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_________________________________________________________________________ 

 

The number of students who finished special upper secondary school for pupils with 

intellectual disabilities without an employment has drastically decreased over the last decades. 

The purpose of this paper is to increase the knowledge of how career counselors at special 

upper secondary schools collaborate with the Employment Service, and how the special upper 

secondary school prepares their pupils for working life. The collection of data started with a 

national questionnaire survey which was directed to career counselors at schools. 

 

The result shows that the collaboration appears foremost in the pupils last year in special 

upper secondary school, and that the special upper secondary schools do not use the 

Employment Service's assistance to any great extent. In addition, the collaborative process 

consists of both inhibiting and promoting factors.  

 

The results also indicates that the collaboration between the special upper secondary schools 

and the local labor market can be developed more for the pupils to gain experience from 

working life.  
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1 Inledning 
”Är arbetet en rättighet för alla eller rör det sig om en tävling med plats för enbart de 

bästa?” (Kenneth Abrahamsson, 2002, s. 34)  

 

Att ha ett arbete är viktigt på många sätt. Det är ett sätt att kunna delta i samhället och känna 

sig behövd. Det är också ett sätt att få en gemenskap och sammanhang i tillvaron. Därtill leder 

det till en lön och innebär att man kan arbeta ihop till sin egen försörjning. Antonson (2011, s. 

160) skriver att ett arbete ger personer med funktionsnedsättning en tydlig social roll som 

också kan motverka segregering och utanförskap. Dock visar undersökningar att personer 

med funktionshinder som grupp har högre arbetslöshet och är fattigare än övriga 

befolkningen. Det är också så att inom områdena hälsa, sociala relationer, fritid etc. så har 

personer med funktionshinder det sämre om man jämför med övriga befolkningen (Sjöberg, 

2002, s. 235; Tideman 2000, Lindberg & Grönvik, 2011). Det är också denna grupp som är 

mest utsatt, både i Sverige och i världen, när det gäller fattigdom, förtryck, utanförskap och 

diskriminering (Lindberg & Grönvik, 2011). 

Att motverka utanförskap och istället skapa tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättningar är syftet med funktionshinderpolitiken. Ett av målen för regeringens 

handikappolitik är att fler personer med funktionsnedsättning ska ha anställning på öppna 

arbetsmarknaden (Socialdepartementet, 2011). Ändå visar en rapport från Arbetsförmedlingen 

att personer med funktionsnedsättning som är utan arbete har ökat med 30 000 personer från 

2008 till december 2011, samt att prognosen för 2012 och 2013 pekar på att andelen 

arbetslösa med funktionsnedsättning fortsätter att öka (Arbetsförmedlingen, 2011). Särskilt 

långt från arbetsmarknaden står personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning), som har sin utbildningsbakgrund i särskolan (SOU 2011:8). 

Enligt statistik från Särskolans och specialskolans yrkevägledares ideella förening (SYVI) har 

antalet elever som fått anställning i någon form efter att ha studerat på gymnasiesärskolan 

minskat från i slutet av 1970-talets 60 % till 17 % år 2006. Framförallt är det statistiken efter 

1997 som visar en dramatisk nedgång (SYVI, 2005; Prop. 2011/12:50). Svårigheten att 

etablera sig på arbetsmarknaden kan bero på att Sverige (och omvärlden) har genomgått 

ekonomiska kriser de senaste tjugo åren som har inneburit strukturomvandlingar och krav på 

effektivitet där mindre kvalificerade arbeten till stor del försvunnit (Prop. 2011/12:50; 

Olofsson, 2003). Tempot har inom arbetslivet generellt ökat och det ställs högre krav på 

kompetens vid anställningar vilket innebär att personer med funktionshinder har svårt att få 

arbete på den öppna arbetsmarknaden (Gynnerstedt & Blomberg, 2004). I lågkonjunkturer då 

arbetslösheten ökar innebär det generellt att det blir svårare för unga att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar med låg utbildning, d v s 

de som endast har grundskoleutbildning. Under 1990-talets kris såg man att även ungdomar 

som gått 2-åriga gymnasieutbildningar drabbades likartat av arbetslöshet som ungdomar utan 

gymnasieutbildning. Inte heller okvalificerade praktikplatser har gett resultat i minskad 

arbetslöshet eller ökad anställningsbarhet (Olofsson, 2003). Ungdomar med 

funktionsnedsättning har samma (svåra) situation som övriga ungdomar men de har också 
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funktionsnedsättningen som begränsar valmöjligheterna ännu mer (Gynnerstedt & Blomberg, 

2004). 

Ett av gymnasiesärskolans ansvar är att förbereda eleverna inför deras fortsatta arbets- och 

vuxenliv. I det ingår att övergången från skola till arbete eller annan sysselsättning är 

planerad, och att detta har gjorts i samverkan med andra myndigheter. Övergången mellan 

skola och arbete/sysselsättning efter skolan är i högre grad skolans ansvar när det gäller 

gymnasiesärskolan än för den 3-åriga gymnasieskolan (2010:80; Lpf94; SOU 2011:8). Den 

särskilda utredaren av nya gymnasiesärskolan, Eva Wallberg, skriver att gymnasiesärskolans 

studie- och yrkesvägledare är här en nyckelperson när det gäller samverkan med andra 

myndigheter samt anskaffningen av APU-platser. Det innebär även att studie- och 

yrkesvägledarens uppgifter inom gymnasiesärskolan är mer omfattande än i gymnasieskolan. 

Hon menar också att det är viktigt att skolan har skapat samverkansrutiner med arbetsgivare, 

Arbetsförmedling och ytterligare aktörer som är viktiga vid övergången från skolan till 

arbetslivet (SOU 2011:8). Gymnasiesärskolans ansvar att förbereda eleverna inför arbetslivet 

står tydligt i de nationella styrdokumenten och en del i detta är att all personal i skolan ska 

vara engagerad i studie- och yrkesvägledningen (SFS 2010:800; Lpf 94). Att all personal 

arbetar för att förbereda eleven inför arbetslivet är centralt och Sjöberg (2002, s. 222) skriver 

att ”alla brister som finns i skolans stöd till elever med funktionshinder påverkar på sikt deras 

möjligheter på arbetsmarknaden”. 

I ungdoms- och karriärforskning har studier visat att ungdomar tycker det är svårt att göra val 

och kompromissar ofta mellan vad de vill och vad de tror är möjligt, och många upplever det 

som en ”svårgenomtränglig informationsdjungel” (Lundahl, 2010, s. 221) att navigera i. 

Forskning visar även att etnicitet, socioekonomiska förhållanden och kön påverkar vid 

övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt bibehåller sociala ojämlikheter där ungdomar 

med begränsade resurser har svårare att få fast arbete. Det innebär att det blir stora skillnader 

mellan den grupp ungdomar som har arbete och den som inte har det. För den sistanämnda 

gruppen ökar riskerna för marginalisering och social exklusion (Lidström, 2009; Skolverket, 

2005). När det gäller ungdomar/personer med funktionsnedsättning är det påtagligt att inte få 

ett arbete påverkar livsvillkoren och livskvaliteten på ett negativt sätt. 

”Tittar vi sammantaget på utbildning, arbete och ekonomi kan man konstatera att 

levnadsförhållandena är sämre för personer med funktionsnedsättning än för andra. Lite 

talar för att dessa skillnader är tillfälliga. Snarare finns det en manifesterad och permanent 

skillnad i levnadsförhållanden mellan personer med och utan funktionsnedsättning” 

(Lindberg & Grönvik, 2011, s. 15). 
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 Varför denna studie? 1.1

Som påtalats i inledningen har betydligt färre av gymnasiesärskolans elever arbete när de tar 

studenten nu än i mitten av 1980-talet, och arbetslösheten bland ungdomar med 

funktionsnedsättning är högre än för ungdomar utan funktionsnedsättning. I flera utredningar 

och riktlinjer påtalas att övergången från skola till arbetsliv är viktig för etableringen på 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen m fl, 2008: Skolverket, 2009; Socialdepartementen, 

2011; Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2012 ). Bland annat i handlingsplanen för 

handikappolitiken anser regeringen att övergången från skola till arbetsliv ”är av stor 

betydelse för möjligheten till framtida, långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Det gäller 

inte minst för elever med funktionsnedsättningar” (Socialdepartementet, 2011, s. 18). 

I både gymnasiesärskolans och Arbetsförmedlingens ansvar ingår att samverka för att 

förbereda eleven inför arbetslivet. Skolverket menar att denna samverkan är viktig och i 

Redovisningen av uppdraget att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning (2009) 

skrivs att samverkan mellan gymnasiesärskolan, Arbetsförmedling och Försäkringskassan är 

nödvändig för att personer med utvecklingsstörning ska ha större chans att komma in på 

arbetsmarknaden. ”Genom samverkan mellan dessa aktörer, där den enskilde individen sätts i 

centrum, kan insatserna få större effekt än annars” (Skolverket, 2009, s. 6). 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Skolverket (2008) lämnar i 

rapporten ”Strategi för fler personer med funktionshinder i arbete” femton förslag för att 

personer med funktionsnedsättning ska nå, få och behålla ett arbete. Det anses att samverkan 

mellan myndigheterna behöver utvecklas och därför är ett förslag att studie- och 

yrkesvägledningen för elever med funktionshinder ska förstärkas. Det står att läsa: ”Skolans 

arbete med att på olika sätt stödja elevernas kontakter med, och information om arbetslivet är 

av stor betydelse för de elever som har svårast att på egen hand orientera sig. Flera 

myndigheter har naturliga förutsättningar för att i sin tur ge skolorna stöd i syv-arbetet och 

bör samarbeta kring detta” (Arbetsförmedlingen m fl, 2008, s. 19). Likaså ska samverkan 

kring elever med funktionshinder i övergången skola-arbetsliv förstärkas mellan 

myndigheterna. Skolan har huvudansvaret för att vägleda eleven inför fortsatt arbete eller 

utbildning, men Arbetsförmedlingen har ett ansvar att komplettera skolans studie- och 

yrkesvägledning med sin specifika kompetens och information om deras stödåtgärder. Det 

finns på flera håll i landet erfarenheter av god samverkan mellan skola och Arbetsförmedling 

där nätverk bildats på lokal nivå, men: ”Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med 

skolan gäller dock för hela landet och det finns anledning att öka kunskapen om denna 

möjlighet för kommuner och friskolor” (Arbetsförmedlingen m fl, 2008, s. 20). 

Forskning om samverkan har genomförts inom många olika områden men samverkan mellan 

gymnasiesärskolor och Arbetsförmedlingen, som tilldelats stor betydelse för elevers fortsatta 

yrkesliv, har inte studerats. Detsamma gäller hur gymnasiesärskolor arbetar med studie- och 

yrkesvägledning för att förbereda eleverna inför arbetslivet. Det finns flera goda exempel på 

bra samverkan i vissa kommuner eller delar av landet, men det finns ingen översikt av hur det 

ser ut i hela Sverige. Därför är min uppfattning att föreliggande studie är viktig eftersom 

någon liknande studie inte gjorts tidigare. 
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 Syfte och frågeställningar 1.2

Med detta arbete riktas fokus på vad gymnasiesärskolan gör för att förbereda eleverna inför 

arbetslivet och på det viset påverkar elevernas möjlighet till ett arbete efter 

gymnasiesärskolan. En del av förberedelsearbetet handlar om att samverka med andra 

myndigheter kring eleverna för att planera övergången från skola till arbete/sysselsättning. 

Syftet är att öka kunskaperna om hur samverkan mellan gymnasiesärskolorna och 

Arbetsförmedlingen ser ut samt beskriva och analysera hur gymnasiesärskolorna förbereder 

sina elever inför arbetslivet. 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

- När och hur sker samverkan mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen under 

gymnasiesärskoletiden? 

- Vad kännetecknar samverkansprocessen mellan gymnasiesärskolan och 

Arbetsförmedlingen? 

- I vilken utsträckning används Arbetsförmedlingens stödåtgärder till eleverna under 

gymnasiesärskoletiden, och finns det skillnader avseende användningen av stödåtgärderna 

utifrån kommuntyp? 

- Hur är studie- och yrkesvägledningen organiserad på gymnasiesärskolorna? 

- Vilka effekter bedöms samarbetet mellan gymnasiesärskolorna och arbetslivet ha? 

 

 Urval och avgränsning 1.3

Studien har fokus på det förberedande arbetet och samverkan inför arbetslivet för de elever 

som studerar på nationella och specialutformade program vilka enligt kursplanen ska ha 22 

veckors arbetsplatsförlagd utbildning under sin skoltid på gymnasiesärskolan. Det innebär att 

frågorna utesluter de elever som går på gymnasiesärskolans individuella program. Orsaken är 

att dessa elever inte har 22 veckors APU i sin kursplan och inte har samma fokus att ha ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden efter gymnasiesärskoletiden. Därför har inte heller 

enkäten skickats till studie- och yrkesvägledare på skolor med enbart gymnasiesärskolans 

individuella program. 

