar man fyra år nu, jag pluggade tre år sa de. De hade ju ingen aning om att det var en särskoleklass, det 

ville inte jag säga heller, för då hade de plötsligt jaha, att jag var konstig eller något sånt. För det är ganska 
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många som tycker det om särskolelinjer att det bara går handikappade där och så. /…./ eller att de kanske skulle 

behandla mig annorlunda om de visste. 

 

Mattias trivdes bäst på Ica Maxi eftersom han alltid hade något att göra där och skulle gärna 

vilja få jobb där. 

 
M: Man måste vara trevlig mot kunder och ha en bra kundkontakt. Jag försöker vara så trevlig jag kan och 

tydligen så ger det resultat för de vill alltid ha tillbaks mig. Men sen när jag har ansökt om jobb där, då säger de 

att de vill att jag ska gå ut skolan först. Men då tänkte jag, men vad fan jag kan ju jobba där under tiden jag går i 

skolan. De dagarna när jag inte går i skolan, lördag eller söndag och försöka tjäna lite extra småpengar. Men det 

sa de nej till. 
 

Mattias berättar att han har svårt att sitta tillsammans med arbetskamraterna i 

personalmatsalen eftersom han tycker det är jobbigt att vistas i stora grupper. Därför går han 

ut i bilen och äter sin medhavda lunch, vilket han tycker känns bra. 

 

Geten har gjort sina praktiker på två olika bilfirmor, den första praktiken tyckte inte Geten var 

bra eftersom han inte fick göra så mycket samt att han inte hade någon handledning där. Den 

andra praktikplatsen var bättre och där fick han hålla på med besiktning: 

 
G: Byta filter, kupéfilter och det där. Och så ställa in lamporna så att de funkar, eller så att de står rakt, titta hur 

mycket avgaser den släpper ut. Fick man göra. 

 

Under gymnasiet gjorde Sötnos praktik på ett äldreboende under två veckor vilket han tyckte 

var kul. Han har även gjort praktik på Hennes & Mauritz och ett känt TV-program, alla 

platserna har han fått genom att familjen har inflytelserika kontakter. 

 

Linas berättelse om hur hon inte vill berätta för personalen på Konsum att hon går på 

gymnasiesärskola kan tolkas som ett sätt att försöka passera som normal i så stor utsträckning 

som möjligt (Gruszka, 2008). Annars är risken att de skulle bemöta henne på ett annorlunda 

sätt säger hon, vilket kan kopplas till att hon har erfarenheter av stigmatisering från 

omgivningen som innebär en risk för marginalisering (Young, 2000:80). 

 

Både Lina och Mattias berättar att de inte får sitta i kassan på sina praktikplatser. Lina säger 

att kunderna inte tror att hon vågar och Mattias säger att han nog skulle ha svårt att minnas 

koderna. Tidigare i intervjun berättade Mattias att han tycker om att sälja saker och ta emot 

pengar. Detta kan tolkas som att han å ena sidan ger uttryck för sina önskemål och å andra 

sidan internaliserar omgivningen bild av hans kapacitet (Young, 2000:80). 

 

När Mattias berättar att han äter sin lunch i bilen därför att han tycker det är jobbigt att vistas i 

stora grupper reagerar båda uppsatsförfattarna. Detta kan vara ett uttryck för författarnas 

anammande av dominerande kulturyttringar om vad som är norm, nämligen att sitta och äta 

tillsammans med arbetskamraterna (Young, 2000:74). Forskning visar att personer med 

intellektuella arbetshandikapp är utsatta i arbetslivet eftersom de inte är fullt integrerade på 

arbetsplatsen vilket leder till utanförskap (Larsson, 2006).  Det kan även tolkas som om 

skolan brister i kommunikativ färdighetsträning genom att de fokuserar på elevernas brister 

istället för utmaningar (Rabe, 1997). Liknande tolkningar kan göras utifrån att ungdomarna 

behöver tränas i social interaktion med människor utan funktionshinder (Taylor, Mcgilloway 

& Donnelly, 2003). Omvänt kan det även handla om omgivningens oförmåga till social 

interaktion med personer med funktionshinder vilket leder till att omgivningen stöter bort 

dessa personer (Young, 2000:79). Att Mattias äter sin lunch i bilen kan även handla om 

egenmakt och självbestämmande, Mattias gör det som han själv känner att han behöver och 

mår bra av oavsett vad omgivningen tycker (Dalrymple & Burke, 2006; McRuer, 2006). 
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Det faktum att Sötnos har fått praktikplatser genom personliga kontakter kan kopplas till 

forskning som visar att nätverk och föräldrarnas engagemang får stor betydelse för 

möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden (Ringsby Jansson & Olsson, 2006; Sjöblom 

refererad av Molin, 2008:6; Antonsson och Stål, 2003). Ur ett intersektionalistiskt perspektiv 

kan det tolkas som att Sötnos kan erhålla fördelar till följd av sin socioekonomiska ställning 

(de los Reyes & Mulinari 2005). 

 

På väg in i arbetslivet 

 

Arbets och framtidsdrömmar 

Alla intervjupersonerna ger uttryck för en önskan att bli egenförsörjande efter att de har slutat 

gymnasiesärskolan. Lina och Mattias säger att det är viktigt att få ett fast jobb för att kunna 

flytta hemifrån, Mattias behöver även kunna betala utgifterna för sin bil. Sötnos säger att bra 

lön är en viktig faktor med ett jobb. 

 

Mattias vill arbeta inom försäljning så som Ica Maxi där han har sin praktik och hoppas på att 

få jobb där efter skolans slut. Men han säger att det inte spelar så stor roll var han får jobb 

eftersom han kan byta om han inte trivs. Han kan även tänka sig att arbeta med bilförsäljning, 

helst på Peugeot eftersom han tycker om och kan mycket om det bilmärket: 

 
M: Men när jag ville ha jobb där, så frågade jag om det inte fanns någon praktikplats. Men då sa de inte just den 

här terminen men nästa höst fanns det en. Men då sa jag det är omöjligt för då har jag redan gått ut. Då sa de, 

jaha men det är ditt problem men vill du verkligen ha jobb här så kan du ju ansöka om en provanställning. Ja, jag 

kan ju försöka i alla fall men jag har inte lämnat in någon lapp där ännu men jag ska göra det snart har jag tänkt. 

 

Flera av intervjupersonerna säger att ett bra arbete är att kunna träffa folk, ha något att göra 

och känna sig behövd. Det är även viktigt med bra och snälla arbetskamrater och chefer samt 

att man känner sig välkommen och trivs på jobbet. Lina uttrycker det så här: 

 
L: Och där det är bra övrig personal, så att det inte är folk som mobbas eller kritiserar om vad som helst som är 

dåligt. En snäll chef som ändå är lite hård att, ja folk ska inte bara stå och slöa utan jobba så att ingen jobbar mer 

än andra. 

 

Mattias och Sötnos säger att de kan tänka sig att starta eget företag och sälja något, Sötnos vill 

öppna en klädaffär och Mattias vill gärna fortsätta sälja fågelholkar som han redan gör. 

 
M: Det är fan lätt att bygg ju så, sen gå det ganska bra med förtjänsten där, men när det är så här dåliga tider, på 

sommaren gå de ju inte så bra. Då är det ju inga fåglar ute om man säger så. 

 

Lina vill helst jobba i butik och säger att hon redan har sökt en del sådana jobb men har ännu 

inte fått några svar på sina ansökningshandlingar, vilket hon tycker är märkligt. Om hon får 

välja vill hon helst inte arbeta i en livsmedelsaffär men kan tänka sig att göra det ändå 

eftersom det är lättare att få arbete där än i andra typer av butiker. Lina tycker det är svårt att 

hitta arbeten utan krav på utbildning och om hon inte får något jobb så kanske hon blir 

tvungen att börja studera, trots att det inte känns så lockande just nu. Hon skulle i så fall vilja 

läsa till barnskötare eller förskolelärare men tror inte att hon har alla kurser som krävs för att 

komma in på dessa utbildningar. Lina har sommarjobbat på dagis, vilket hon tyckte var kul, 

men hon säger att många dagis redan har personal samt att man behöver utbildning för att 

jobba där. 

 

Sötnos berättar att när han slutade skolan så kändes det underbart, yes äntligen liksom, 

framtiden stod på spel med jobb och den biten. Han säger att han ville få ett jobb så fort som 

möjligt men att det är jättesvårt. Efter att Sötnos gjorde praktik på en lågstadieskola har han 

nu funderingar på att vidareutbilda sig till fritidspedagog, eftersom det är det han brinner för. 
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Sötnos skulle vilja få hjälp via Arbetsförmedlingen att hitta rätt utbildning, men eftersom 

fokus där verkar vara jobb tror han att han måste leta själv. Han har även funderingar på att 

köra bud och tror att många dörrar skulle öppnas om han tog körkort. 