Som studie- och yrkesvägledare samverkar man med flera myndigheter och verksamheter 

men då studien fokuserar på samverkan inför arbetslivet är det Arbetsförmedlingen som jag 

har avgränsat studien mot. Det innebär att studien inte innefattar samverkan med exempelvis 

Försäkringskassan, Socialtjänsten, Daglig verksamhet, Habilitering etc. 

Studiens resultat gäller för förhållandena läsåret 2012/13, och genomfördes innan nya 

gymnasiesärskolan infördes 1 juli 2013 (prop.2011/12:50). Därför tas inte heller nya 

gymnasiesärskolan upp i studien. 
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 Relevanta begrepp 1.4

1.4.1 Funktionshinder och funktionsnedsättning 

Eftersom jag redan har använt begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder ett flertal 

gånger kommer jag att börja med att definiera dessa begrepp. Begrepp ändras ofta över tid 

och 2007 beslutade Socialstyrelsen att använda funktionsnedsättning och funktionshinder som 

begrepp istället för handikapp då handikappbegreppet ses som stigmatiserande. 

Socialstyrelsen (2013) definierar och förklarar funktionsnedsättning och funktionshinder som 

nedan: 

 

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga och 

...kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller 

förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av 

övergående natur. 

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär i relation till miljön 

och exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och 

bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i 

utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i 

omgivningen. 

Funktionsnedsättning är enligt dessa definitioner kopplat till individen medan funktionshinder 

är kopplat till hinder i miljön. 

Jag kommer att använda begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning enligt 

Socialstyrelsens rekommendationer men begreppet handikapp kan finnas med i uppsatsen,  

till exempel vid hänvisningar till tidigare styrdokument eller i sammansatta ord. 

1.4.2 Utvecklingsstörning 

För att en elev ska ha rätt att mottas i gymnasiesärskolan ska det ha gått att fastställas, utifrån 

en utredning där flera olika bedömningar ingår, att eleven har en utvecklingsstörning och inte 

kommer att kunna nå kunskapsmålen i gymnasieskolan (SFS 2010:800). För att fastställa eller 

diagnosticera utvecklingsstörning är det tre kriterier som utgås från: ett IQ under 70, en 

nedsättning av den adaptiva förmågan samt att de två föregående kriterierna ska ha infallit 

innan 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011). 

Begreppet utvecklingsstörning är omdiskuterat och andra begrepp används också (Mineur, 

2013). Ibland kallas det för utvecklingsstörning, ibland för begåvningshandikapp eller 

förståndshandikapp. En vidare och mer sammanfattande benämning är intellektuellt 

funktionshinder eller funktionsnedsättning. (Larsson, 2006, s. 1). Kritiken mot att använda 

utvecklingsstörning som begrepp är att det blir en personlig egenskap och att det inte framgår 

av begreppet att det är en intellektuell funktionsnedsättning (Mineur, 2013). Även har kritik 

kommit från dem som bedöms ha denna diagnos som menar att de inte vill ses som störda, 

och flera undersökningar visar att sambanden inte är självklara mellan personer IQ och på 

vilket sätt de ”klarar av att leva ett självständigt liv vad gäller exempelvis praktiska sysslor, 

socialt umgänge och arbetsliv” (Granlund & Göransson, 2011, s. 13; Mineur, 2013).  
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 Uppsatsens disposition 1.5

Jag har i inledningen kortfattat redogjort ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden efter 

avslutad gymnasiesärskola. För att underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden 

påtalas att samverkan mellan skola och andra myndigheter är betydelsefull och bör förstärkas. 

Även studiens syfte och frågeställningar har redogjorts för samt mitt intresse för ämnet. 

Fortsättningsvis är arbetet indelat i sju delar; bakgrund, tidigare forskning, teoretisk 

referensram, metod, resultat, analys och avslutning. 

 

I kapitlet om bakgrunden beskrivs gymnasiesärskolan och skolans studie- och 

yrkesvägledning, Arbetsförmedlingen och vissa av deras stödåtgärder. Även redogörs för hur 

samverkan kan ses utifrån organisationer och samverkan mellan professionella. Dock börjar 

bakgrundskapitlet med en redogörelse av framförallt den svenska funktionshinderpolitiken 

och av olika förklaringsmodeller av funktionshinder, vilket är viktigt att ha som grund i 

förståelsen av ämnet. 

 

I nästa kapitel visar jag på tidigare forskning om samverkan och övergången från skola till 

arbetsliv, samt de kunskapsluckor som finns. 

 

I kapitlet teoretisk referensram återges de utgångspunkter som använts både vid formulerandet 

av frågeenkäten och senare vid analysen av resultatet. Därefter redogörs i metodkapitlet dels 

för hur undersökningen har genomförts och dels redovisas antalet inkomna enkäter med en 

tillhörande bortfallsanalys. Här diskuteras också undersökningens validitet och reliabilitet, 

etiska överväganden samt min förförståelse. 

 

I resultatdelen har jag försökt tydliggöra de inkomna enkätsvaren genom att dela in kapitlet i 

två delar. Den första delen innehåller resultatet om gymnasiesärskolornas samverkan med 

Arbetsförmedlingen och den andra delen innehåller resultatet om gymnasiesärskolornas 

studie- och yrkesvägledning. Den efterföljande analysdelen, är upplagd med två delar på 

samma sätt som resultatdelen, där resultatet analyseras utifrån den teoretiska referensramen 

och i relation till tidigare forskning. I det sista kapitlet, avslutningen, sammanfattas de 

huvudsakliga slutsatserna och jag för en diskussion utifrån syftet, metodvalet och resultatet.  
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2 Bakgrund 
Då uppsatsens syfte är att öka kunskaperna om hur samverkan mellan gymnasiesärskolorna 

och Arbetsförmedlingen ser ut samt beskriva hur gymnasiesärskolorna förbereder sina elever 

inför arbetslivet, beskrivs i detta kapitel gymnasiesärskolan inklusive dess samverkan med 

arbetslivet, samt Arbetsförmedlingen och de insatser de har för personer med 

funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Då studie- och yrkesvägledning är en viktig 

del i förberedelserna inför arbetslivet i skolan kommer även detta att redogöras för i 

bakgrunden. 

Den svenska funktionshinderpolitiken och dess mål samt hur denna påverkats av 

internationella deklarationer och överenskommelser tas också upp. Jag vill även visa på 

synsätt/förklaringsmodeller för hur funktionshinder kan förklaras och förstås, samt redovisa 

vilket synsätt som är officiellt i Sverige idag och som den svenska funktionshinderpolitiken 

bygger på. 

 

 Funktionshinderpolitiken i Sverige och internationellt 2.1

Grunden för den nuvarande funktionshinderpolitiken i Sverige finns i Regeringens 

proposition ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken” (prop. 1999/2000:79) som antogs våren 2000 och gällde till 2010, vilket 

var en del av en satsning på funktionshinderfrågorna från dåvarande regeringen med Göran 

Persson som statsminister. Propositionen är betydelsefull då den är tydlig i att personer med 

funktionshinder är jämlika övriga medborgare i samhället och att de ska ha lika rätt och 

möjligheter att bestämma över sitt liv, och inte ses som vård- och omsorgsobjekt (Molin & 

Gustavsson, 2011, s. 273). 

Handlingsplanen har utvärderats vid tre tillfällen, och den sista offentliggjordes i april 2010 

där det beslutas att de övergripande målen består (Lindberg & Grönvik, 2011; SOU2011:8). 

De nationella målen för funktionshinderpolitiken är: 

 en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

 att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet 

 jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder 

(Gynnerstedt & Blomberg, 2004, s. 19). 

 

Mångfald ses i funktionshinderpolitiken som betydelsefullt för demokratin och innebär att 

synliggöra och värdesätta alla människors kunskaper och erfarenheter, och att detta är ett 

mervärde för hela samhället (Lindberg & Grönvik, 2011, s. 20). Mångfaldsbegreppet handlar 

dels om rättvisa och människors lika värde, och dels att mångfald i arbetslivet ger fördelar 

både när det gäller verksamheters tillväxt och produktivitet men också i det sociala på 

arbetsplatserna (Gynnerstedt & Blomberg, 2004). Delaktighetsmålet innebär att personer med 

funktionsnedsättning aktivt ska kunna ingå i det normala samhällslivet och göra detta med en 

känsla av gemenskap och trygghet, vilket samhället ska vara utformat för. Att uppnå jämlikhet 

i levnadsvillkor innebär att områden såsom arbetsmarknad, utbildning, kulturliv, 
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kollektivtrafik och bostäder etc. är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 

(Lindberg & Grönvik, 2011, s. 21).  

Det handikappolitiska arbetet har fokus på att identifiera och undanröja hinder som motverkar 

full delaktighet för personer med funktionshinder samt att bekämpa och förebygga 

diskriminering (Gynnerstedt & Blomberg, 2004, s. 19; SOU:2011:8). För att tydliggöra och 

konkretisera det handikappolitiska arbetet har 14 myndigheter ett sektorsansvar för 

handikappfrågor. Det har även utformats ett antal inriktningsmål för prioriterade områden, 

totalt 16 stycken. I Utbildningspolitiken betonar regeringen att en god utbildning är viktig för 

individen när det gäller en framtid på arbetsmarknaden och ett av inriktningsmålen är att: 

varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utvecklas sina kunskaper så 

långt som möjligt (Socialdepartementen, 2011, s. 22). Regeringen framhåller också en ny 

gymnasiesärskola som ska ha ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

(Socialdepartementen, 2011). 

Arbetsmarknadspolitiken har följande två inriktningsmål: 

 Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga ska öka. 

 Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv (Socialdepartementet, 

2011, s. 13). 

 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att ovan två inriktningsmål förverkligas, och det 

innebär att Arbetsförmedlingen ska vara den part som är …”samlande, stödjande och 

pådrivande i förhållande till övriga berörda parter” (Lindberg & Grönvik, 2011, s. 26). I En 

strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 (Socialdepartementet, 2011, 

s. 14) betonas att regeringens politik grundar sig på alla människors vilja till arbete och att 

man utifrån var och ens förmågor och förutsättningar ska kunna komma in på 

arbetsmarknaden. Att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska 

finna, få och behålla ett arbete är ett mål för regeringen, vilket även står i FN’s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att unga med funktionsnedsättning ska 

få arbete är det speciellt viktigt att vidta ytterligare åtgärder som kan medverka till att unga 

personer med funktionsnedsättning får stöd och hjälp att komma vidare till ett arbete eller 

annan sysselsättning efter avslutad skolgång (Socialdepartementet, 2011, s. 18). 

2.1.1 Några internationella deklarationer och överenskommelser 

Under 1990-talet påverkades den politiska diskussionen och utvecklingen kring 

funktionshinder i Sverige mycket av internationella strömningar däribland ett flertal 

internationella deklarationer och överenskommelser som Sverige anslutit sig till eller står 

bakom (Ineland m fl, 2009, s. 28; SOU2011:8). FN’s standardregler från 1993 skapades med 

syftet att personer med funktionshinder ska vara delaktiga och jämlika i ett tillgängligt 

samhälle och i Salamancadeklarationen tydliggjordes att delaktighet och jämlikhet även 

gäller inom skolområdet. Här började också inkluderingsbegreppet att användas och man talar 
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om inkluderande undervisning där alla har rätt att vara delaktiga (Molin & Gustavsson, 2011; 

Ineland m fl, 2009). 

2006 antogs FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar av 20 

länder och trädde i kraft för Sverige 2009. Denna konvention betonar än mer tydligt att 

samhället ska underlätta för inkludering och delaktighet genom särskilda insatser och att det 

är en medborgerlig rättighet som människa (Brodin & Lindstrand, 2010, s. 127). 

I Artikel 27 Arbete och sysselsättning beskrivs att staterna ska erkänna rätten till arbete för 

personer med funktonsnedsättning på lika villkor som för andra genom att bland annat: 

 

1d) göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få faktisk tillgång till arbets- 

och yrkesvägledning och vidareutbildning, som är allmänt tillgängliga  

(Ds 2008:23, s. 29). 

 

I nya skollagen (SFS 2010:800) finns nu med att även elever som går i grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning under skoltiden, vilket inte 

funnits med i tidigare skollag. Likaså har elever som avslutat studier på gymnasiesärskolan 

från och med 2011 möjlighet att söka till yrkes- och lärlingsutbildningar på särvux, yrkesvux 

och på Yrkeshögskolan, om de bedöms klara dessa studier.  

 

Under Artikel 27 skrivs även att staterna ska:  

 

1e) främja möjligheter till anställning och befordran för personer med funktionsnedsättning 

på arbetsmarknaden och hjälp med att finna, erhålla, bibehålla och återgå till anställning 

(Ds 2008:23, s. 29). 