 

Geten säger att han helst vill bli bilmekaniker eller jobba inom bil eller motorcykelbranschen 

eftersom detta är hans intressen och han vill lära sig att mecka. Han har redan en hel del 

kunskaper som han bland annat fått genom skolan som är fördelaktiga i dessa branscher: 

 
G: Ja, det är en liten besiktning, kränga av däck, byta till vinterdäck från sommardäck. Det håller vi på med 

också . Det är jag väldigt bra på. Och så ska jag börja med rekond. 
 

Geten säger att en viktig förutsättning att få jobb inom bilbranschen är att han har körkort, 

något som han ännu inte har tagit men som ligger högt på hans prioriteringslista. 
 

Att vara egenförsörjande och kunna flytta hemifrån ger enligt studier inflytande på 

levnadsförhållandena genom upplevelse av självständighet, glädje och framtidstro (Edgerton 

1990 refererad av Renblad 2001). Studier visar även att delaktighet är en viktig faktor som 

påverkar individens tillgång till det sociala välfärdssystemet (Ringsby Jansson & Olsson, 

2006). Delaktigheten påverkar även de ungas personliga identitet och etablerandet av ett 

självständigt vuxenliv (Båtevik & Myklebust, 2006). Alla dessa delar kan ses som ett uttryck 

för empowerment, att ta kontroll över sitt liv och bli självständig (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Ovanstående resonemang om att bli egenförsörjande och flytta hemifrån kan även tolkas som 

en önskan att komma bort från det avvikande, att leva ett liv som andra och ha ett jobb att gå 

till (Antonsson 2003; Larsson 2006; Szönyi 2005 refererade i Molin, 2008).  Ur ett 

cripteoretiskt perspektiv kan denna önskan tolkas som en strävan efter det funktionsdugliga 

idealet som normaliteten utgör (Berg & Grönvik, 2007). Forskning visar att 

funktionsobehindrade ungdomars förlängda övergång till vuxenlivet präglas av en icke bofast 

tillvaro bestående av studier vid universitet, resor och nöjen (Canton & Kagan, 2007). Även 

ungdomar med inlärningssvårigheter uppvisar en förlängd övergång dock inte med samma 

innehåll som de funktionsobehindrade. Detta blev tydligt i intervjuerna då alla 

intervjupersonernas främsta önskan var att få ett arbete. En anledning till att 

intervjupersonerna inte uttrycker samma önskningar att studera vidare på universitetet i 

framtiden kan naturligtvis bero på det faktum att möjligheterna är begränsade på grund av 

gymnasiesärbetyget. Gymnasiesärbetyget kan ses som en teknisk biljett som inte ger dessa 

unga tillträde till universitetsvärlden, en del av normaliteten ( jfr Gruzska, 2008). Däremot 

framkommer det hos både Sötnos och Lina att de inser att det kanske är nödvändigt med en 

utbildning för att överhuvudtaget få ett arbete, i synnerhet sådana jobb som de är intresserade 

av. Lina säger dock att hon inte har möjlighet att komma in på barnskötarutbildningen 

eftersom hon inte har tillräckliga betyg. 

 

Lina säger att det är lättare att få ett arbete i en mataffär än i en klädaffär. Detta kan enligt 

uppsatsförfattarna tolkas som ett uttryck för att arbete i en klädaffär är mer attraktivt och har 

högre status än arbete i en mataffär. Kriterier för vad som anses vara passande, fint och 

normalt sätts av de dominerande grupperna, normaterna, och skapar universella ideal som alla 

vill efterleva (Young, 2000:79). 

 

Sötnos säger att många dörrar på arbetsmarknaden kan öppnas om han skaffar körkort. Getens 

högsta prioritet just nu är att ta körkort för att kunna arbeta som bilmekaniker. Mattias är den 

enda av intervjupersonerna som redan har körkort. Forskning visar att både utbildning och 

körkort kan utgöra underlättande faktorer att komma in på arbetsmarknaden (Båtevik & 

Myklebust, 2006).  En uppfattning om lindrig utvecklingsstördas möjlighet att ta körkort 
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kommer till uttryck på vägverkets hemsida där de skriver att endast ett fåtal lindrigt 

utvecklingsstörda klarar att ta B-körkort. Lindrigt utvecklingsstörda är varken bättre eller 

sämre än andra bilförare och vägverket efterlyser en mer individuellt anpassad 

utbildningsmetodik för att personer med intellektuella funktionshinder bättre ska kunna 

tillgodogöra sig utbildningen (Vägverkets hemsida). Vägverkets iakttagelse kan tolkas som en 

Cripteoretisk kritik av det nuvarande förfaringssättet att ta körkort på, då det utgår från en viss 

intellektuell funktion vilket kan exkludera personer med lindrig utvecklingsstörning. 

 

Att intervjupersonerna uppmärksammar klimatet på arbetsplatserna som en förutsättning för 

att ett jobb ska vara bra kan handla om erfarenheter av negativa attityder och att bli dåligt 

behandlad. Enligt tidigare forskning är arbetsgivarnas och arbetsplatsens attityder en viktig 

faktor för funktionshindrades möjligheter till tillträde på arbetsmarknaden (Dag, 2006; Taylor, 

Mcgilloway & Donnelly, 2003). Det är även av stor vikt att det finns en acceptans och 

förståelse på arbetsplatser för hur det är att leva med ett funktionshinder. Dåliga attityder och 

bristande acceptans skapar diskriminering på arbetsmarknaden, vilket är en del av orsakerna 

till att Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionshinder har stiftats. Å ena sidan fortsätter diskrimineringen av funktionshindrade på 

arbetsmarknaden, motiverat av att de aktuella personerna definieras som arbetsoförmögna 

(Michailakis, 2002; 2006). Å andra sidan är lagstiftning av stor betydelse då det ger uttryck 

för samhällets värderingar och är utgångspunkten för ett antidiskriminerande arbete ur 

empowermentperspektiv (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

En aspekt av attityder som förekommer på arbetsplatsen utgörs av mobbing vilket en av 

intervjupersonerna lyfter fram. Personer med särskolebakgrund är extra utsatta till följd av de 

ökade och förändrade kraven på arbetsmarknaden (Michailakis, 2002). Ett sätt som förtryck 

kommer till uttryck på är mobbing, grundat i ett syfte att nedvärdera människor endast på 

grund av att de tillhör en viss grupp (Young, 2000). Här är Linas uttalande om att hon inte 

ville att personalen på Konsum skulle veta att hon gick på gymnasiesärskolan talande. Om de 

hade vetat det trodde Lina att risken fanns att de skulle tycka att hon var konstig. 
 

Tillvägagångssätt i arbetssökandet, önskemål om eventuellt stöd 

Geten tror inte att det kommer bli svårt att få ett jobb som han är intresserad av, eftersom hans 

pappa arbetar i bilbranschen och kan hjälpa honom att få ett jobb där. Geten säger att han 

tycker det är bäst om han kan ordna ett arbete på egen hand men kan ändå tänka sig att få 

hjälp från Arbetsförmedlingen. För att söka arbete säger Geten att han kommer: Gå dit, vara 

trevlig, hälsa på alla och så. Visa att man bryr sig om, typ så där. 

 

Inte heller Mattias tror att det kommer att bli svårt att få ett jobb, men han tror att det är lättare 

via kontakter jämfört med Arbetsförmedlingen. Han säger att det är bra att känna någon som 

kan förmedla kontakten mellan honom och arbetsgivaren. Trots att hans mamma skulle kunna 

hjälpa till med jobb inom barnomsorgen vill han inte jobba där eftersom han säger att det inte 

är hans grej. Mattias säger att han tänker skriva arbetsansökningar där han hänvisar till 

referenser och sedan överlämna dem personligen till arbetsgivaren. Han vill gärna lära sig att 

skriva CV i skolan: 

 
M: Ja, jag ville att de skulle ta in det här med CV, jag skulle så gärna vilja få lära mig det där. Så jag kan lämna 

in den på Ica Maxi, men nu har de sagt, ja men vi tar det nästa vecka. Och efter det så är det samma sak igen och 

igen, så har de skjutit på det. Så vi kommer nog aldrig gå igenom det där, jag vill skriva den där fast det kanske 

är jobbigt. Men jag måste ändå ha det gjort. 

 

Både Lina och Sötnos har gått en jobbsökarkurs via Arbetsförmedlingen unga 

funktionshindrade. Där pratade de mycket om självförtroende och självkänsla, fick lära sig att 

skriva CV och personligt brev, intervjuteknik samt sökte efter praktikplatser. Lina tyckte det 
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var svårt att söka praktikplatser eftersom det var upp till deltagarna själva att hitta praktik, 

Arbetsförmedlingen hade inga kontakter att bidra med. Efter jobbsökarkursen går båda på 

Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade en förmiddag i veckan, för att utbyta tankar och 

funderingar kring jobbsökandet i en grupp med andra unga med särskolebakgrund. Målet är 

att deltagarna ska hitta en praktikplats som sedan leder till ett jobb. Även om Sötnos tycker att 

det är skönt att träffas i grupp så skulle han vilja få möjlighet att prata enskilt med någon 

arbetsförmedlare. Sötnos ger dock uttryck för delade meningar om att vara inskriven på 

Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade: 

 
S: Ja, jag har ju Petra, hon är ju jättetrevlig och prata med och hjälper en och så, så det går väl bra. Jag tänker om 

jag skulle gå på den där, vanliga liksom, då skulle jag inte få så särskilt mycket hjälp då skulle de typ sätta mig 

vid någon dator, kanske skriva in mig. Kanske få någon handläggare, men man skulle inte få lika mycket hjälp 

som man får här. Så det känns liksom ganska bra att man är här. Från början tänkte jag så här, varför ska jag bli 

inskriven här för. Så hade jag massor av tankar och sen insåg jag bara att man får mycket mer hjälp, de kan 

hjälpa mig att kanske hitta jobb. 