 

I Arbetsförmedlingens arbete med att stötta personer med nedsatt arbetsförmåga till arbete 

tydliggörs att samarbetet med gymnasiesärskolorna ska utvecklas, där även användandet av 

SIUS-konsulenter är en åtgärd som ska underlätta för eleverna vid övergången från 

gymnasiesärskola till arbete (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2012). 

 

 Förklaringsmodeller av funktionshinder 2.2

I detta avsnitt beskrivs kort hur man kan se på och förklara funktionshinder. Den första 

modellen som redogörs för, den miljörelativa modellen, är den som är officiell i Sverige och 

som handikappolitiken utgår från. Den är då också följaktligen utgångspunkten i 

internationella deklarationer och överenskommelser, som nämnts tidigare. 

2.2.1 Den miljörelativa modellen 

Denna modell innebär att individen kan ha funktionsnedsättningar av olika slag men det är i 

samspelet med miljön/omgivningen som det skapas ett funktionshinder. Det betyder att 

funktionsnedsättningen kan bli ett funktionshinder i en viss situation men inte i en annan, och 

att det är miljön som skapar funktionshindret. Utifrån det miljörelativa synsättet fokuserar 

man på samspelet/relationen mellan individ och omgivning, och man ser på både på de 

individuella och på de generella åtgärderna för att minimera situationer som kan skapa 

funktionshinder, d v s dels genom individuella stödinsatser och dels genom till exempel 
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attitydförändringar och tekniska lösningar (Gustavsson, 2004; Lindberg och Grönvik, 2011; 

Szönyi & Tideman, 2011). I Kultur åt alla (SOU 1976:20) beskrevs för första gången i en 

svensk utredning att handikapp inte enbart ska kopplas till individen utan ska ses i relation till 

den omgivande miljön och vilka svårigheter det skapar (Lindberg och Grönvik, 2011). Under 

1970- och 80-talen anammade handikapprörelsen, politiker och forskare detta synsätt, och det 

har fått stor betydelse för handikappolitiken i Sverige. Från handikapprörelsen framhölls de 

politiska möjligheterna till samhällsförändringar, vilket skulle leda till en mindre 

stigmatisering och människor med funktionshinder skulle kunna integreras i samhället och 

inte längre bo på institutioner (Holme, 1999). 

2.2.2 Den individuella modellen (även kallad medicinska modellen) 

Sedan mitten av 1800-talet fram till 1960-talet har den dominerande synen i västerländska 

samhällen varit att se personer med funktionshinder från en medicinsk utgångspunkt. Det har 

fått en bred legitimitet och stöd från staten, och man har tilldelat den medicinska kunskapen 

att dra upp en gräns mellan vad som är friskt och vad som avvikit från detta och varit 

onormalt. Det har varit individen det har varit fel på och dennes bristande förmåga. Det som 

avvikit från det normala ska diagnostiseras och sedan behandlas för att i så stor utsträckning 

som möjligt komma i närheten av det normala. Tilltron till (medicinska) experter och 

sakkunniga har varit stor och personen själv och dennes föräldrar har inte haft så mycket att 

säga till om (Barnes m fl, 2002;Tideman, 2004, Lindberg och Grönvik, 2011). ”I denna 

modell är funktionsnedsättningar i grunden något som anses oönskat och som så långt som 

möjligt ska undvikas” (Szönyi & Tideman, 2011, s. 142). 

2.2.3 Den sociala modellen 

På 1960- och 70-talen växte en ny ideologi fram som framförallt drevs av handikapprörelser, 

vilka ifrågasatte den tidigare beskrivna medicinska modellen. Det som ifrågasattes var att 

personer med funktionshinder var marginaliserade och bland annat inte var delaktiga på 

arbetsmarknaden vilket påverkade deras möjligheter till att försörja sig. En av dessa grupper 

var the Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) som deklarerade att 

personer med funktionshinder förtrycks av samhället som utesluter dem från samhälleliga 

aktiviteter (Barnes m fl, 2002). Detta ledde till att Mike Oliver, forskare från Storbritannien, 

började prata om den sociala handikappmodellen. I Sverige förespråkade Vilhelm Ekensteen 

och Anti-handikapp en total anpassning av samhället till de handikappade, och Ekensteen gick 

till hård attack i På folkhemmets bakgård om otillräckliga åtgärder från samhällets sida och 

attityderna till de handikappade. Antihandikapp värderade den individuella friheten högst. Det 

skulle vara möjligt för handikappade att gå på bio och den handikappade skulle också själv 

bestämma över den egna omsorgen utifrån sina behov (Holme, 1999). 

Enligt den sociala modellen är grundsynen att vi alla är olika med olika förmågor och 

förutsättningar, men att samhället inte accepterar och tar hänsyn till detta. Modellen förkastar 

att ett funktionshinder automatiskt leder till begränsningar när det gäller delaktighet i 

samhället, utan om samhället utformades efter människors olikheter skulle inte 

funktionshinder uppstå (Szönyi & Tideman, 2011). Företrädarna för den sociala modellen 

framhöll också att de funktionshindrade har rätt till samma möjligheter och tillgång till samma 

arenor som icke-funktionshindrade (Barnes m fl, 2002). Denna modell utgår ”från att 
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funktionshinder blir något socialt/kulturellt istället för medicinskt/biologiskt” (Lindberg och 

Grönvik, 2011, s. 63). 

2.2.4 Sammanfattning av modellerna 

Modellerna kan sägas förklara synsätt på och bemötande av personer med 

funktionsnedsättning på olika sätt. Den individuella modellen bemöter genom att tidigt 

upptäcka och diagnostisera funktionsnedsättningen och sätta in insatser för att kompensera 

och normalisera personens svårigheter. Den sociala modellen bemöter istället genom att 

fokusera på att förändra samhället så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga 

samhällsmedborgare. I den relativa modellen ses att individuella åtgärder tillsammans med 

generella samhällsinsatser behövs för att bemöta personer med funktionsnedsättning (Szönyi 

& Tideman, 2011). 

 

 Gymnasiesärskolan 2.3

”2 § Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad 

utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. (SFS 2010:80) 

Den frivilliga särskolan omfattar gymnasiesärskolan och särvux (särskild utbildning för 

vuxna) (Ineland m fl, 2009). Gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har en 

utvecklingsstörning och som inte bedöms att klara av en utbildning i gymnasieskolan. För att 

en elev ska vara behörig för särskolans skolform krävs en utredning som innehåller 

medicinska, pedagogiska, sociala samt psykologiska bedömningar som visar att eleven har en 

utvecklingsstörning, och på grund av. ”Utbildningen på ska vara anpassad till varje elevs 

förutsättningar och ska i möjligaste mån motsvara utbildningen som ges i gymnasieskolan. 

Gymnasiesärskolan bygger på de kunskaper eleverna har tillägnat sig i grundsärskolan” 

(SOU 2011:8, Skollagen 2010:800). 

Vid tidpunkten för studien består gymnasiesärskolan (t.o.m. vårterminen 2013) av åtta 

nationella program (estetiska programmet och sju yrkesinriktade program), specialutformade 

program samt individuella program med yrkesträning och verksamhetsträning. Skillnaden 

mellan nationella och specialutformade program är att programmålen på de nationella 

programmen är fastställda av regeringen medan både nationella och specialutformade 

program innehåller kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, 

samhällskunskap, naturkunskap, religionskunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. 

De specialutformade programmen kan innehålla delar av ett nationellt program men har inte 

alla de gemensamma ämnena för ett nationellt program. Det Individuella programmet är till 

för de elever som inte kan följa gymnasiesärskolans nationella eller specialutformade program 

(SOU 2011:8; Gysär 2002:02). 

Elevantalet i gymnasiesärskolan har ökat sedan 1990-talet men läsåret 2012/13 gick knappt 

8800 elever i gymnasiesärskolan, vilket är en minskning mot tidigare år. I 180 av Sveriges 
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290 kommuner finns gymnasiesärskolor, och det finns 302 skolenheter med 

gymnasiesärskola, exklusive de integrerade eleverna. Ca 45 procent av gymnasiesärskolans 

elever går sin utbildning på de nationella programmen och ca 17 % läser ett specialutformat 

program. Drygt 40 % läser på det Individuella programmet. De program som har flest elever 

är Naturbruksprogrammet samt Hotell- och restaurang-programmet. 41 procent av eleverna är 

kvinnor på gymnasiesärskolan. Nio av tio elever går i en skolenhet med kommunal 

huvudman, 6 procent i en skolenhet med fristående huvudman och 3 procent i en skolenhet 

med landstingskommunal huvudman (Skolverket, 2013b). 

2.3.1 Arbetsplatsförlagd utbildning 

En viktig del under utbildningen på de nationella och specialutformade programmen är den 

Arbetsplatsförlagda utbildningen, APU. För elever i gymnasiesärskolan är det viktigt med 

konkreta erfarenheter från arbetslivet. En utvecklingsstörning medför svårigheter till 

abstrakt tänkande, och omvärlden uppfattas och förstås på ett konkret sätt (Prop. 

2011/12:50, s. 66 ). Genom att eleverna har APU får de dels möjlighet till att praktisera sina 

kunskaper från skolan ute på arbetsplatser ”på riktigt” och dels får de ta del av vad det 

innebär att vara på en arbetsplats när det bland annat gäller social kompetens och olika 

arbetsplatskulturer (Prop. 2011/12:50, SOU 2011:8).  

 

Eleverna på de nationella och specialutformade programmen ska vara ute på minst 22 

veckors APU och det är rektor som beslutar över vilka kurser som ska arbetsplatsförläggas 

och när detta ska ske under gymnasiesärskoletiden. När det gäller APU och övergången till 

arbetslivet har rektor för gymnasiesärskolan ett särskilt ansvar för att ”varje elev ges stöd vid 

arbetsplatsförlagd utbildning och senare vid utslussning till arbetslivet” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 36). 

 

Enligt utredaren av nya gymnasiesärskolan (SOU 2011:8) är det endast drygt hälften av 

kommunerna som kan erbjuda minst 22 veckors APU. Drygt en tredjedel kan erbjuda 10-22 

veckors APU eleverna och ca 5 % erbjuder mindre än 10 veckor eller ingen APU alls. 

Utredaren pekar också på att vid samtal med verksamma i gymnasiesärskolan framkommer 

att APU’n inte uppfyller de krav som ställs i styrdokumenten. APU’n är mer som en generell 

praktik där eleven får en bred arbetslivserfarenhet men som många gånger inte är kopplad till 

programmet och det yrke eleven utbildar sig till. 

 

När det gäller APU är det viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsplats för att 

lärandet på skolan och arbetsplats ska harmoniera. Därför är det viktigt att elevens lärare 

besöker och håller kontakt med praktikplatsen. Detta är också viktigt då läraren också sätter 

betyg (SOU 2011:8). I propositionen till nya gymnasiesärskolan är samverkan med 

arbetslivet en del som tydligt förstärks och ses som väldigt betydelsefullt. Inför 

propositionen är det flera remissinstanser som också påtalat vikten av APU och samarbete 

med arbetslivet (Prop. 2011/12:50; SOU 2011:8). Gymnasiesärskolans samverkan med 

arbetslivet är idag inte reglerad på vilket sätt det ska ske, varken på den lokala eller 

nationella nivån. (Prop. 2011/12:50). 
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 Studie- och yrkesvägledning 2.4

Att underlätta övergången mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv är studie- 

och yrkesvägledningens uppgift. Det innebär att hjälpa eleverna med strategier i olika 

valsituationer och att informera om och lära eleverna om utbildningar och arbetslivet 

(Gruffman & Schedin, 2010, s. 91). Syftet med studie- och yrkesvägledning i skolan är att ge 

eleverna information och vägledning om utbildning och arbetsmarknad så att de kan ”fatta väl 

underbyggda beslut och att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval 

som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund” (Skolverket, 2009, s. 14). 

 

Lindh (1997) har delat in begreppet i snäv och vid studie- och yrkesvägledning. Här innebär 

snäv vägledning att en professionell vägledare hjälper en individ inför val av utbildning och 

yrke, t ex i samtal eller i grupp. Det är detta som oftast förknippas med studie- och 

yrkesvägledning. Med vid vägledning menas all den information, stöd och undervisning som 

individen får hjälp med för att kunna göra val som även övrig personal som exempelvis lärare 

och kurator lär ut och stöttar med. Det är detta som brukar kallas studie- och yrkesorientering.  

Yrkesval och yrkesvägledning är något som etablerades på 1900-talet då industrisamhället 

växte fram och arbetsdelningen innebar att en person kunde välja yrke. År 1902 ses som det år 

yrkesvägledningen startar, både i Sverige och internationellt, och i Sverige öppnas då de 

första arbetsförmedlingskontoren och i München en yrkesorienterande informationstjänst på 

arbetsförmedlingen där (Fransson & Lindh, 2004). 