 

Lina är trött på att gå arbetslös hemma, det är så enformigt: 

 
L: Jag går ju hemma, och det blir ju att man får passa hunden på dagen. Så oftast kan jag inte göra någonting 

förens efter 12. Och det är inte så många som kan träffa mig, för många pluggar eller jobbar, det är rätt 

ensamt./…/ Ja, jag försöker bara att få dagen att gå, äter lunch, kollar på TV och, någon kompis kanske kan 

träffa mig vid fem sex tiden, försöker bara få dagen att gå. 

 

För att söka jobb tittar Lina mest på olika företags hemsidor för att se om de behöver 

personal, därefter skriver hon och skickar ansökningshandlingar. Lina tror dock att hon 

kommer få mer hjälp genom att träffa en SIUS-konsulent för enskild handledning i 

sökandeprocessen, vilket hon nu väntar på. Lina tycker att det har gått lång tid sedan hon 

gjorde något, jobbsökarkursen i somras. Hon säger att tiden rinner iväg och snart har det gått 

ett år, hon är bekymrad eftersom arbetsgivaren kommer att undra vad hon gjorde under denna 

period. Hon säger att det är viktigt att inte ge upp och tappa tron på att det går att få ett jobb 

eftersom det är så svårt och att hon inte får några svar från arbetsgivarna. Lina säger även att 

det är slumpen som avgör om man får jobb eller inte. 

 

Sötnos har vid intervjutillfället i början av november 2008 precis slutat en fyra veckors 

praktik på sin gamla skola, som han tyckte var jättekul. Praktiken var i lågstadiet och han fick 

vara med barnen på rasterna samt under lektionerna.  För att få praktikplatsen gjorde Sötnos 

så här: 

 
S: …jag har en gammal skolkatalog, nej telefonbok därifrån så ringde jag dit bara och frågade. Jag presenterade 

vem jag var och sa att jag är social och gillar barn och har varit på ett äldreboende och undrade om jag skulle 

kunna få vara där en månad, testa eller prova på. Ja, och så kom jag dit och hälsade på dem och fick berätta lite 

mer, ja så fick jag börja, på så sätt. Så man kan säga att jag tog initiativet att ringa dit själv och bestämma träff.  

 

Sötnos tycker inte det ger så mycket att sitta vid datorerna på Arbetsförmedlingen och söka 

jobb eftersom han lika gärna kan göra det hemma. Sötnos berättade att han kunde få en del 

hjälp från sina föräldrar med att söka jobb, vilket han tycker både är positivt och negativt: 

 
S: Ja, det känns ju bra, att de kan ju hjälpa mig och samtidigt så känns det att visst jag kan ju göra det själv 

också, men ibland så känner jag mig liksom lite nervös och om jag ringer dit vad ska jag säga, liksom ska jag. 

För ibland så blir det så att man blir tyst i telefonen, liksom shit, ja vad ska man säga liksom. Då kan det vara bra 

att någon annan kan göra åt en. Men, helst ska man ju göra det själv för det är ju bättre liksom, så att, så… 

 

De intervjupersoner som ännu inte har gått ut gymnasiet ger uttryck för att det inte blir så 

svårt att få ett jobb. Däremot beskriver de som redan har lämnat gymnasiet att det är svårt att 

få ett jobb. Å ena sidan kan skillnad i uppfattningar om svårigheter att få jobb handla om att 
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Lina och Sötnos som har gått ut gymnasiet har mött svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden. Mattias och Geten befinner sig fortfarande på gymnasiet och har ännu inte 

upplevt svårigheterna på samma sätt. Å andra sidan så har både Lina och Sötnos gått estetiska 

programmet på gymnasiet medan däremot Mattias och Geten går yrkesförberedande program 

som innebär att de har mer praktik. Forskning visar att praktik är en faktor som underlättar 

inträdandet på arbetsmarknaden (Båtevik & Myklebust, 2006).  Detta kan tolkas som att de 

program som har mer praktik gynnar eleverna mer än de program som har mindre praktik i ett 

kommande inträde på arbetsmarknaden. Det framkommer även i Skolverkets rapport GySär 

2002:01 att arbetsförlagd utbildning (APU) är en inkörsport till en anställning efter skolans 

slut (Skolverket, 2002). 

 

Dels ger intervjupersonerna uttryck för att de är i behov av hjälp på olika sätt i jobbsökandet. 

Samtidigt ger intervjupersoner uttryck för att det är bättre om man kan ordna jobb på egen 

hand. Arbetsförmedlingen Unga Funktionhindrade anger bara genom sin blotta existens att 

det finns en institutionell uppfattning, en kulturell dominans, om att unga funktionshindrade 

är i behov av särskild hjälp i arbetssökandet. Dessa uppfattningar om hjälpbehov bidrar till att 

konstruera ett funktionshinder. Sötnos säger att han från början undrade varför han skulle vara 

inskriven på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade, men att han därefter insåg att han 

kunde få mer hjälp där än på en vanlig Arbetsförmedling. Att identifiera sig med sitt 

funktionshinder kan enligt cripteorin ge tillgång till insatser och hjälp (Berg & Grönvik, 

2007). Den beroendeställning som skapas kan leda till låg självrespekt och sämre förmåga till 

mellanmänskliga relationer (Edgerton 1990, refererad av Rehnblan 2001). Detta blir en 

konsekvens av ett internaliserande av den dominerande gruppens stigmatiserande och 

nedvärderande uppfattningar av personer med funktionshinder (Young, 2000:80). 

 

Önskan om att kunna ordna arbete på egen hand kan tolkas som ett uttryck för en 

dominerande uppfattning i samhället om att var och en har ansvar för sin egen livssituation 

baserat på konkurrens och personlig framgång, en individualistisk tankegång (Young, 

2000:73). Detta utgör normatens ideal och denna regel anses föreligga tills motsatsen är 

bevisad, tills en person inte kan klara sig själv utan är i behov av hjälp (Berg & Grönvik, 

2007; McRuer, 2006). I och med överflyttningen till särskolan och inskrivningen på 

Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade klargörs att dessa unga har ett hjälpbehov till 

följd av att de inte uppnår vanliga skolans mål eller kan klara sig på en vanlig 

Arbetsförmedling. Hjälpbehovet bidrar till att ta ifrån individen rätten till respekt och valfrihet 

(Young, 2000:73). En önskan om att själv kunna ordna ett arbete kan tolkas som en önskan 

om att passera som normal (jfr Gruzska, 2008). Att vilja ordna arbete på egen hand är även ett 

uttryck för empowerment, att med en tilltro till sin egen förmåga kunna formulera sina 

önskningar och behov, ta ansvar för sin egen livssituation och ta kontroll över sitt eget liv 

(Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Mattias önskan att få lära sig skriva CV i skolan och hans upplevelse av att lärarna inte tar 

denna önskan på allvar kan ses som ett uttryck för att lärarna bestämmer vad eleverna ska lära 

sig och vad som är viktigt att tala om i skolan. Det gör att eleverna inte har så mycket att säga 

till om eftersom lärarna är maktens företrädare (Frithiof, 2007; Tideman m.fl., 2004). 

Kunskaper i att kunna skriva CV och personligt brev skapar större möjligheter för eleverna att 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bidrar till tilltro på sin egen förmåga vilket är ett led i 

empowermentprocessen (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Alla intervjupersoner säger att de skulle kunna få hjälp genom familj och kontakter att hitta 

ett arbete. Däremot upplever många av intervjupersonerna som nyss nämnts att det är bättre 

att söka arbete på egen hand. Lina säger att hon inte vill arbeta på samma arbetsplats som sin 

mamma, trots att det kanske skulle vara möjligt. Mattias skulle kunna få hjälp av sin mamma 
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med arbete inom barnomsorgen vilket han inte är intresserad av. Tidigare forskning lyfter 

fram att kontakter och nätverk är en viktig faktor för möjligheter till inträde på 

arbetsmarknaden för personer med olika funktionsnedsättningar (Antonsson & Stål, 2003; 

Båtevik & Myklebust, 2006; Canton & Kagan, 2007; Ringsby Jansson & Olsson, 2006; 

Taylor, Mcgilloway & Donnelly, 2003). Ur ett empowermentperspektiv samt vad som 

kommer fram i empirin kan kontakter vara begränsande eftersom valmöjligheterna och tilltron 

till den egna förmågan inskränks (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Lina berättar att de under jobbsökarkursen pratade mycket om självförtroende och 

självkänsla. Detta är motsägelsefullt eftersom de under lång tid varit utsatta för nedvärderande 

institutionella mekanismer så som överflyttning till särskola men att även i jobbsökandet 

flyttas till en särskild enhet, Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, Young, 2000:72ff). Statens ansvar för medborgarna gör att exkluderande från 

arbetsmarknaden även är en fråga för staten, ett socialt problem. För att kompensera de 

exkluderade sätter staten in olika reinkluderande åtgärder, som exempelvis Samhall och 

lönebidrag (Michailakis, 2006). I det aktuella sammanhanget menar uppsatsförfattarna att 

stödet från Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade med bland annat jobbsökarkursen 

kan tolkas som en av samhällets reinkluderande åtgärder. Denna uppfattning stärks av att 

tidigare forskning som betonar att arbete med självförtroende och självkänsla är en viktig 

faktor för stötta unga personer med funktionshinder som är på väg in i arbetslivet (Taylor, 

Mcgilloway & Donnelly, 2003). 

 

Lina berättar att det inte händer någonting just nu, hon tycker det känns som att hon har 

fastnat på en punkt och har svårt att komma vidare. Hon är orolig för att det blir svårare att få 

jobb ju längre tid hon går arbetslös. I tidigare forskning framkommer att många unga med 

funktionshinder upplever att de inte förmår att ändra på sin situation (Lang, 2004:234). Linas 

berättelse kan tolkas som ett uttryck för maktlöshet, hon har inte makt att påverka sin 

jobbsituation utan säger att det är slumpen som avgör, att en viss arbetsgivare behöver 

personal just då (Young, 2000). Utifrån Youngs tankar om förtryckets fem ansikten och 

Michailakis analys av arbetsmarknadens mekanismer som utsätter personer med 

funktionshinder för systemdiskriminering är det inte ett uttryck för slumpen som gör att Lina 

upplever att hon sitter fast (Michailakis, 2002; Young, 2000). Det som Lina säger kan hjälpa 

henne i nuläget är en SIUS-konsulent som kan ge enskilt och mer specifikt stöd i 

sökandeprocessen. Även Sötnos skulle vilja ha mer enskild vägledning. Med tanke på att 

hjälpbehov i sig är stigmatiserande kan det ifrågasättas om det är ännu mer hjälp som är den 

rätta vägen för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. 

 

Målet med inskrivningen på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade är att de unga ska 

hitta en praktikplats som kan leda till arbete. I tidigare forskning framkommer det hur viktigt 

det är att förbereda unga med funktionshinder för arbetsmarknaden genom arbetsträning 

(Taylor, Mcgilloway & Donnelly, 2003). Praktik genom Arbetsförmedlingen Unga 

Funktionshindrade kan dels ses som en reinkluderande åtgärd för att kompensera en samhällig 

diskriminering och dels som ett tekniskt hjälpmedel för personer med funktionshinder att 

passera som normater (Gruzska, 2008; Michailakis, 2006). 

 

Den grupp som definieras som annorlunda av den dominerande gruppen, i detta fall unga med 

särskolebakgrund, hänvisas ofta till varandra och tilldelas speciella positioner på 

arbetsmarknaden (praktikplatser och anställning med lönebidrag). Genom att de hänvisas till 

varandra delar de erfarenheter som gör att de utvecklar och bevarar sitt eget perspektiv på 

samhället, ett perspektiv som inte delas av den dominerande gruppen (Young, 2000:80f). Att 

Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade tillhandahåller dels en jobbsökarkurs och en 

gruppträffsverksamhet i jobbsökandet kan tolkas som att de väljer att klumpa ihop de unga 
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som har särskolebakgrund i en särskild grupp. Bara existensen av Arbetsförmedlingen Unga 

Funktionshindrade är en ihopklumpning i sig. En viktig del i empowerment och likvärdighet 

är att minoritetsgrupperna får möjlighet att berätta sin historia, sina erfarenheter, i detta fall 

om sin jobbsökarsituation (Dalrymple & Burke, 2006; Taylor refererad av Szönyi, 2004). 

Problemet är dock att den dominerande gruppen inte är villig att ta in andra perspektiv än sitt 

eget (Young, 2000:81). 

 

Professionella som maktens företrädare 

 

Studiens tyngdpunkt ligger i att belysa de ungas perspektiv av hur de upplever möjligheterna 

att komma in på arbetsmarknaden. Men det är även intressant att höra de professionella som 

jobbar med dessa unga för att få en bild av hur de ser på de ungas möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden. De professionella både delar av det omgivande samhället och delar av de 

institutioner där de arbetar.  

 

Petra är arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade i Globen, 

Stockholm.  

 

Jonas är studie och yrkesvägledare på en gymnasiesärskola i Stockholmsregionen. 

 

Praktikplatser och anställningsformer 

De båda professionella betonar att de två huvudsakliga vägarna in på arbetsmarknaden för 

unga med särskolebakgrund är kontakter inom familjen och lyckade praktikplatser. 

Praktikplatser dels under gymnasietiden och dels genom Arbetsförmedlingen. Jonas säger att 

praktikplatserna genom Arbetsförmedlingen kan vara en besvikelse för de unga, eftersom de 

redan har gjort åtskilliga praktiker under sin gymnasietid och att de vill ha ett riktigt jobb. 

Petra säger att praktiken genom Arbetsförmedlingen är vägen till en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden, eventuellt med lönebidrag om en anpassning av arbetet behövs till följd av 

personens funktionshinder. 

 

Praktik innebär förvisso en väg till anställning, men innebär även annorlunda arbetsvillkor 

vilket kan leda till en utsatt situation för de unga. Det är en exploatering genom att 

arbetsgivaren inte betalar för praktikantens arbetsinsats och en marginalisering gentemot 

andra anställda då villkoren ser olika ut vilket innebär en stigmatisering av de unga med 

särskolebakgrund (de los Reyes & Mulinari, 2005; Young, 2000). 

 

Bilden är komplex när det gäller en eventuell anpassning av arbetsuppgifter och möjligheten 

att få anställning med lönebidrag genom Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade. 

Lönebidrag är den mest omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärden för arbetshandikappade 

som syftar till att kompensera arbetsgivaren för den produktionsförlust som den anställdes 

funktionshinder leder till (Karlsson, 2002:91). Lönebidraget kan även som tidigare nämnts 

betraktas som en reinkluderande åtgärd från samhällets sida för att kompensera de 

exkluderade individerna, här de unga med särskolebakgrund (Michailakis, 2006). 

Lönebidraget kan uppgå till högst 80% av lönekostnaden, Petra säger att de vanligaste 

andelarna utgörs av 50-75% under första anställningsåret. 

 

Å ena sidan utgör detta en möjlighet att få anställning och lönebidraget kan då ses som ett 

tekniskt hjälpmedel för att komma in på arbetsmarknaden (Gruzska, 2008). Samtidigt innebär 

lönebidraget annorlunda arbetsvillkor genom anpassningen av arbetsuppgifter, genom att 

arbetsgivaren inte betalar hela lönen själv samt genom att lönebidraget kontinuerligt 

omprövas (Karlsson, 2002:91). Allt detta sammantaget skapar en otrygg situation för den 

anställde samt underordning och utanförskap (de los Reyes & Mulinari, 2005: 18ff; Larsson, 
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2006; Young, 2000:80). Å andra sidan innebär lönebidraget ett födelseögonblick där de unga 

med särskolebakgrund avslöjas som icke-normater (Gruzska, 2008). För att ett lönebidrag och 

en anpassning ska komma till stånd krävs att den unge med särskolebakgrund sätter ord på 

sina begränsningar i det aktuella arbetet. Lönebidraget kan därför även tolkas som ett sätt där 

de unga måste identifiera sig med sitt funktionshinder för att få tillgång till insatsen 

lönebidrag (Berg & Grönvik, 2007). 

 

Kategorisering 

Jonas säger att en kategorisering av personer med funktionshinder inte är önskvärd i ett 

drömsamhälle, där alla kan studera och arbeta tillsammans. Han menar dock att verkligheten 

är en annan och att tanken från början är god, nämligen att elever med särskilda behov ska få 

mer resurser. För att avgöra vilka som är berättigade till resurserna behöver samhället 

kategorisera eleverna. Jonas säger att särskoleelever och funktionshindrade är en dold grupp i 

samhället och att de i hans skola höjer rösterna för att synliggöra deras situation till mångas 

stora förtret. Petra säger att kategoriseringen är bra så länge den är till nytta för personer med 

funktionshinder för att avgöra vilket stöd de behöver utifrån sitt funktionshinder. Hon menar 

även att en funktionsnedsättning kan innebära ett hinder på en arbetsplats medan det inte 

behöver göra det på en annan arbetsplats. Hon säger att kategoriseringen inte medför någon 

risk för stigmatisering eller att hjälpbehovet kan vara handikappande i sig. Hon menar att de 

på Arbetsförmedlingen är fokuserade på vad den unge kan göra samt vem den kan erbjuda 

detta, fokus är på jobb. 