 

På 1960-talet användes studie- och yrkesvägledning som ett övergripande begrepp för all 

vägledning medan studie- och yrkesorientering och yrkesbenämningen syokonsulent användes 

inom Skolöverstyrelsen, och yrkesvägledning och yrkesvägledare inom 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Då studie- och yrkesvägledarexamen inrättades 1993 ersattes 

benämningen syokonsulent av studie- och yrkesvägledare på skolans vägledare. Ytterligare ett 

begrepp har tillkommit i början av 2000-talet och det är karriärvägledning, som ska användas 

i de sammanhang som har med utbildning och arbetsliv att göra. Detta begrepp kan sägas ha 

sitt ursprung internationellt där man bland annat använder sig av career guidance och career 

counselling, och där career education i USA och Europa är studie- och yrkesvägledning i vid 

bemärkelse (Fransson & Lindh, 2004, s. 69; Nilsson, 2004, s. 176). 

 

Jag kommer att använda snäv och vid studie- och yrkesvägledning som begrepp då det är 

studie- och yrkesvägledning som används och kommer att användas (Lindh, 1997). Då jag 

skriver om Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2009) som använder studie- och 

yrkesorientering så använder jag mig av det och det innebär då vid studie- och 

yrkesvägledning. 

 

På samma sätt som det har diskuterats om begreppet vägledning så har det förts diskussioner 

kring hur studie- och yrkesvägledningen ska organiseras och styras samt vilka mål och hur 

innehållet ska se ut för studie- och yrkesvägledningen. Skolverket (2005) gjorde en 

enkätundersökning som visade att det är få kommuner som har väldefinierade mål för studie- 

och yrkesvägledningen och alla kunde inte heller erbjuda kvalificerad vägledning med 
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utbildade studie- och yrkesvägledare. Det var också märkbara skillnader mellan kommunerna 

i organisering och innehåll i arbetsuppgifter men också på hur många elever varje studie- och 

yrkesvägledare har ansvar för. Detta sedan skolorna decentraliserades i början av 1990-talet. 

Till exempel svarade endast drygt 40 % av kommunerna att det fanns särskilda 

vägledningsresurser för eleverna på särskolan. De elever som inte hade tillgång till särskilda 

vägledningsresurser fick antingen söka upp studie- och yrkesvägledaren på grundskolan 

respektive gymnasieskolan eller så var det lärarna i särskolan som ansvarade för 

vägledningen. Enkäten visade också att det är sällan som eleverna har fått förståelse och 

utvecklat kunskap om arbetslivet och vidare studier. Kommunerna ansåg att alla ska ha 

tillgång till vägledning, men Skolverket ansåg att detta inte att det är likvärdigt över landet 

(Skolverket, 2005, s. 5; Skolverket 2009, s. 6; Nilsson, 2010, s. 175). 

2.4.1 Studie- och yrkesvägledning för gymnasiesärskolan 

En ny skollag (SFS 2010:800) började gälla 1 juli 2011 och den tydliggör att eleverna inom 

särskolan också ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning: 

29 § ”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 

tillgång till vägledning” (SFS 2010:800). 

I tidigare skollag (SFS 1985:1100) infördes 2009 ett tillägg som motsvarande bestämmelsen 

om tillgång till studie- och yrkesvägledning, men då innefattade det inte särskolan.  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) anger de riktlinjer och den värdegrund som 

gäller för skolan. I kapitel 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv skrivs att det är särskilt 

viktigt med samarbete med arbetslivet kring den yrkesförberedande utbildningen och att även 

studie- och yrkesvägledning i vid mening är viktig och innefattar all personal på skolan 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 15). 

Ett centralt mål på gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program är att 

eleverna har anställning på arbetsmarknaden efter de fyra åren. För en del elever är inte detta 

realistiskt utan då kan sysselsättning inom daglig verksamhet vara målet. För alla elever är 

dock all studie- och yrkesvägledning (bred och snäv) viktig för att nå sitt mål, och det är en 

process som ska pågå under alla de fyra åren på gymnasiesärskolan. Det handlar om både den 

skolförlagda utbildningen och den arbetsplatsförlagda utbildningen (SOU 2011:8).  

Det pekas på i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2009:20) att studie- och yrkesvägledaren 

har specialistkunskaper och en central roll på skolan när det gäller vägledning och information 

inför val om studie- och yrkesvägar, och att det är viktigt att vägledningssamtal hålls med 

eleverna för att de ska kunna medvetandegöra intresseområden inför framtida yrkes- och 

studieval (Skolverket, 2009, s. 14). Detta framhåller även utredaren för nya 

gymnasiesärskolan som skriver att:  



 

20 
 

”Studie- och yrkesvägledningen har en central roll för eleverna inför att de ska söka till 

gymnasiesärskolan, under studierna i gymnasiesärskolan och inför att de ska lämna 

gymnasiesärskolan för arbete eller sysselsättning” (SOU 2011:8, s. 354). 

 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för unga med funktionshinder och har i uppdrag att 

inför övergången från skola till arbetsliv samverka med skolan. Med andra ord har 

Arbetsförmedlingen ett ansvar att tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare 

samarbeta kring och jobba med eleverna på gymnasiesärskolan redan innan studenten för att 

övergången till arbetslivet ska bli så bra som möjlig. ”Ansvaret för såväl Arbetsförmedlingen 

som studie- och yrkesvägledningen sträcker sig således längre för elever med funktionshinder 

än för övriga elever på gymnasial nivå” (SOU 2011:8, s. 356). 

2.4.2 Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning 

”Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisning, i olika former av vägledning och 

genom informationsinsatser och berör all personal i skolan” (Skolverket, 2009, s. 6). 

Skolverket har tagit fram allmänna råd (SKOLFS 2009:20) om studie- och yrkesorientering 

(vid studie- och yrkesvägledning) för den obligatoriska skolan och för de frivilliga 

skolformerna. Det är rekommendationer där syftet är att visa hur skolans styrdokument kan 

tillämpas och rekommendationerna baseras bland annat på bestämmelser i skollagen 

(1985:1100), läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och gymnasieförordningen 

(1992:394). Då ett allmänt råd bygger på en eller flera författningar ska dessa följas av 

kommunen för att få en enhetlig tillämpning i landet. Kommunen, tillsammans med skolans 

ledning, har ansvar för att studie- och yrkesorienteringen utformas enligt målen, och här är 

utvärderingar viktiga för hur studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas. ”Kvaliteten på 

studie- och yrkesorienteringen är beroende av hur kommunen och skolan prioriterar och 

organiserar verksamheten” (Skolverket, 2009, s. 9). Det är också kommunens ansvar att 

utifrån elevers olika behov och förutsättningar tilldela resurser som kan möta dessa.  

2.4.2.1 Rektors ansvar 

Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans uppdrag och inte enbart studie- och 

yrkesvägledarens uppgift, och det är rektors ansvar att fördela ansvaret för studie- och 

yrkesvägledningen och göra all personal delaktig i att ge eleverna en bra grund inför arbetsliv 

och eventuellt fortsatta studier (Skolverket, 2009). De allmänna råden för rektorn är att 

denne/denna bör: 

 Ge riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesorienteringen blir ett uppdrag 

för hela skolan, där rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolans övriga 

personal tillsammans ger eleven goda förutsättningar för att kunna göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval, 

 

 tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesorienteringen är fördelat och hur lärare, 

studie- och yrkesvägledare och övrig personal arbetar med och samarbetar kring 

studie- och yrkesorientering samt 
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 i samverkan med skolans personal planera hur studie- och yrkesorienteringen ska 

genomföras, följas upp och utvärderas (Skolverket, 2009, s. 8). 

Rektor har också ansvar för att personalen innehar den kompetens som krävs för att kunna för 

att ge eleverna kunskap om kommande yrkesliv. I de allmänna råden står att det är viktigt att 

 personalen inom särskolan, gymnasiesärskolan och särvux har kompetens och får 

kompetensutveckling så att de särskilt kan uppmärksamma eleveras möjligheter när 

det gäller fortsatt utbildning (Skolverket, 2009, s. 10).  

 

 Kompetensutvecklingen kan innefatta att få uppdaterad kunskap om arbetslivet och 

om förändringar i olika arbetsmarknadsbranscher samt hur den digitala världen kan 

användas i studie- och yrkesorienteringen. Det kan även innefatta att utveckla 

samtalsmetodiken och studie- och yrkesvägledningen.  

Rektorn har här ett särskilt ansvar för att samverkan med arbetslivet utanför skolan utvecklas 

så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och 

fortsatt utbildning (Skolverket, 2009, s. 13). 

2.4.2.2 Skolan och arbetslivet 

De allmänna råden om studie- och yrkesorientering betonar att kunskap och samverkan med 

arbetslivet är viktigt, och att detta är ett ansvar för hela skolan att arbeta med. Det betonas 

bland annat att det är viktigt att: 

 eleven får möjlighet att möta yrkesverksamma vuxna och ställas inför olika uppgifter i 

arbetslivet, 

 skolan bjuder in företrädare för arbetslivet som kan ge eleverna viktiga kunskaper och 

erfarenheter, 

 undervisningen bidrar till att utveckla elevens kunskaper om arbetslivet och tar 

tillvara elevens erfarenheter, 

 elevernas arbetslivserfarenheter planeras, följs upp och kopplas till undervisning och 

vägledning samt att 

 undervisningen ger en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar (Skolverket, 2009, s. 

12). 

För elever på gymnasieskolans yrkesprogram, inklusive gymnasiesärskolan, är det särskilt 

viktigt att personalen samarbetar och utvecklar kontakten med arbetslivet och 

praktikplatsernas handledare. Det finns flera aspekter att ta upp i undervisningen för att 

eleverna ska få insikter i arbetslivet, vilket kan vara relationen mellan utbildning och arbete, 

vad som efterfrågas på arbetsmarknaden både i kort och långt perspektiv, vilka krav och 

förväntning som finns på arbetstagaren och vilka krav som kan ställas på arbetsgivare. Även 

hur arbetsmiljö och lönevillkoren ser ut i olika branscher samt säkerhet på arbetsplatsen kan 

diskteras samt ta upp hur eget företagande fungerar. ”Ett utvecklat samarbete och goda 

kontakter med olika arbetsplatser och med arbetsmarknadens organisationer och 

arbetsförmedlingen kan bidra till att belysa och synliggöra olika delar av arbetslivet” 

(Skolverket, 2009, s. 13). 
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2.4.2.3 Information och vägledning 

Eleverna ska ges information om utbildningar och arbetsmarknad och vägledning för att vidga 

elevernas perspektiv kring yrkesområden inför val av utbildning eller inför APU och fortsatt 

yrkesbana. I de allmänna råden står bland annat att läsa att det är viktigt att studie- och 

yrkesorienteringen
1
 

 bidrar till att elevernas studie- och yrkesval baseras på en balans mellan personliga 

intressen, preferenser och förutsättningar och saklig information om arbetslivets 

kvalifikationskrav och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika områden, 

 

 organiseras så att informationsinsatserna når alla elever och att informationen är 

aktuell, tillförlitlig och tillgänglig när eleverna behöver den samt 

 

 bedrivs så att personalen vid information och vägledning ser till de specifika behoven 

hos en elev med funktionsnedsättning och till elevens möjligheter till framtida studier 

och yrken (Skolverket, 2009, s. 14). 

Inför att eleven slutar på gymnasiesärskolan och ska fortsätta ut i yrkeslivet eller till fortsatt 

utbildning är det viktigt att skolan har hjälpt eleven att förstå vart den valda vägen leder och 

vilka möjligheter och begränsningar den har i relation till andra valmöjligheter (Skolverket, 

2009). 

De allmänna råden gavs ut innan begreppet studie- och yrkesorientering ändrats till studie- 

och yrkesvägledning och innan nya skollagen (SOU2011:8).  

 Samverkan 2.5

En viktig del i elevernas planering inför arbets- och vuxenliv efter gymnasiesärskolan är att 

samverkan med andra myndigheter fungerar på ett bra sätt. De myndigheter som kan vara 

aktuella är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialförvaltning och LSS-handläggare, 

Daglig verksamhet, Särskild vuxenutbildning för vuxna (särvux), folkhögskolor etc. 

(Prop.2011/12:50). 

I denna uppsats fokuseras det på samverkan med Arbetsförmedlingen då målet för eleverna på 

gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program är att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden efter de fyra åren på gymnasiesärskolan. Då ses samverkan med 

Arbetsförmedlingen som avgörande, och därför kommer bland annat Arbetsförmedlingens 

ansvar och dess stödåtgärder redovisas i detta avsnitt, efter att samverkansbegreppet 

förklarats. 