 

Jonas upplevelser av att särskoleeleverna är osynliggjorda i samhället stämmer väl överens 

med crip teori och Youngs tankar om hur förtryckta grupper osynliggörs (Young, 2000, 

McRuer, 2006). När han berättar att de i hans skola höjer rösterna för att synliggöra 

särskoleeleverna kan det ses som ett uttryck för empowerment, eller cripmotstånd mot 

makten, där de går emot värderingen att särskoleelever är en osynlig grupp (Dalrymple & 

Burke, 2006; McRuer, 2006). 

 

Petras resonemang om att kategoriseringen inte skulle innebära risk för stigmatisering av de 

unga med särskolebakgrund kan tolkas som att hon inte vill se att en kategorisering skulle 

kunna få negativa konsekvenser. Det är i detta sammanhang viktigt att betona att Petras 

åsikter kan vara en del av den samhälleliga institution som Arbetsförmedlingen utgör och de 

strukturella normer och värderingar som omgärdar den. Petras syn på kategoriseringar kan 

vara ett uttryck för hennes grundläggande värderingar vilket blir problematiskt i ett 

empowermentperspektiv (Dalrymple & Burke, 2006). Genom att Petra inte vill synliggöra de 

eventuella negativa konsekvenserna av en kategorisering, förblir den makt och 

funktionsfyllda positionen som personer utan funktionshinder besitter dold (Berg & Grönvik, 

2007). 

 

När kategorisering upplevs som bra genom att den ger tillgång till specifik hjälp och stöd, 

vilket blir synligt både hos Petra och Jonas, så kopplas själva kategoriseringen till den 

kategoriserade individen. I och med detta så uppfattas inte individerna diskriminerade av 

omgivningen, istället läggs orsaken till kategoriseringen på de individuella bristerna hos de 

unga med särskolebakgrund. Ett förnekande av negativa konsekvenser till följd av en 

kategorisering kan tolkas som ett förnekande av den diskriminering som de unga med 

särskolebakgrund är utsatta för. I och med att den dominerande gruppen, som Petra tillhör, 

inte delar de erfarenheter som de unga med särskolebakgrund delar och inte heller vill ta del 

av deras erfarenheter osynliggörs deras erfarenheter. Den dominerande gruppen tvingar på de 

marginaliserade sina egna erfarenheter och normer (Young, 2000:80f). Med en mindre 

individualistisk syn skulle förtrycket mot de marginaliserade grupperna, i detta fall de unga 

med särskolebakgrund, minska (Young, 2000:73f). 
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Möjligheter att få arbete 

Båda intervjupersonerna säger att en bidragande orsak till att unga med särskolebakgrund har 

svårt att få jobb är arbetsgivarnas negativa attityder samt kunskapsbrist om funktionshinder. 

Jonas säger att attitydproblemen finns mot allt som är avvikande i samhället, allt som inte 

ligger inom normen. Jonas menar att de unga ofta möts av inställningen att de ska anpassa sig 

till arbetslivets hårda tag. Han själv möter många gånger bilden i arbetslivet av att särskolan 

är förknippad med gravt funktionshindrade som behöver mycket stöd och hjälp. Petra säger 

att det skulle underlätta om det skedde en attitydförändring, genom information om 

funktionshinder, bland arbetsgivare för att de ska bli mer positivt inställda till att anställa 

personer med funktionshinder. På Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade fokuserar de 

enligt Petra på vad de unga är bra på och kan erbjuda arbetsgivaren och inte på deras 

funktionsnedsättning. Petra poängterar även att en funktionsnedsättning kan vara begränsande 

på en arbetsplats men kanske inte på en annan arbetsplats. Petra beskriver de svårigheter som 

de unga arbetssökande har att komma in på arbetsmarknaden: 

 
P: Å jag ska fundera, vad kan det vara? (Lång tystnad.) Alltså, många behöver en anpassning, alltså du kan inte 

gå direkt ut till Onoff och göra det jobbet, du behöver mer instruktioner, kanske färre instruktioner, som gör att 

det är svårare att söka utan vår hjälp. Man kanske inte kan presentera sig på rätt sätt. Alltså man ska ju vara rätt 

kaxig som ung idag för att komma ut i jobb. Vi har ju många sökande som gärna skulle vilja jobba på 

Coffehouse by George, med jättestora esperssomaskiner. Att samtidigt hålla reda på med en latte med sojamjölk, 

en med vanlig mjölk och samtidigt se till att chiabattan blir grillad och serveras därute. Det kanske är lite i 

tuffaste laget men det finns ju de drömmarna här också men funktionshindret gör att många inte klarar det 

jobbet. 

 

Jonas berättar att övriga faktorer som försvårar inträdet på arbetsmarknaden för de unga med 

särskolebakgrund är: Konkurrensen med övriga ungdomar, diskrepans mellan 

arbetsmarknadens krav och de ungas förmågor, brist på självförtroende hos de unga samt brist 

på insikt om sitt funktionshinder. De flesta unga med särskolebakgrund går inte till den öppna 

arbetsmarknaden utan till omsorgen så som olika typer av daglig verksamhet. 

 

De attitydproblem som både Petra och Jonas tar upp har behandlats i tidigare avsnitt, dock bör 

det tilläggas att det inte enbart handlar om arbetsgivarnas attityder. Jonas påpekar att det finns 

attitydproblem mot allt som är avvikande i samhället, allt som inte ligger inom normen. Dessa 

attitydproblem kan betraktas som generella i samhället vilket gör att det blir fråga om ett 

strukturellt förtryck, inbäddat i omedvetna normer och värderingar som ej ifrågasätts 

(McRuer, 2006; Young, 2000:53). Normerna är så starka att en viss grupp människor, unga 

med särskolebakgrund, stängs ute och degraderas socialt (de los Reyes & Mulinari, 2005; 

McRuer, 2006; Young, 2000:53). Cripteorin lyfter fram dessa starka och omedvetna normer 

kring funktion och vill synliggöra att de ses som naturliga och är hierarkiska till sina 

konsekvenser (McRuer, 2006). 

 

Utöver attitydproblemen i samhället och bland arbetsgivarna identifierar Jonas att det finns ett 

glapp mellan arbetsmarknadens krav och de ungas förmågor. Detta leder vidare till ett 

fokuserande på funktion hos intervjupersonerna, å ena sidan att de unga brister i insikt om sitt 

funktionshinder och å andra sidan att funktionshindret i sig gör att det är svårt att få jobb. Här 

blir det tydligt hur samhällsproblemen individualiseras, det blir de unga med 

särskolebakgrund som får bära ansvaret för att de inte kommer in på arbetsmarknaden på 

grund av sitt funktionshinder (Cederlund & af Schmidt, 2006). Att vara anställningsbar är inte 

en personlig egenskap utan en socialt konstruerad kategori och när kraven på arbetskraften 

ökar definieras allt fler som arbetsoförmögna (Michailakis, 2002). Kategorin anställningsbar 

präglas i detta fall djupt av normen och idealet om funktion (de los Reyes & Mulinari, 2005). 
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En av särskolans uppgifter är enligt läroplanen att eleverna skall öka medvetenheten om sina 

egna begränsningar (Szönyi, 2005:44). Insikt om sitt funktionshinder samt förmåga att kunna 

sätta ord på sina tillkortakommanden underlättar enligt tidigare forskning inträde på 

arbetsmarknaden (Antonsson & Stål, 2003; Molin, 2008). Detta skulle alltså göra dessa 

personer mer anställningsbara utifrån deras personliga egenskaper (Michailakis, 2002, 2006). 

När det gäller personer som inte anses ha något funktionshinder är kraven på att vara tydlig 

med sina svårigheter annorlunda. När dessa personer ombeds formulera sina svaga sidor, 

förväntas de inte beskriva dem på ett ärligt sätt utan det finns en acceptans för att uttrycka det 

på ett socialt acceptabelt sätt utifrån den dominerande gruppens värderingar (Young, 

2000:79ff;). Negativa sidor som är accepterade i dessa situationer är exempelvis att vara för 

ambitiös, ha för höga krav på sig själv, vara för noggrann etc. 

 

Utifrån begreppet virtual disability är det inte rimligt att personer som anses ha något 

funktionshinder ska vara pressade att formulera sina svårigheter eller negativa egenskaper på 

ett annat sätt än normaterna för att bli betraktade som anställningsbara (Berg & Grönkvist, 

2007; Michailakis, 2002). Därför handlar inte anställningsbarhet om personliga egenskaper 

utan om en systemdiskriminering genom institutionella mekanismer (Michailakis, 2002). Att 

särskoleelever ska behöva formulera sig mer tydligt här än andra personer är exploaterande 

och ett uttryck för förtryck (Young, 2000). 