2.5.1 Interprofessionell samverkan 

”Oftast, men långt ifrån alltid, upplevs samverkan som något positivt och önskvärt och 

förknippas med bättre möjligheter att arbeta tillsammans med andra, att uppnå gemensamma 

                                                           
1
 De allmänna råden gavs ut innan begreppet studie- och yrkesorientering ändrats till studie- och 

yrkesvägledning och innan nya skollagen (SOU2011:8). 
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mål eller kanske kunna arbeta mer effektivt genom samutnyttjande av kompetens och resurser 

från flera verksamheter” (Germundsson, 2011, s. 39). 

Det har blivit alltmer förekommande med samverkan mellan olika aktörer inom offentlig 

sektor, framförallt när det gäller utbildning och social omsorg, då det finns många 

specialiserade yrkesgrupper som behöver samordna sina tjänster (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007). Specialiseringen och en ökad professionalisering av yrkesgrupper har lett till 

att helhetssynen kring en individ har förlorats och därför har samverkan blivit mer aktuell och 

betydelsefull för att samla de olika kompetenserna och resurserna för att på så sätt höja 

kvaliteten till fördel för individen. Samverkans syfte är således att hindra att individer hamnar 

mellan stolar samtidigt som det genererar en ökad kvalitet (Germundsson, 2011, s. 38). Därför 

har ”exempelvis den svenska regeringen uppmanat till en ökad samverkan mellan statliga 

verk, landsting och kommuner inom arbetslivsinriktad rehabilitering” (Furenbäck, 2012, s. 

33). 

Med samverkan är även målet att det ska ge de samverkande aktörerna en ökad kunskap och 

yrkeskompetens genom att de utbyter information och hjälps åt att lösa problem utifrån ett 

mer holistiskt perspektiv. På det viset får aktörerna kunskap om varandras arbete och 

dubbelarbete kan undvikas. Förhoppningarna är ”att effekterna av samverkan blir större än 

summan av vad de enskilde aktörerna kan uppnå var för sig” (Furenbäck, 2012, s. 43). 

Axelsson & Bihari Axelsson (2007) beskriver hur samverkan organisatoriskt bedrivs inom det 

svenska välfärdssystemet genom att dela in det i: 

 Interorganisatorisk samverkan, som innebär att samverkan sker mellan olika 

myndigheter, t ex inom rehabiliteringsområdet.  

 Interprofessionell samverkan, som innebär att samverkan sker mellan olika 

yrkesgrupper och professioner. 

 Intersektoriell samverkan, som innebär att samverkan sker mellan olika 

samhällssektorer med olika huvudmannaskap, till exempel mellan den kommunala 

skolan och den statliga Arbetsförmedlingen. Genom att det är olika huvudmannaskap 

har de samverkande ”olika hierarkier för styrning och kontroll av verksamheten” 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 12). 

Interorganisatorisk samverkan är den mest förekommande i det svenska välfärdssystemet, och 

är ofta samtidigt interprofessionell då olika yrkesgrupper inom olika myndigheter samverkar.  

Intersektoriell samverkan i sin tur kan innefatta både interorganisatorisk och interprofessionell 

samverkan. Dock är det i praktiken något flytande mellan begreppen då t ex 

interorganisatorisk samverkan mellan myndigheter och organisationer många gånger även är 

intersektoriell. Eftersom intersektoriell samverkan engagerar flera olika organisationsnivåer 

ses den som den mest sammansatta formen av samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2007; Germundsson, 2011; Furenbäck, 2012).  

Denna indelning är aktuell för mitt arbete då det jag studerar är en samverkan mellan olika 

sektorer med olika huvudmannaskap, samtidigt som fokus är på samverkan mellan olika 
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yrkesgrupper (interprofessionell samverkan), det vill säga studie- och yrkesvägledaren och 

dennes kontakt med handläggare, SIUS-konsulent eller samordnare vid Arbetsförmedlingen.  

Både nationellt och internationellt har regeringar de senaste årtionden stiftat lagar om 

samverkan inom offentlig sektor (och mellan offentlig sektor och externa parter). 6 § i 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) innebär att myndigheter skall samverka och hjälpa andra 

”myndigheter inom ramen för den egna verksamheten” (Germundsson, 2011, s. 38). Det som 

tidigare redovisats är handikappolitiken där myndigheter har fått större ansvar (sektorsansvar) 

för att samverka för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar, bland annat 

Arbetsförmedlingen som i nästa avsnitt tas upp (Socialdepartementet, 2011). 

2.5.2 Arbetsförmedlingen och dess ansvar för unga med funktionsnedsättning 

Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar (sektorsansvar) när det gäller handikappfrågor inom 

arbetsmarknadspolitiken, och ska arbeta för att målet att alla personer ska ha samma 

möjligheter att kunna vara delaktiga i arbetslivet (Arbetsförmedlingen m fl, 2008). 

För unga med en diagnostiserad funktionsnedsättning har Arbetsförmedlingen ett särskilt 

uppdrag i att underlätta inträde och etablering på arbetsmarknaden, och som det avsatts 

resurser för. Bland annat ska Arbetsförmedlingen samverka med skolan från det att eleven är 

16 år och Arbetsförmedlingen ska genom vägledning och information underlätta för 

ungdomens övergång från skola till arbetsliv. Arbetsförmedlingens insatser ska vara ett 

komplement till skolans studie- och yrkevägledning och det kan ske genom ”särskilda 

vägledningsveckor för gruppinformation, arbetshjälpmedel eller personligt biträde och andra 

insatser som på sikt kan öka ungdomarnas möjligheter till arbete” (Arbetsförmedlingen m fl., 

2008, s. 20). Under elevernas sista år samverkar Arbetsförmedlingen med gymnasiesärskolan 

så att eleven vet vem den ska ha kontakt med och att handläggaren på Arbetsförmedlingen vet 

vem eleven är och vilket stöd den tidigare har fått. Det kan också vara så att eleven under sin 

skoltid har en praktikplats som kan övergå till en anställning med lönebidrag och då ska 

Arbetsförmedlingen hjälpa till så att anställning kan ske så snart eleven slutat skolan. För att 

säkerställa att detta sker finns det en utsedd arbetsförmedlare inom varje 

arbetsmarknadsområde som är ansvarig för samverkan med andra myndigheter och 

verksamheter såsom skola och Försäkringskassan (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 

2012).  

För att samverkan mellan skola och Arbetsförmedlingen ska fungera är det viktigt att 

Arbetsförmedlingens insatser är tydliggjorda för skolan. Därför har Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i rapporten Förstärkt stöd till unga med funktionsnedsättning (2012) skrivit 

att en åtgärd är att förtydliga det särskilda uppdraget när det gäller samarbete med skolan för 

kontaktpersonerna på Arbetsförmedlingen.  

”Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska under 2012 ta initiativ till ett utvecklat 

samarbete med både gymnasiesärskolan och gymnasieskolan för att nå ungdomar med 

funktionsnedsättning som går i gymnasieskolan. Syftet är att unga personer med 

funktionsnedsättning ska få den information de behöver om hur de utifrån sina förutsättningar 

kan få stöd av de olika aktörerna i att efter skolgången etablera sig på arbetsmarknaden eller 

få en meningsfull sysselsättning” (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2012, s. 23). 
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För personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har Arbetsförmedlingen 

specialinriktade arbetsmarknadspolitiska insatser, exempelvis anställningar med lönebidrag, 

utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar och dessa är aktuella när eleverna slutat 

på gymnasiesärskolan (Lindberg och Grönvik, 2011). Det finns även insatser som kan 

erbjudas eleverna under gymnasiesärskoletiden och några av dessa är: 

 Stöd till personligt biträde, innebär att arbetsgivaren kompenseras ekonomiskt för att 

låta en anställd på arbetsplatsen använda delar av sin arbetstid till att hjälpa en person 

med funktionsnedsättning som praktiserar hos dem. Den ersättning som ges vid 

personligt biträde ska göra det lättare att delta i arbetsmarknadspolitiska program eller 

i skolans praktiska arbetslivsorientering, till exempel gymnasiesärskolans APU (SOU 

2011:8). 

 Samhall som är en verksamhet för personer med funktionsnedsättning som har svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden genom andra insatser. De anställda på Samhall har 

blivit hänvisade av Arbetsförmedlingen när de först har testat alla andra insatser och 

detta inte har fungerat. SYVI’s statistik visar att andelen elever som har arbete på 

Samhall efter gymnasiesärskolan är en halv procent (SOU 2011:8).  

 

 Särskilt introduktionsstöd- och uppföljningsstöd (SIUS), innebär att en SIUS-

konsulent, anställd av Arbetsförmedlingen, finns med som stöd för den arbetssökande 

i att finna ett anpassat arbete.  Stödet ges under introduktionen när en person med en 

funktionsnedsättning börjar en anställning och minst ett år efter anställningen. Denna 

”insats kan påbörjas innan en elev slutat på gymnasieskolan om syftet är att hitta en 

praktikplats som kan leda till en anställning” (Arbetsförmedlingen & 

Försäkringskassan, 2012, s. 15; Lindberg och Grönvik, 2011, s. 89). 

SIUS är en förkortning av Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd och är en 

evidensbaserad metod utifrån Supported Employment (SE), vilket är ett samlingsnamn för en 

viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Arbetssättet 

växte fram i vård- och stödsystemet i USA under 1980-talet. I början av 1990-talet startades 

SE i Sverige på prov och nu används metoden inom flera verksamheter. Målet är att personen 

ska nå, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och lärandet ska ske på 

arbetsplatsen från början. SIUS-konsulenten stödjer därför personen ute på arbetsplatsen både 

i hur arbetet ska utföras men också i hur personen ska klara det sociala samarbetet på 

arbetsplatsen så att han eller hon inte fjärmas från sina arbetskamrater. På det viset blir det 

mer konkret och meningsfullt för individen (Antonson, 2011, s. 162-164; Arbetsförmedlingen 

& Försäkringskassan, 2012). Just denna insats ses som ett sätt att etablera ungdomar med 

funktionsnedsättning på arbetsmarkanden. ”I övergången från skola till arbetsliv för unga 

med funktionsnedsättning är SIUS en prioriterad insats framför andra programinsatser” 

(Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2012, s. 15). 

Abrahamsson (2002, s. 35) menar att det gäller att identifiera och genomföra kompensatoriska 

insatser som innebär att personer med funktionshinder får likvärdiga villkor på 

arbetsmarknaden i jämförelse med övriga arbetskraften. Fokus ska vara på att skapa 
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förutsättningar för det sociala samspelet och att alla är delaktiga på en arbetsplats. Även de 

ekonomiska stödinsatserna och tekniska hjälpmedel behövs men delaktighetsmålet får inte 

glömmas bort. Lindberg (2002) menar att man ska se möjligheter i stället för att fokusera på 

personernas funktionsnedsättningar. Att fokusera på svårigheterna och lägga detta på 

individen, istället för att se det som brister i samhället, leder till en arbetsmarknadspolitik som 

inte fungerar och där begreppet arbetsoförmåga dominerar. 

 

”Om målet är att skapa likvärdiga chanser för funktionshindrade måste de starkt 

överkompenseras när det gäller utbildning, anpassning och utveckling av arbetssituationen 

och andra former av stöd, exempelvis Supported Employment.” (Abrahamsson, 2002, s. 40). 
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3 Tidigare forskning 
Detta kapitel börjar med en redovisning av forskning om samverkan, där det först redogörs 

generellt om området och sedan fokuseras något på om tidigare forskning mellan skola och 

andra myndigheter. Forskning om övergången mellan skola till arbetsliv är ett 

forskningsområde som sträcker sig över ungdomsforskning, arbetsmarknads- och 

arbetslivsforskning samt utbildningsforskning (Fransson & Lindh, 2004). Här kommer 

redovisningen om forskning om övergången skola – arbetsliv framförallt att innefatta studier 

som är baserade på karriärutvecklingsteorier. Sist i detta kapitel kommer också luckor inom 

forskningen på området att göra att tydliggöras. 

 

 Forskning om samverkan 3.1

Forskning om samverkan är mångvetenskapligt och har studerats inom såväl 

beteendevetenskap och statsvetenskap som företagsekonomi, logistik och teknik. Då 

samverkan har varit en viktig åtgärd i välfärdssystemet så har samverkan varit profilerande 

inom områden som folkhälsa i Norden (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Forskningen har 

då framförallt fokuserats inom tre områden: arbetslivsinriktad rehabilitering, hälsofrämjande 

arbete och psykiatrisk öppenvård. Även samverkan kring vissa målgrupper har studerats som 

utsatta barn och ungdomar (Germundsson, 2011), personer med funktionsnedsättningar, äldre 

eller om vårdkvalitet (Furenbäck, 2012). Forskningen har innefattat de tidigare beskrivna 

interorganisatorisk samverkan, interprofessionell samverkan och intersektoriell samverkan 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 

 

I Sverige finns även relativt mycket forskning om organisering av samverkan, samt om vilka 

faktorer som är hindrande eller främjande vid samverkan, exempelvis ”kulturella skillnader 

mellan samverkande professioner och organisationer, svårigheter att kommunicera över 

professionella och organisatoriska gränser, samt strukturella hinder i form av lagstiftning 

och regelsystem” (Furenbäck, 2012, s. 71). Dock har forskningen om samverkans effekter 

studerats i betydligt mindre omfattning. Det beror troligtvis på att det är svårt att separera 

effekter av samverkan från andra effekter som påverkar ett resultat. Germundsson (2011) 

pekar på att Hultberg redovisar i sin avhandling att personalen upplevde samverkan som något 

positivt men att det inte gav några effekter för målgruppen som samverkan var avsedd för 

(Furenbäck, 2012). 

 

Forskning kring interprofessionell samverkan har ofta studerat samverkan mellan professioner 

inom hälso- och sjukvården och social omsorg, exempelvis mellan olika grupper i vården i 

livets slutskede eller vid omvårdnad av barn (Germundsson, 2011). I den sociala omsorgen 

har samverkan studerats inom familjeterapeuter och inom skolan har bland annat 

skolkuratorers interprofessionella samverkan med andra yrkesgrupper studerats 

(Germundsson, 2011). 
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 Övergången skola – arbetsliv (school-to-work transitions) 3.2

Internationellt finns mycket forskning kring school-to-work transitions, även inbegripande 

elever med funktionsnedsättning, och det har gjorts omfattande studier med stora 

datamängder där man studerat ungdomars arbetsmarknadsetablering och arbetslöshet utifrån 

utbildningsnivåer och jämfört dessa nationellt eller mellan länder. Vid jämförelser mellan 

länder studeras ofta utbildningssystemens utformning och dess koppling till ungdomars 

etablering på arbetsmarknaden efter studier på gymnasienivå. Även arbetsmarknadsprogram 

och dess effekter studeras samt om olika länders regleringar på arbetsmarknaden (Lidström, 

2009; Lundahl m fl 2010; Lundqvist, 2010). Sverige och övriga nordiska länder har ett väl 

utbyggt välfärdssystem som utmärks av ett gott stöd till ungdomar vid övergångar från skolan 

till arbetslivet, men vid jämförelser är ungdomars etablering på arbetsmarknaden mer 

problematisk i Sverige och Finland än i övriga nordiska länder (Olofsson & Wadensjö, 2007). 

Faktorer som inverkar i Sverige är att yrkesutbildningen framförallt är skolbaserad med inslag 

av arbetsplatsförlagt lärande och att det är en tydlig uppdelning mellan skolan och 

arbetsmarknadsinsatserna. Olofsson och Wadensjö (2007, s. 66) jämför med Danmark och 

skriver: ”Yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken i Danmark baseras på samordning, 

individanpassning och generösa finansieringsvillkor. Utbildningsinsatserna och 

arbetsmarknadspolitiken i Sverige präglas däremot av en ansvarsuppdelning mellan skola, 

arbetsförmedling och socialtjänst, starka gränsdragningar mellan reguljär utbildning och 

ungdomsinsatser och en betoning på generellt eller akademiskt inriktad utbildning på 

gymnasienivå.” 

 

Studier som jämför regionala skillnader i Sverige visar att ”lokala, institutionella och 

kulturella villkor spelar stor roll för ungas övergångar mellan skola och arbete” (Lundahl, 

2010, s. 224) och där kommuners olika insatser leder till skilda förutsättningar och ojämlika 

livschanser för olika ungdomsgrupper (Lidström, 2009). Detta visade bland annat Lidströms 

(2009) avhandling som intervjuade personer i tre olika ortsyper; glesbygd, utsatt förort och 

välsituerad förort och som visade att förutom klass, etnicitet och ålder påverkar det lokala 

sammanhanget (socioekonomiska och demografiska förhållanden samt historiska och 

kulturella faktorer) individernas övergångar till arbete och utbildning. En annan studie 

(Lundahl & Nilsson, 2010) visade att kommuner har olika inriktning på sin politik för att 

främja övergångar mellan skolan och arbetslivet, men gemensamt för väldigt många av 

kommunerna var att de inte såg studie- och yrkesvägledningen som en strategi i att stödja och 

förbereda eleverna inför arbetslivet. ”Hur karriärutveckling och karriärvägledning gestaltar 

sig hänger till stor del samman med var individen är verksam. Till exempel skiljer 

övergångarnas antal och karaktär, det sociala stödet, mötet med vägledning och myndigheter 

och upplevd egenmakt påtagligt mellan olika lokala kontext” (Lundahl, 2010, s. 223). 

3.2.1 Övergång gymnasiesärskola - arbetsliv 

En av få studier om övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet är Molins (2008) 

forskningsrapport Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och 

arbetsliv. Där har han undersökt hur några elever som gått i gymnasiesärskolan har förhållit 

sig till att avsluta skolan och ta steget mot arbetslivet, när det framförallt gäller 

identifikationsprocesser. Rapporten består av fyra delstudier som tittar på olika delar av 
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övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv: I en av delstudierna, ”sökandestudien”, 

intervjuar Molin (2008) tre personer i åldern 21-25 år som tidigare studerat på ett nationellt 

program på gymnasiesärskolan. Som i Szönyis (2005) och i Molins (2004) avhandlingar visar 

denna delstudie att personerna vill bort från omsorgssystemet och identiteten av att vara 

annorlunda. Istället vill de ha ett vanligt jobb, göra rätt för sig och inte vara bidragsberoende 

(2008, sid 139). Av de personer i studien av Larsson (2006) som hade lönebidragsanställning 

upplevdes arbetet som en möjlighet att få sammankopplas och tillhöra det ”normala” istället 

för det ”avvikande”. När personerna i Molins (2008) sökandestudie tittar tillbaka på 

utbildningstiden i gymnasiesärskolan är de besvikna på de låga krav skolan ställde och att de 

inte upplevde någon kunskapsutveckling under de fyra åren. De menade även att trots det 

extra stöd som särskolan kunde ge, har deras studier på gymnasiesärskolan negativt påverkat 

deras chanser till arbete. Personerna gav också uttryck för en misstro till att insatser från 

Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter inte kunde hjälpa dem med att få ett arbete och 

att det var de själva eller någon i närmsta familjen som hade ordnat praktikplatser eller arbete 

(Molin, 2008, s. 143) till skillnad från eleverna i studien som gick på gymnasiesärskolan som 

var övertygade om att de skulle få arbete genom ”systemets” hjälp (Molin, 2004).  

En av de andra delstudierna i Molins (2008) rapport är ”tjänstemannastudien” där åtta 

tjänstemän och stödpersoner (två arbetskonsulenter, en handläggare, två SIUS-konsulenter 

från arbetsförmedlingen, två verksamhetschefer för daglig verksamhet och en yrkesvalslärare) 

intervjuades om vad de bland annat upplevde som möjligheter för att elever från 

gymnasiesärskolan skulle klara av ett arbete efter studietiden. Framgångsfaktorer som 

utkristalliserades var den arbetssökandes vilja och förmåga att klara av arbetsuppgifterna samt 

att personen har en positiv och trevlig attityd samt är uthållig. Det påtalades också att det är 

viktigt att personen kan läsa av sociala koder och klara av att möta olika människor. Här 

påpekar Molin (2008) att det är höga krav som ställs, och att det kan vara svårt att leva upp till 

dessa. Samtidigt är stödet på arbetsplatsen också en framgångsfaktor och respondenterna i 

tjänstemannastudien framhåller betydelsen av att någon på arbetsplatsen tar ett större ansvar 

för personen (Molin, 2008). Även det formella nätverket med stödpersoner påtalades som 

väldigt viktigt men i samarbete med informella nätverk, framförallt föräldrarna, och den 

uppfostran och det stöd eleven får därifrån (Molin, 2008). 

Eftersom det saknas motsvarighet till gymnasiesärskolan internationellt är det vanskligt att 

göra jämförelser med andra länder (Mineur, 2013). Internationellt är dock studier kring 

övergången för elever med funktionsnedsättningar väletablerat (Kaehne & Beyer, 2009; Winn 

& Hay, 2008), som beskrivits tidigare och här redovisas en studie från Storbritannien där 

övergången från skola till arbete (school-to-work transitions) studerats. Kaehne och Beyer 

(2009) har gjort en studie i Storbritannien där författarna har intervjuat lärare och övrig 

personal som arbetar för att underlätta övergången från gymnasieskolan till annan 

sysselsättning för elever med learning disabilities
1
. De har också studerat vad personalen i 

skolan anser bör vara nästa steg efter skolan. I denna rapport definieras övergången “as the 

time leaving school and moving on to another placement such as further education college, a 

                                                           
1
 Internationellt innefattar begreppet ”learning disabilities” delvis elever med andra typer av 

funktionsnedsättningar än de elever som i Sverige har rätt att mottas i särskolan. 
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day service or a residental college” (Kaehne & Beyer, 2009, s. 138). Här sträcker sig alltså 

övergången från sista året på gymnasiet/sekundär nivå i och med att planeringen börjar till 

och med det första året med nya sysselsättningen, t ex studier, arbete eller daglig verksamhet. 

Kaehne & Beyer (2009) pekar på att elevernas (och föräldrarnas) främsta önskemål är att få 

ett arbete efter skolan, men möjligheter till arbete eller få stöd till att erhålla ett arbete är små, 

och att 90 % av eleverna går vidare till studier. När det gäller samverkan visar studien att 

personalen ansåg att samverkan var positiv, men författarna menar att personalen verkar i 

samverkan fokusera på en mjuk övergång istället för att hjälpa till att uppfylla elevernas 

önskemål om ett meningsfullt och riktigt arbete. Här påpekas att mer forskning behövs för att 

studera hur samverkan sker och varför resultatet har blivit till förmån för smidiga övergångar 

istället för anställningar eller stöd via supported employment.  

Om personer med funktionshinder i arbetslivet finns det jämförelsevis lite forskning om 

(Larsson, 2006; Sjöberg, 2002), vilket innebär att forskning om ”utvecklingsstörning och 

arbetsliv” är i det närmaste obefintlig (Molin, 2008, s. 46). Hamreby & Lövgren (2011) har 

gått igenom 30 studier publicerade i västvärlden mellan 1996-2006. Kortfattat visar studierna 

att personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att få och behålla ett arbete, men 

om de kan behålla ett arbete så tyder studierna på att det leder till en normalisering av deras 

livsmönster. Det verkar också som att vägen till ett arbete går via olika stödformer och där 

Supported Employment används frekvent. 

 

Larsson (2006) har undersökt det sociala stödets betydelse för att personer med 

utvecklingsstörning ska känna att de ingår i en gemenskap på arbetet. Även 

arbetsplatskulturens betydelse samt vad arbetet betydde för personerna undersöktes i studien, 

där både personer med lönebidragsanställning och personer med sysselsättning inom daglig 

verksamhet ingick. Vid utformning av olika stödåtgärder för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar är det framförallt tekniska lösningar för att klara produktionen eller 

arbetet som det fokuseras på. Socialt stöd innefattar dock åtskilliga fler aspekter och de är: 

- stödets innehåll, som kan vara både knutet till personens allmänna välbefinnande (generellt 

stöd) eller till speciella problemsituationer på arbetsplatsen (probleminriktat stöd), 

- ett stödjande nätverk, vilket oftast är några nyckelpersoner på arbetsplatsen eller den nära 

familjen,  

- arbetets organisering, om det t ex är repetitiva moment eller om det kräver flexibilitet, 

- den sociala omgivningen på arbetsplatsen, vilket bl.a. påverkas av storleken på 

arbetsplatsen, 

- olika omständigheter utanför arbetsplatsen, som kan orsaka stressreaktioner som påverkar 

arbetet samt 

- personliga egenskaper hos personerna med intellektuella funktionsnedsättningar, där en 

viktig del för att klara av nya situationer eller problemsituationer på arbetsplatsen är 
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personens öppenhet för att ta emot stöd och fråga om hjälp när det behövs Larsson (2006, s. 

33, 180). 

Vad studien visade var att när arbetet bestod av rutiner och enkla arbetsuppgifter var inte 

behovet av stöd stort. Däremot ökade behovet av stöd när arbetsuppgifterna t ex fordrade 

flexibilitet och att de skulle klara av att göra egna bedömningar när problem uppstod. Studien 

visade här att nyckelpersonernas stöd, både generell och probleminriktad hjälp, var avgörande 

för hur personerna med intellektuell funktionsnedsättning dels klarade sina specifika 

arbetsuppgifter och dels för hur de klarade ”arbetssituationen i stort och livssituationen i 

övrigt”. Att nyckelpersonerna fanns där och hade tid till stötta vid framförallt problematiska 

situationer som uppstod när det gällde arbetsuppgifterna eller i möten med arbetskamrater 

och/eller kunder var en tydlig framgångsfaktor (Larsson, 2006, s. 181). 