 

Att Petra poängterar att fokus ligger på att de unga ska framhäva vad de är bra på och vem de 

kan erbjuda detta kan ses som ett slags partnerskap där hon vill bidra till att de unga hittar sina 

egna styrkor (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Skolan 

Jonas säger att gymnasiesärskolan är snäv med sina 8 olika inriktningar i förhållande till det 

vanliga treåriga gymnasiet som har 17 olika program. Det finns därför en risk att man väljer 

ett program som man inte trivs på och att skolgången därför inte fungerar bra, i de lägena blir 

Jonas inkopplad för att vägleda eleverna. Jonas säger att det är dags att knoppa av de 

nationella programmen från särskolan, att de eleverna ska gå i vanligt treårigt gymnasium 

med hjälp av stöd istället för i gymnasiesärskolan. Han upplever dock att omgivningen, 

kommunen, världen, skolan, inte anser att tiden är mogen för denna förändring och att det 

krävs en politisk vilja för att förändringen ska vara möjlig. Jonas säger att 

gymnasiesärskoleutbildning aldrig ger behörighet till högskolan och att eleverna från 

gymnasiesärskolan inte har studiekapacitet nog att kunna läsa in högskolebehörighet på grund 

av sitt funktionshinder. 

 

Jonas tankar om att eleverna på nationella program ska integreras i den vanliga 

gymnasieskolan väcker frågor eftersom han även säger att de inte har studiekapacitet att läsa 

in högskolebehörighet på grund av sitt funktionshinder. Ovan nämnda tankar hos Jonas om 

kategorisering kan vara en orsak till denna motsägelse. Kategoriseringen grundar sig i en vilja 

att hjälpa, resultatet blir att eleverna stöts bort genom kategoriseringen, de placeras i särskola. 

Hur man ska komma till rätta med detta, att ge hjälp utan att kategorisera, vet inte Jonas. 

Denna motsägelse kan tolkas som ett uttryck för att eleverna i särskolan inte får möjlighet att 

utvecklas optimalt på grund av för lågt ställda krav i särskolan som leder till svårigheter på 

arbetsmarknaden (Rabe, 1997). Jonas uttalande kan även kopplas till den 

socialiseringsprocess som en diagnos utvecklingsstörd kan leda till, bland annat att hamna i 

beroendeställning vilket kan skapa låg självrespekt och rädsla att misslyckas (Edgerton 1990 

refererad i Renblad, 2001). Med utgångspunkt från ett empowermentperspektiv kan 

avknoppningen av nationella program till vanliga gymnasieskolan ses som ett uttryck för 

minimal intervention genom att så lite ingripanden som möjligt görs i de ungas liv (Dalrymple 

& Burke, 2006). 
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Utifrån en tanke om empowerment och partnerskap bör de ungas valfrihet maximeras för att 

deras skolgång och framtid ska bli så bra som möjligt (Dalrymple & Burke, 2006). Jonas 

säger att valmöjligheterna gällande gymnasieprogram för särskoleeleverna är mycket 

begränsade vilket får negativa konsekvenser för de ungas skolgång. Detta kan tolkas som ett 

marginaliserande och diskriminerande av särskoleelever. 

 

Balansgång 

Jonas säger att en av de största utmaningarna i hans jobb är att klara balansgången mellan 

elevernas drömmar och den verklighet som väntar dem efter gymnasiet. Många drömmer om 

att bli exempelvis polis eller advokat, yrken som enligt Jonas är omöjliga att få om inte 

samhället förändras eftersom vägarna dit är teoretiskt stängda. 

 
J: Som studievägledare så sitter man med verklighetsbilden här, och sen elevernas drömmar här. Och att kunna 

få eleven att fortsätta drömma och ha hopp om framtiden men sen medvetandegöra om att vägarna är stängda. 

Det är nog kanske det svåraste i det här yrket att balansera upp det här och ha kvar lusten, glädjen till att plugga 

på en gymnasiesärskola som inte leder någon vart. Förhoppningsvis mot ett yrke, men inte mot drömmen. 
 

Jonas säger att han har fyra år på sig att genom en process hitta en balans mellan den unges 

dröm och verkligheten. Han visar intresse för drömmen och guidar den unge i verkligheten, 

exempelvis på olika arbetsplatser, för att den unge ska få en bild av vad som krävs och vilka 

egna möjligheter den unge har. När insikten kommer kan sorgen över en omöjlig dröm bli 

smärtsam. Även Petra säger att det är viktigt att hitta en balans mellan de ungas drömmar och 

vilka arbeten som är realistiska för dem att få. Samtidigt är det viktigt att inte avfärda de 

ungas drömmar eftersom de kan fungera motiverande. 

 

Anledningen till att både Petra och Jonas pratar om hur viktigt det är att hitta en balans mellan 

dröm och verklighet utan att förkasta drömmarna kan ha att göra med deras sociala positioner 

inom institutionerna särskolan och Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade. Både Petra 

och Jonas är delar av systemet och en del av maktens företrädare (Dalrymple & Burke, 2006). 

Att Jonas ser balansgången mellan dröm och verklighet som sin kanske viktigaste uppgift kan 

därför tolkas som ett uttryck för att han är en del av ett förtryckande institutionellt system som 

begränsar utvecklingen av särskolelevers förmågor (Young, 2000). Det kan även tolkas som 

att Jonas försöker uppnå ett partnerskap där de gemensamt diskuterar skolgång och framtida 

möjligheter på arbetsmarknaden (Dalrymple & Burke, 2006). En av anledningarna att det kan 

var svårt att hitta en balans kan enligt uppsatsförfattarna bero på att det finns en maktobalans 

mellan de professionella och de unga vilket är viktigt att ha i medvetande för att uppnå ett 

fruktbart partnerskap (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Institutionerna präglas i grunden av idealet om funktion, intellektuell funktion (de los Reyes 

& Mulinari 2005; McRuer, 2006). Dessa ideal, samt uppfattningen om att de skapar 

väsensskilda olikheter mellan människor, blir till hierarkiska sociala praktiker som befäster 

och vidmakthåller ojämlikheter. Vad som är möjligt att göra i livet, vilka utbildningar och 

yrken som kan vara aktuella för unga med särskolebakgrund, påverkas av dessa normer och 

system. Särskolan som social praktik och institution har till uppgift enligt läroplanens 

målsättningar att eleverna skall öka medvetenheten om sina egna begränsningar (Szönyi, 

2005:44). Enligt målsättningarna för gymnasiesärskolan ska den även förbereda eleverna för 

ett meningsfullt vuxenliv, bland annat gällande arbetsliv, vilket de inte lyckas med enligt 

resultat av forskning (Rabe, 1997). 

 

Samverkan 

Jonas säger att samverkan mellan skolan och Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade är 

i det närmaste obefintlig och består av ett ömsesidigt kritiserande av varandra. Han säger att 
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det känns som att skolan och Arbetsförmedlingen är två helt olika världar, där skolan försöker 

stötta eleverna medan Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade har ett 

ovanifrånperspektiv vilket försvårar de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.  

Jonas tycker att Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade är byråkratisk och ligger långt 

bort, vilket kan bli diskvalificerande eftersom flera elever har svårt att åka kommunalt. Jonas 

säger att det finns en stor besvikelse inom hans yrkeskår i Stockholms län över att 

Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade inte har förmågan att bemöta de unga på rätt 

sätt. 

 

Petra å sin sida tycker att Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade fyller en viktig 

funktion genom att den är centraliserad och att all kompetens är samlad på ett ställe. Hon 

säger att om de unga skulle tillhöra den vanliga arbetsförmedlingen är risken stor att de inte 

skulle kunna ta för sig utan bli osynliggjorda. Petra säger dessutom att hon tycker att de är 

väldigt effektiva och att hon tror att de får ut fler i arbete än vad den vanliga 

arbetsförmedlingen skulle kunna lyckas med. Något som enligt henne skulle kunna förbättra 

de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden är om gymnasiesärskolan skulle 

förbereda dem bättre inför det kommande arbetslivet. 

 

En ytterligare aspekt av samverkan mellan gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen Unga 

Funktionshindrade består i den bedömning som studie- och yrkesvägledarna gör huruvida en 

viss elev är redo för jobb eller inte. Bedöms eleven vara redo skickas en remiss till 

Arbetsförmedlingen, övriga går främst till olika sysselsättningar inom omsorgen. Petra säger 

att de i våras fick cirka 150 remisser från skolorna, av dessa är i oktober 2008 då intervjun 

med Petra görs 80/90 som är kvar. De andra har avskrivits, antingen efter samtal med 

föräldrarna per telefon i samband med inskrivning eller då de bedömts inte vara redo för 

arbete under jobbsökarkursen. 

 

Institutionernas ömsesidiga kritiserande av varandra kan tolkas som båda ser att de unga har 

en utsatt och svår situation och att det är lättare att identifiera bristerna hos den andra parten 

än i sin egen organisation. Det faktum att alla unga intervjupersoner säger att de inte pratar så 

mycket i skolan om framtid och arbetsliv bekräftas av tidigare forskning som säger att skolan 

brister i att förbereda eleverna för arbetsmarknaden (Rabe, 1997). Bristen på tal om framtiden 

och arbetsmarknad i skolan blir anmärkningsvärt då detta är en av särskolans målsättningar 

(Rabe, 1997). 

 

Genom empowermentprocessen kan partnerskap vara en viktig komponent där samarbete 

mellan skola och arbetsförmedling sker på jämlika villkor för att gemensamt underlätta 

inträdet på arbetsmarknaden för de unga med särskolebakgrund. För att partnerskapet skall bli 

fruktbart krävs en fungerande kommunikation mellan de olika aktörerna (Dalrymple & Burke, 

2006). Det är naturligtvis även av stor vikt att de unga själva samt deras närstående är 

delaktiga i denna kommunikation och besluten som den leder till (Antonsson & Stål, 2003; 

Dalrymple & Burke, 2006; Taylor, Mcgilloway & Donnelly, 2003). 

 

För att samarbetet mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen Unga 

Funktionshindrade ska bli fruktbart krävs att de gemensamt engagerar sig för en förändring 

och diskutera gemensamma lösningar i ett partnerskap. I detta samarbete är det viktigt att 

båda parterna är jämlika och för att lösningarna ska bli framgångsrika ska de baseras på vad 

de unga uttrycker för behov och önskemål (Dalrymple & Burke, 2006).
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6. Slutdiskussion 
 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka möjligheterna till inträde på den öppna 

arbetsmarknaden för unga med särskolebakgrund. För att nå kunskap om detta har tankar 

erfarenheter och önskningar inhämtats via intervjuer med fyra unga personer, två som 

fortfarande går i gymnasiesärskolan och två som gått ut och nu är arbetssökande. Även två 

professionella har intervjuats, en studie- och yrkesvägledare i gymnasiesärskolan och en 

arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade. 

 

Metoden för att besvara uppsatsens syfte har varit fruktbar då avsikten med uppsatsen var att 

undersöka intervjupersonernas tankar och erfarenheter kring inträde på arbetsmarknaden för 

unga med särskolebakgrund. Nackdelen kan vara att urvalet inte varit slumpmässigt utan 

strategiskt genom snöbollsmetoden. Valet av urvalsmetod samt avgränsningen av 

intervjupersoner motiverades dock av etiska skäl för att minimera utsatthet för 

intervjupersonerna samt att dessa unga står närmast arbetsmarknaden av eleverna i särskolan. 

Urval och avgränsningar kan givetvis ha påverkat uppsatsens resultat.  

  

Resultaten visar att de ungas önskningar inför framtiden och yrkeslivet består i en vilja att 

vara självständig och delaktig genom att komma in på arbetsmarknaden, få ett fast jobb och 

bli egenförsörjande. Detta kan underlättas av möjligheter till vidareutbildning och körkort. Ett 

bra jobb bör vara präglat av ett gott arbetsklimat präglat av bra bemötande. Deras önskningar 

kan betraktas som en önskan om ett normalt vuxenliv, om en identitet präglad av 

självständighet och självbestämmande. Detta i motsats till vad uppsatsförfattarna tolkar som 

den nuvarande identiteten vilken genomsyras av en motsättning mellan å ena sidan en 

tillskriven identitet som ”sär” baserad på avvikelse från normen om funktion hos individen 

själv. Å andra sidan uttrycker de unga intervjupersonerna ett motstånd mot den tillskrivna 

identiteten genom ett ifrågasättande av dess autenticitet och konsekvenser, en dubbel 

medvetenhet. Det finns även en ambivalens hos de unga gällande arbetssökandet, att dels vilja 

göra det själva och dels gärna ta emot hjälp. I resultaten uppmärksammar författarna även att 

de som är arbetssökande ger uttryck för att det är svårt att få ett arbete medan de som 

fortfarande går i gymnasiesärskolan inte tror att det kommer bli några problem. 

 

De professionella strävar efter att de unga ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden och 

framhåller att vägen främst går via bra praktikplatser och kontakter. De professionella 

försöker hjälpa de unga genom att balansera dröm och verklighet. Det framkommer även att 

båda har synpunkter på hur den andres verksamhet behöver ändras för att underlätta inträdet 

på arbetsmarknaden för de unga. De båda professionella är representanter för institutionerna 

gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen, vilka båda två uttrycker en ambivalens gällande 

förhållningssättet till funktionshinder hos de unga. De unga uppmanas dels att formulera sina 

yrkesdrömmar, styrkor och förmågor samt dels uppvisa en insikt om sitt funktionshinder och 

tydliggöra sina svårigheter. Detta grundar sig i en välvilja att hjälpa de unga genom ett slags 

partnerskap.  

 

Problemet är dock organisatoriskt, systemet sätter käppar i hjulet för de unga som vill uppnå 

en normal livssituation genom arbete på den öppna arbetsmarknaden. De unga genomgår en 

successiv marginalisering genom byte till särskola, inskrivning på Arbetsförmedlingen unga 

funktionshindrade och sedan förhoppningsvis ett arbete, en process som karaktäriseras av 

annorlunda förhållanden. Detta konstruerar hinder och begränsningar för unga med 

särskolebakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. De individuella svårigheterna blir 

genom omgivningens bedömningar orsaken och biljetten till särskolan som i sin tur utgör 

biljetten till Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade. De unga med särskolebakgrund har 
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en utsatt situation och samhällets sätt att kompensera dem är genom den reinkluderande 

åtgärden lönebidrag för att de ska kunna uppnå en anställning. Anställningen ger de unga en 

skenbart normal livssituation, den liknar en normal anställning men villkoren är annorlunda. 

De unga tvingas identifiera sig med sitt funktionshinder för att få tillgång till insatsen 

lönebidrag. 

 

Systemets beskaffenhet genom den successiva marginaliseringen upprätthåller en 

diskriminering av unga med särskolebakgrund. Drivkraften i denna process står att finna i 

tanken att individen har en brist som gör att den är i behov av hjälp och tekniska hjälpmedel 

för att de ska klara sig. Viljan hos de professionella att hjälpa de unga formuleras i termer av 

empowerment. Likaså formulerar de unga sina tankar om möjligheter till inträde på 

arbetsmarknaden utifrån empowerment, en vilja att ta makten i sina egna liv och klara sig 

själva. De samhälleliga institutionerna omöjliggör dock en genuin empowermentprocess och 

de unga får inte tillgång till något annat än en kvasiarbetsmarknad kantad av annorlunda 

villkor än vad som gäller för andra unga. Ur ett Foucaultinspirerat maktperspektiv är det dock 

viktigt att framhålla att makten inte har sitt ursprung i de samhälleliga institutionerna utan att 

dessa endast organiserar de maktförhållanden som kommer till uttryck på mikronivå 

människor emellan. Cripteorin lyfter fram att normen om funktion skapar ett utanförskap för 

de som inte passerar som normala och att denna gräns effektivt vaktas av de dominerade 

grupperna, de funktionsobehindrade normaterna. 

 

De ungas strävan efter en normal livssituation med arbete och självständighet är en strävan 

efter sina medborgerliga rättigheter, att kunna ta till vara sina fri- och rättigheter på samma 

villkor som alla andra. För att markera funktionshindrades mänskliga rättigheter i samhället 

har Sverige i mars 2007 undertecknat FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Konventionen lyfter bland annat fram rätten till arbete och möjligheter 

till utbildning som leder till arbete. Betydelsen av lagstiftning och konventioner är 

motsägelsefull. Å ena sidan kan lagstiftning inte eliminera diskrimineringen av 

funktionshindrade på arbetsmarknaden (Michailakis, 2002). Å andra sidan är lagstiftning en 

förutsättning för arbete mot förtryck och för empowerment (Dalrymple & Burke, 2006). 

 

Den livssituation som de kan uppnå till följd av de samhälleliga institutionerna omgärdas av 

något som endast liknar medborgerliga rättigheter. De förvägras medborgerliga rättigheter 

fullt ut, vilket legitimeras av normaterna som hävdar att deras hjälpbehov är en följd av deras 

ofullkomlighet som individer. En mer nyanserad syn på människor med funktionsnedsättning 

vore eftersträvansvärt, eftersom samhället i stort har allt att vinna på att se möjligheter och 

styrkor hos alla människor. 

 

För att stärka situationen på arbetsmarknaden för unga med särskolebakgrund behövs mer 

forskning ur ett maktperspektiv, ur de ungas eget perspektiv, kring unga som varit ute ett tag 

på arbetsmarknaden samt kring unga som gått mellan Arbetsförmedlingen och omsorgen. Här 

vore det fruktbart om de unga vore mer delaktiga i hela forskningsprocessen, inte bara som 

intervjupersoner. Det är vidare viktigt att forska kring den strukturella diskrimineringen och 

den administrativa nivån och dess funktioner. Ur ett empowermentperspektiv är det viktigt 

med vidare forskning kring fenomenet hjälp, behov av hjälp och vilken form av hjälp som är 

fruktbar för individen. Sist men inte minst är det intressant att belysa arbetsgivarnas 

maktposition i fråga om anställningar och lönebidrag i vidare forskning.   
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide - gymnasiesärskoleelever 

 

 

 Berätta lite grann om dig själv, hur gammal är du? Vilka ingår i din familj? 

Hur har du växt upp?  

 

 Vilka skolor har du gått i?  

 

 Vad går du för inriktning/program?  

 

 Varför valde du den inriktningen/programmet?  

 

 Har du haft praktik på någon arbetsplats? Hur var det? Valde du det själv eller fick ni 

tilldelade platser?  

 

 Vad har du för favorit ämne?  