3.2.2 Kunskapsluckor i forskningen 

Generellt inom samverkansforskningen saknas studier som visar på vilka effekter samverkan 

verkligen har (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007), och i rapporten Samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet står att läsa att ”kunskapen om 

effekterna av olika former av samverkansinsatser är mycket begränsad” (Arbetsförmedlingen 

& Försäkringskassan, 2011, s. 97). Det behövs också att samverkansforskningen studerar 

området utifrån de som ska gynnas av samverkan då ”det i stort sett saknas studier som 

påvisar ett samband mellan en framgångsrik samverkan och positiva effekter för de som 

nyttjar eller är beroende av verksamheten” (Germundsson, 2011, s. 56). 

 

Det finns forskning om samverkan i olika skolformer men många av dessa är i andra 

skolformer än de frivilliga, men bland annat har forskning om samverkan om barn i behov av 

stöd på gymnasieskolan ökat (Möllås, 2009). Dock innefattar studien inte gymnasiesärskolan 

och framförallt har jag inte hittat sådan forskning som har studerat samverkan mellan 

gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen eller annan myndighet. 

 

I Sverige finns som nämnts få studier som behandlar övergången mellan gymnasiesärskola 

och arbetsliv, och forskningen har antingen fokuserat på ungdomar i särskola eller personer 

med funktionsnedsättningar i arbetsliv/arbetslöshet. ”Mycket få studier har intresserat sig för 

övergången från särskola till arbetsliv” (Molin, 2008, s. 45; Larsson, 2006). 

 

I Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon (Fransson & Lindh, 2004) 

ges en översikt över kunskapsläget kring ungdomars föreställningar och hur de tänker, handlar 

och formar strategier när de väljer studier, arbete och livskarriärer samt vilket sätt skolan 

stöttar i ungdomarnas val. Översikten är på uppdrag av Skolverket och dess interna program 

för skola-arbetslivsfrågor och bakgrunden till att översikten initierades är ”att det är allmänt 

känt att detta område är lite beforskat” (Fransson & Lindh, 2004, s. 5). I denna översikt 

skriver Fransson & Lindh (2004, s. 29): ”För vår kunskapsöversikt är det nedslående att 

notera att det finns så få studier som behandlar relationen ungdomar– utbildning– arbete.”  

När det gäller översikten om den forskning som finns om ungdomars studie- och yrkesval 

samt övergångar mellan utbildning och arbete, baseras den på mindre omfattande studier 

såsom C- och D-uppsatser samt myndighetsrapporter, då det inte i Sverige finns mycket 
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forskning eller avhandlingar. I Att bana vägen mot framtiden (Lundahl, 2010) redovisas 

studier som har fokuserat på hur personer har gjort sina yrkesval och vilka faktorer och vilka 

signifikanta andra som varit viktiga som stöd samt hur de upplevt möten med vägledare och 

andra myndighetspersoner. De studier som redovisas är nio till antalet men där är ingen studie 

där personer med funktionshinder eller personer som har gått särskola får berätta om sina 

studie- och yrkesval. Lidström (2009, s. 129) menar i sin avhandling att det är särskilt viktigt 

att studera ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, då denna grupp är osynlig i 

svensk övergångsforskning trots att deras övergångar många gånger är komplicerade. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de teoretiska perspektiv som jag senare grundar min 

analys av resultatet på. Kapitlet inleds med att definiera samverkansbegreppet och dess 

relation till likartade begrepp, samt en redogörelse för analysmodell av samverkansprocessen. 

Därefter beskrivs karriärvalsteorin careership om hur aktörer och strukturer samspelar i ungas 

val av arbete och/eller studier. Sist i kapitlet redovisas hur olika utbildningsmodeller påverkar 

det stöd eleverna får vid övergången mellan skola och arbete, vilket i sin tur inverkar på 

ungdomars möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

 Samverkan 4.1

Syfte och mål med samverkan skiftar. Det kan exempelvis vara att tillsammans utarbeta 

lösningar på specifika problem eller att utveckla kommunikationen och att finna fungerande 

kommunikationsvägar. Målet kan vara att upprätthålla den samverkan som finns eller att 

utveckla nya arbetsformer för att förbättra verksamheters kompetens och resultat (Eriksson 

m.fl. 2007, s. 88).  

4.1.1 Definition av samverkan 

En bred definition av samverkan är den som beskrivs av flera (Eriksson, m fl, 2007; 

Furenbäck, 2012) utifrån folkhälsovetenskapligt lexikon: ”gemensamt handlande för visst 

syfte” (Janlert, 2000, s. 285).  

Danermark (2000, s. 15) definierar samverkan något utförligare som ”medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 

definierat problem och syfte.” 

En annan definition som påpekar det gränsöverskridande i samverkan är: ”Samverkan innebär 

aktiviteter där någon form av gräns överskrids. Det kan vara såväl gränser internt i en 

organisation som gränser ut mot andra organisationer som skall överbryggas. Samverkan 

kan också beskrivas som en icke-hierarkisk aktivitet där aktörer möts på lika villkor och med 

ett gemensamt intresse” (Brandt m fl, 2007, s. 144). 

Begreppet samverkan definieras på olika sätt inom skilda områden, både i forskning och när 

det genomförs praktiskt och blir på det viset otydligt. Samsyn, samordna och att samarbeta är 

likartade begrepp som också används, och vad som gör det mer otydligt är att 

samverkansbegreppet i vissa modeller är ett övergripande begrepp för tidigare nämnda 

begrepp, medan det i andra modeller ingår som en grad med flera begrepp (Germundsson, 

2011). 

Ett sätt att förklara begreppet samverkan är att utgå från överlappningen mellan olika 

organisationer eller aktörer, och flera forskare beskriver Fridolfs modell där samverkan är en 

grad av överlappning bland flera (Furenbäck, 2012; Germundsson, 2011, s. 40; Brandt m fl, 

2007, s. 146): 
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 Samexistens, är den första graden av överlappning, vilken menas med att de olika 

aktörerna vet om varandra men tar inte hänsyn till hur de andra aktörerna agerar. 

 Samverkan, är andra graden av överlappning, och innebär att aktörerna har sina egna 

mål utifrån sin organisation men handlar gemensamt, dock separat men parallellt med 

varandra och med tydliga gränser. 

 Samordning, är den tredje graden av överlappning, där det inte är riktigt lika tydliga 

gränser och där specifika uppgifter och arrangemang utförs tillsammans. 

 Samarbete, är den fjärde graden av överlappning, och här handlar det inte bara om att 

arbeta organisatoriskt tillsammans utan även på ett mellanmänskligt plan. I och med 

detta kommuniceras åsikter och aktörerna vågar ifrågasätta varandras kompetenser. 

Det leder till ett gemensamt lärande som påverkar normer och värderingar i 

relationerna mellan aktörerna. För denna samarbetsform är det avgörande att relationer 

mellan aktörerna upprättas och bibehålls. 

 Samsyn, är den femte graden av överlappning, och här har samarbetet fördjupats 

ytterligare där gemensamma uppfattningar och attityder har skapats utifrån det 

gemensamma lärandet (Furenbäck, 2012; Germundsson, 2011, s. 40; Brandt m fl, 

2007, s. 146). 

De tre första begreppen/graderna är enbart organisatoriska företeelser, medan de två senare 

också innefattar mellanmänskliga relationer (Furenbäck, 2012). Med stöd av modellen anser 

jag att skillnader tydliggörs kring hur överlappningen mellan aktörer kan se ut. 

4.1.2 Integration som överordnat begrepp 

En del forskare använder begreppet integration som överordnat begrepp. Då ses integration 

som ”att olika aktörer eller aktiviteter har förts samman till en större helhet” (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007, s. 13). Utifrån vertikal och horisontell integrering har Axelsson & 

Bihari Axelsson (2007, s. 14) utformat en typologi som baseras på institutionell ekonomisk 

teori, och där integrering kan uppnås genom en hierarkisk organisation eller genom 

marknadsmekanismer. Därtill beskrivs ett tredje sätt där integrering kan uppstå genom 

nätverk, och vid denna form av integrering är det ett samarbete som aktörerna deltar frivilligt i 

(Fleetwood & Matscheck, 2007). I denna typologi är samverkan en form av integration och 

inte ett övergripande begrepp (Furenbäck, 2012). Här innebär horisontell integrering ett 

mellanmänskligt samarbete mellan olika aktörer som sker frivilligt, och vertikal integrering 

innebär den integrering som sker i en hierarki (Germundsson, 2011). 
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Figur 1: Olika integrationsformer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 14) 

Vid samordning är det en form av hög vertikal integrering och låg horisontell integrering, 

vilket innebär att integreringen sker i en gemensam organisation och hierarki. ”Besluten fattas 

på en hög nivå i hierarkin och implementeras på lägre nivåer, t ex genom byråkratiska 

mekanismer för styrning och kontroll” (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, s. 14). 

Samarbete utgörs av en hög form av horisontell integrering och av en låg vertikal integrering, 

som därför baseras på ett frivilligt deltagande i nätverksformer. Aktörerna har en vilja att 

arbeta ihop och det kan vara inom samma organisation på samma nivå eller mellan flera olika 

organisationer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; s. 14; Fleetwood & Matscheck, 2007; 

Furenbäck, 2012). 

Vid samverkan är det en form av integrering med både hög horisontell och vertikal 

integrering där en hierarkisk ledning och ordning kombineras med ett nätverk bestående av 

frivilligt deltagande. Samverkan här innefattar både chefer och de anställda. ”Det kan t ex 

innebära att den byråkratiska styrningen anger vissa ramar för ett gränsöverskridande 

professionellt samarbete” (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; s. 14; Fleetwood & 

Matscheck, 2007; Furenbäck, 2012). 

Kontraktsstyrning är den form av integrering som har en låg grad av både vertikal och 

horisontell integrering, det vill säga en integrering som bygger på en marknadskonkurrens 

som ofta består av kontrakt och skriftliga uppgörelser. Det innefattar varken samordning eller 

samarbete mellan aktörerna (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; s. 14; Fleetwood & 

Matscheck, 2007; Furenbäck, 2012). 

Den typologi som beskrivits anser jag tydliggör hur integrering kan ske mellan eller inom 

organisationer och mellan olika professionella grupper, vilken är användbart att ha i åtanke 

vid analysen av resultatet. 
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 Samverkansprocessen 4.2

Samverkan som en strategi för att förbättra välfärden kan sägas ha blivit en trend, trots att det 

inte är helt enkelt att skapa en samverkan som fungerar på ett bra sätt. Samverkansprocessen 

påverkas av många faktorer och är därför inte någon statisk aktivitet, utan samverkan mellan 

olika aktörer förändras och utvecklas kontinuerligt (Furenbäck, 2012). Eriksson m fl (2007) 

hänvisar till Huxham och Vangen som menar att förståelsen för samverkan måste utgå från att 

den alltid är instabil och dynamisk. ”Bland aktörerna finns ofta en mångfald av perspektiv, 

intressen och mål, som de som individer och organisationer representerar. Att hantera dessa 

olikheter är både den största utmaningen och den största möjligheten med samverkan” 

(Eriksson m fl, 2007, s. 87). 

I denna uppsats innebär begreppet samverkansprocess något som sker mellan aktörer som vill 

göra något tillsammans, och vad som kan inverka på detta. Aktör är i denna uppsats är en 

person som representerar en verksamhet i samverkansprocessen. 

4.2.1 Främjande och hindrande faktorer för samverkan. 

I samverkan med andra professionella är det viktigt att det finns ett tydligt mål och en tydlig 

problembeskrivning för samverkan, samt vilken målgruppen är som det ska samverkas kring. 

Det är även centralt att de professionella har kunskap om varandras verksamheter och att det 

finns en tydlighet kring förväntningarna på varandra. Förankring hos ledningen och tydliga 

rutiner kring samverkan påverkar samverkansprocessen positivt (Danermark & Germundsson, 

2007). 

Hinder för samverkan är bland annat när de professionella är osäkra i syn yrkesroll, att det 

finns en oklar arbetsfördelning eller olika prioriteringar bland de samverkande, samt att alla 

samverkande inte upplever att det är fördelaktigt att delta i samverkan (Fleetwood & 

Matscheck, 2007, s 173). Andra faktorer som kan hindra samverkan mellan professionella är 

”olika utbildningsbakgrund, fackspråk och statusskillnader mellan olika yrken” 

(Germundsson, 2011, s. 56). Även skilda regelsystem och finansieringssystem 

(ansvarsområden med olika budgetar), revirtänkande där yrkesgrupper försvarar sitt synsätt 

och sina åtgärder gentemot varandra, samt om det finns förtroende för varandra är andra 

påverkansfaktorer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Eriksson m fl, 2007). Samverkan i sig 

kan också ta mycket tid, vilket kan gå ut över andra arbetsuppgifter och som inte alltid gagnar 

klienterna. ”Utvärderingar visar att samverkan ofta har haft positiva effekter på den 

samverkande personalens engagemang och kompetensutveckling, medan det har varit svårare 

att se några förbättringar för patienterna eller klienterna” (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2007, s. 23). 