 

 Har du några bra lärare? Vad är det som gör att du tycker att hon/han är bra eller 

dålig?  

 

 Hur har det varit att gå i skolan tycker du? 

 

 Hur känns det att gå ut skolan och ta studenten till sommaren? 

 

 Vad skulle du vilja göra sen efter du har tagit studenten? 

 

 Finns det något som du absolut inte skulle vilja göra? 

 

 Beskriv hur ett bra jobb ska vara för dig? Vad är det viktigaste med ett bra jobb? 

 

 Vilken utbildning/erfarenhet måste man ha för ett sådant jobb? 

 

 Tror du att det är lätt eller svårt att få jobb där? 

 

 Vilka är dina bästa egenskaper för det jobbet? 

 

 Är det något som du tror kommer bli svårt? 

 

 Har ni pratat mycket i skolan om vad man kan jobba med efter studenten? 

Hur pratar ni hemma om framtiden, jobb, studier eller resor? 

Hur pratar du med dina kompisar om framtiden, jobb, studier eller resor?  



 42  

Bilaga 2. Intervjuguide – unga på arbetsmarknaden 
 

 Berätta lite grann om dig själv, hur gammal är du? Vilka ingår i din familj? 

Hur har du växt upp? 

 

 Vilka skolor har du gått i och vilken inriktning/program gick du?  

 

 Varför valde du den inriktningen/programmet?  

 

 Hur ser din situation ut nu? Har du haft något jobb eller praktik på någon arbetsplats? 

Hur var det? Hur fick du jobbet? 

 

 Har du varit arbetslös? Hur har det varit? Hur länge har du haft kontakt med 

arbetsförmedlingen? Olika omgångar? Hur har det varit?  

 

 Hur kändes det att gå ut skolan och ta studenten? 

 

 Vad hade du för drömmar om jobb när du gick ut skolan? Hur ser dina drömmar om 

jobb ut idag? 

 

 Finns det något jobb som du absolut inte skulle vilja ha? 

 

 Beskriv hur ett bra jobb ska vara för dig? Vad är det viktigaste med ett bra jobb? 

 

 Vilken utbildning/erfarenhet måste man ha för ett sådant jobb? 

 

 Tror du att det är lätt eller svårt att få ett sådant jobb? 

 

 Vilka är dina bästa egenskaper för det jobbet? 

 

 Är det något som du tror kommer bli svårt i ett sådant jobb? 

 

 Hur pratade ni i skolan om vad man kan jobba med efter studenten? 

 

 Hur pratade ni hemma om framtiden, jobb, studier eller resor innan du slutade skolan? 

 

 Hur pratar ni nu om framtiden, jobb, studier eller resor hemma? 

 

 Hur pratar du med dina kompisar om framtiden, jobb, studier eller resor? 
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Bilaga 3. Intervjuguide – studie- och yrkesvägledare 

 

 

 Berätta lite kort om din bakgrund, hur länge du har jobbat med detta?  

Vilken utbildning har du? Har du jobbat med något annat tidigare, i så fall vad? 

 

 Berätta lite om hur du arbetar med eleverna? 

 

 Hur ser du på elevernas möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden? 

 

 Vilka arbeten blir aktuella för denna målgrupp? Vilka typer av anställningar är 

aktuella? Exempelvis lönebidrag? 

 

 Om de unga har aktivitetsersättning, hur påverkar det arbetssökandet? 

 

 Vad tänker du kring arbetsmarknadens krav i förhållande till de unga arbetssökande? 

 

 Vilka underlättande faktorer för inträdet på arbetsmarknaden ser du för de unga? 

 

 Vilka försvårande faktorer för inträdet på arbetsmarknaden ser du för de unga? 

 

 Behöver eleverna stöd inför sitt kommande yrkesval, i så fall vilken form av stöd? 

Vilken typ av stöd kan de få? Vilken typ av stöd borde de få? 

 

 Hur förhåller sig de elever du möter till arbete? Vilka föreställningar och drömmar har 

eleverna om sitt framtida arbetsliv? 

 

 Vilka tankar förmedlar du till eleverna om deras framtida arbetsliv? 

 

 Hur har de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden förändrats över tid? 

 

 Hur tänker du kring att människor kategoriseras som 

särskoleelever/funktionshindrade/handikappade? 

 

 Vilka egenskaper och kvalitéer har en bra studie- och yrkesvägledare i 

gymnasiesärskolan? 

 

 Varför finns och behövs särskolan? 

Kan det finnas en stigmatiserande risk för eleverna med särskolan som skolform?  

Skulle det kunna se ut på något annat sätt, ex. att alla elever går i samma skola oavsett 

funktionshinder eller ej?  

 

 Avslutningsvis vill vi fråga om du vill tillägga något som du tycker är viktigt?   
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Bilaga 4. Intervjuguide – arbetsförmedlare 

 

 Berätta lite kort om din bakgrund, hur länge du har jobbat med detta?  

Vilken utbildning har du? Har du jobbat med något annat tidigare, i så fall vad? 

 

 Berätta lite om hur du arbetar med unga som har gått i särskola? 

 

 Vill du beskriva hur de unga kommer i kontakt med er? 

 

Behövs det en särskild utredning för att få komma till er?  

Vilken typ av utredning behövs? Hur avgörs den? Vem utför utredningen? Varför 

behövs den? Eller räcker det med att ha gått i särskola? 

Remiss till Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade  

Vem skickar remissen? 

 

 Hur ser du på de ungas möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden? 

 

 Vilka tankar förmedlar du till de unga om deras framtida arbetsliv? 

 

 Vilka arbeten blir aktuella för denna målgrupp? Vilka typer av anställningar är 

aktuella? Exempelvis lönebidrag? 

 

 Om de unga har aktivitetsersättning, hur påverkar det arbetssökandet? 

 

 Vad tänker du kring arbetsmarknadens krav i förhållande till de unga arbetssökande? 

 

 Vilka underlättande faktorer för inträdet på arbetsmarknaden ser du för de unga? 

 

 Vilka försvårande faktorer för inträdet på arbetsmarknaden ser du för de unga? 

 

 Kan du beskriva en förmedling som gått bra och varför? 

Kan du beskriva en förmedling som inte gått bra och varför? 

Hur ser den vanligaste typen av förmedling ut? 

 

 Behöver de unga stöd i sitt arbetssökande, i så fall vilken form av stöd?  

Vilken typ av stöd kan de få? Vilken typ av stöd borde de få? 

 

 Hur förhåller sig de unga du möter till arbete? Vilka föreställningar och drömmar har 

de unga om sitt framtida arbetsliv? 

 

 Hur har de ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden förändrats över tid? 

 

 Hur tänker du kring att människor kategoriseras som 

funktionshindrade/handikappade? 

 

 Varför finns och behövs Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade? 

Skulle det kunna se ut på något annat sätt, ex. att den vanliga arbetsförmedlingen tar 

hand om alla människor som bor i området oavsett funktionshinder eller ej?  

 

Avslutningsvis vill vi fråga om du vill tillägga något som du tycker är viktigt? 
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Bilaga 5. Informationsbrev till intervjupersoner. 

 

 

 

 

Stockholms universitet    Stockholm 2008-10-24 

Institutionen för socialt arbete 

Ann Forslund, Aurun Halén 

 

 

 

Hej! 

 

Tack för att du vill bli intervjuad, vi ser fram emot att träffas snart! 

 

Vi läser Socionomprogrammet med allmän inriktning på Stockholms universitet, 

sista terminen. Nu skriver vi en c-uppsats som handlar om möjligheterna att komma in på 

arbetsmarknaden för unga personer med särskolebakgrund. 

  

För att få en bild av detta vänder vi oss till personer som har tankar och/eller erfarenhet kring 

detta. Personerna som vi kommer att intervjua är dels elever som går sista året på 

gymnasiesärskola och dels studie- och yrkesvägledare som jobbar på gymnasiesärskola. Vi 

kommer även att intervjua några unga som kommit ut i arbetslivet och som har 

särskolebakgrund samt någon arbetsförmedlare.  

  

Intervjuns längd beräknas till ca: 1 timme och kommer att göras av oss båda med en 

intervjuperson i taget utifrån några på förhand sammanställda frågor. Intervjun kommer att 

spelas in på band för att vi lättare ska komma ihåg vad som sägs under intervjun. Inga andra 

än vi kommer lyssna på inspelningen. När vi skriver ner vad intervjupersonerna sagt kommer 

namn och personuppgifter bytas ut så att de som sedan läser uppsatsen inte ska veta vilka 

personerna är i verkligheten. De svar som kommer under intervjuerna kommer inte att 

användas till något annat än vår uppsats.  

 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och intervjupersonen kan dra sig ur när som 

helst eller välja att inte svara på frågor. 

 

Uppsatsen ska vara färdigställd i mitten av januari 2009 och de som vill får gärna läsa den. 

 

 

Om du har några frågor innan eller efter intervjun är du välkommen att höra av dig till oss! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann Forslund  Aurun Halén 

070 7458697   073 5540131 

ann.forslund@stockholm.bonet.se aurunhalen@hotmail.com  
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