Brandt m fl (2007, s. 147) hänvisar till Stenberg och till de fyra förutsättningar för samverkan 

som hon anser är grundläggande för en framgångsrik samverkan. Den mest betydande faktorn 

är kommunikation och detta för att kunna sätta ihop gemensamma synsätt och utkristallisera 

de samverkandes roller samt hur de ska arbeta tillsammans. Den andra framgångsfaktorn är 

att det finns en ledning som tydliggör vad som ska uppnås, kommunicerar med de 

samverkande och stöttar lärandet i samverkan. Den tredje framgångsfaktorn är uppföljning 

som ska säkra att samverkan leder till de resultat som är målet och rättar till när det behövs. 
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Den fjärde framgångsfaktorn framhåller betydelsen av att de samverkande har kommit 

överens, genom kommunikation och reflektion, om gemensamma förhållningssätt.  

4.2.2 En analytisk modell för samverkan 

I Nya vägar till arbetsmarknaden – kvalitetssäkring av samverkan presenterar Danermark och 

Germundsson (2007), en analytisk modell för samverkan som poängterar tre dimensioner som 

är fundamentala för samverkansprocessen. Denna modell baseras på teoretisk litteratur och 

forskning kring olika aspekter av samverkan samt även ”empirisk analys av 

samverkansprocesser” (Germundsson, 2011, s. 58). De tre dimensionerna är:  

- det regelverk som styr de inblandade aktörerna, utifrån lagar och förordningar samt interna 

och informella regler 

- hur arbetet är organiserat hos varje aktör som är med i samverkan, 

- vilket synsätt som finns hos aktörerna och deras organisationer kring samverkan men också 

på individen som samverkan ska jobba för (Danermark & Germundsson, 2007, s. 17).  

Samverkan sker många gånger mellan organisationer med olika regelverk och då nya 

arbetsformer ska skapas ses regelverkan som hämmande, då flexibilitet är viktigt i 

samverkansprocessen. Till exempel att organisationerna har olika tidsramar som styr de 

insatser som kan stötta och hjälpa individen till arbete. Den strikta tillämpningen som 

Arbetsförmedlingen och Försäringskassan gör av de centralstyrda regelverken uttalas som 

hämmande i samverkan i de fem projekten som Danermark och Germundsson forskat kring. 

Att hantera konflikten mellan centralstyrning och lokal anpassning kräver att 

ledningen/cheferna är positiva till och delaktiga i samverkansprocessen för att handläggarna 

ska ha stöd i hur reglerna kan tänjas på och på det viset kunna stödja individen på bästa sätt 

(Danermark & Germundsson, 2007). 

När det gäller den organisatoriska aspekten i samverkan ses flera positiva effekter när det 

finns ett stödjande nätverk kring individen. Det leder till bättre utnyttjade resurser, genom att 

information ges snabbare mellan aktörerna i samverkan, och effektivare beslut. Det innebär 

också att individen inte hamnar ”mellan stolar” och att aktörerna har ett gemensamt 

förhållningssätt. Dock är det viktigt att samverkan är förankrad i respektive organisation för 

att aktörerna ska få stöd, förståelse och tid till samverkan på sin arbetsplats. Det kan även vara 

en skör samverkan i fall en person slutar eller får nya arbetsuppgifter och då kan personliga 

nätverk raseras och med det viktig kunskap och kompetens, vilket tar tid att bygga upp igen. 

En svaghet i samverkan kan också vara att aktörerna värderas olika, där exempelvis förslag på 

insatser värderas beroende på vem i samverkan som föreslår dem (Danermark & 

Germundsson, 2007). 

Synsätt innebär i samverkan hur aktörerna ser på själva samverkansprocessen och på det de 

ska samverka om. I samverkansprocessen utvecklas det en komptens som inte funnits ifall det 

inte skett någon samverkan och det kan även utvecklas samsyn som gynnar individen. Ett 

exempel är att det i projekten ledde till att bilden av en persons arbetsförmåga förändrades och 

blev mer komplex och mångfasetterad, vilket påverkar de insatser som beslutas om. Om det 
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då inte finns en samsyn eller om synsätten skiljer sig åt mellan aktörerna i samverkan blir det 

ett hindrande i samverkan. Det kan vara att det inte finns en gemensam problembeskrivning 

och att aktörerna har, utifrån sin egen hemmaorganisation, olika förväntningar på samverkan. 

Ofta nämns samsyn när det diskuteras samverkan och med det menas att aktörerna har en 

gemensam målbild och uppfattning om arbetssättet, vilket ses som en förutsättning för att 

samverkan ska bli framgångsrik. Med detta menas inte att alla aktörer ska utgå från samma 

bild och perspektiv om individen utan en helhetssyn skapas kring individen som bygger på 

aktörernas speciella kompetens och olika perspektiv. ”Det är genom interaktion och 

kommunikation med företrädare för olika perspektiv som den nödvändiga respekten för att 

man har olika perspektiv växer fram” (Danermark & Germundsson, 2007, s. 36). Det är också 

genom att tid ges till kommunikation och samverkan som relationer upprätthålls och att tillit 

mellan aktörerna växer fram, vilket är en grund för att kunna mötas professionellt 

(Socialstyrelsen, 2000). 

Den mest stödjande faktorn för själva samverkansprocessen är att aktörerna får insikt i 

varandras arbetsvillkor och arbetsförhållanden, vilket leder till en förståelse för varandras 

arbete. Det är också avgörande att varje aktör har stöd av sina chefer både i kunskap om 

samverkan och i deltagande i samverkansprocessen. Det är även betydelsefullt att aktörerna i 

sin yrkesroll är trygga och har sak kompetens inom sitt område, och att de har 

samverkanskompetens. Det vill säga att aktörerna förstår vad som främjar och vad som 

försvårar samverkan, samt hur samverkansprocessen stöds och underhålls (Danermark & 

Germundsson, 2007). Dock framhålls chefernas roll tydligt i om samverkan ska bli lyckad 

eller inte. ”Det kan inte nog understrykas att samverkan ytterst handlar om ledningens 

kunskap om och engagemang i samverkansfrågor” (Danermark & Germundsson, 2007, s. 45). 

 

 Karriärteori 4.3

Samverkan med Arbetsförmedlingen är en del som ingår i en större helhet när det gäller att 

förbereda eleverna för yrkeslivet. Följande karriärteori beskriver hur ungdomar väljer ett yrke 

och vad som påverkar detta. 

Studie- och yrkesvägledning baseras framförallt på teorier som beskriver människors val av 

yrke och utbildning och vad som påverkar i valprocessen. Förr kallades det yrkesvalsteorier 

men idag används istället karriärutvecklingsteorier. Kortfattat kan man säga att i tidigare 

yrkesvalteorier fokuserades stödet från studie- och yrkesvägledare på valet till första arbetet 

och i dagens teorier handlar istället stödet från studie- och yrkevägledningen om att eleven får 

verktyg att kunna konstruera ”sin egen karriär på en föränderlig arbetsmarknad” (Fransson 

& Lindh, 2004, s. 19). Dock ingår inte enbart arbete i karriärbegreppet utan även familjen, 

fritidsaktiviteter och samhällsengagemang tillhör karriären som då ses som en process som 

fortskrider hela livet (Fransson & Lindh, 2004). 

4.3.1 Karriärvalsteorin careership 

”Careershipsteorin är en strukturell handlingsteori, det vill säga att den utgår från att 

aktörer och strukturer har betydelse för och interagerar i ungas vägval. Vidare innefattar den 
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ett konfliktperspektiv som erkänner att unga ofta har mindre resurser än andra aktörer på 

vägen genom utbildning och arbete” (Lidström, 2009, s. 32). 

Hodkinson och Sparkes (1997) skapade careershipsteorin utifrån en studie om 16-åriga 

ungdomars övergångar från skola till arbete då de ansåg att de existerande teorierna om 

karriärval inte kunde appliceras på deras studie. Framförallt var inte ungdomarnas beslut om 

sin karriär rationella så som det förväntades av systemet och ungdomarnas karriärutveckling 

var inte heller linjära utan händelser och omständigheter som låg utanför ungdomarnas 

kontroll påverkade utvecklingen. Istället har Hodkinson och Sparkes (1997) skapat 

careershipteorin utifrån Pierre Bourdieus teori och begreppen kapital, habitus och fält 

(Lidström, 2009). Med habitus menas en persons varseblivning, tankar, och handingar som är 

både kulturellt och socialt inlärda. Habitus innehåller också en persons värderingar om vad 

som anses vara bra eller dåligt där även kön, klass och etnicitet influerar. En persons kapital 

består av materiella och symboliska tillgångar, och det kapital en person har påverkar också 

vilken makt denne förfogar över i det fält som personen rör sig i. Fält kan definieras som ett 

system av relationer mellan positioner som kämpar om något gemensamt (Hodkinson & 

Sparkes, 1997). 

 

Careership-teorin består av tre överlappande dimensioner: ”a) pragmatiskt-rationellt 

beslutsfattande, b) individens interaktioner med andra inom utbildningsfältet, baserade på 

ojämlika resurser, samt c) ett mönster av vändpunkter och mellanliggande rutiner som 

tillsammans bildar livskarriären” (Lundahl, 2010, s. 25). Dessa redovisas i det följande 

avsnittet. 

a) Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

En central utgångspunkt i careershipteorin är att karriärvalen görs av individen i interaktion 

med dennes livsmiljö, samt att dessa val är pragmatiska och begränsat rationella. Detta i 

motsats till att se karriärval som ett tekniskt-rationellt beslut som har varit det traditionella 

synsättet inom yrkesvalsteorierna. Beroende på vad individen har för handlingshorisont 

(horizon for action), det vill säga vad personen ser och upplever sig ha för valmöjligheter, 

påverkar dennes karriärval. Handlingshorisonten baseras på personens habitus och hur de 

strukturella möjligheterna ser ut på arbetsmarknaden (och inom utbildningssystemet). En 

persons habitus kan förändras vid nya situationer och förhållanden som påverkar personens 

världsbild, och då förändras också handlingshorisonten och karriärvalen då dessa aldrig är 

avskilda från det sammanhang personen lever i. På det viset både möjliggör och begränsar 

handlingshorisonten de val personen gör beroende på hur strukturerna upplevs av personen 

(Lidström, 2009). ”Vad som uppfattas som existerande och valbart, möjligt och omöjligt 

beror med andra ord inte bara på vad som faktiskt är tillgängligt på utbildnings- och 

arbetsmarknaden; det varierar beroende på vem som är betraktare och väljande, som 

filtrerar bort delar av utbudet såsom ointressanta, olämpliga eller omöjliga” (Lundahl, 2010, 

s. 25). 
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Tabell 1: Beslutsfattande grundat på teknisk och pragmatisk rationalitet. 

 

 

Källa: Lisbeth Lundahl (red), 2010, s. 26 (fritt ur Hodkinson m fl, 1996, s. 122). 

b) Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt 

De flesta karriärteorier visar på att yttre omständigheter, t ex arbetsmarknaden, påverkar en 

individs karriär. I careership används Bourdieu’s begrepp fält (här arbetsmarknads- och 

utbildningsfält) som beskriver att ungdomarnas övergångar sker i ett socialt sammanhang med 

många aktörer. Dessa aktörer har olika mycket kapital (ekonomiskt, kulturellt, socialt och 

symboliskt) samt olika mål beroende på relationen till personen, vilka kan skilja sig från 

personens egna mål. Det kan vara föräldrar, syskon, vänner, lärare, studie- och 

yrkesvägledare, arbetsförmedlare, socialsekreterare och arbetsgivare etc. “Central to the field 

theory is an understanding that social environments are dynamic, complex and made up of 

interacting and unequal forces” (Hodkinson, 2008, s. 4). Med detta menas att det är ett 

sammansatt mönster av maktrelationer mellan aktörerna och att det är de aktörer med mer 

resurser (ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital) som påverkar valen mest. I de 

ungas valprocess vid övergång från skola till arbetsmarknadsfältet har andra aktörer runt om 

ungdomen ofta mer kapital, vilket innebär mer makt. De professionella aktörerna har kunskap 

om hur systemet fungerar och har genom sitt arbete kontakter som de kan använda, och 

arbetsgivare har makten att anställa eller inte att göra det (Lundahl, 2010). ”De unga har 

också resurser och kan påverka sin egen framtid, men deras inflytande kan enligt teorin bara 

Beslutsfattande grundat på teknisk 
rationalitet  

  Bestlutsfattande grundat på pragmatisk 
rationalitet 
 

Innebär en förmåga till rationellt tänkande 
appliceras på arbetsmarknadsinformation. 

  Grundas på subjektiv och objektiv 
information som både härrör från habitus 
och yttre omständigheter.  

Är en individuell aktivitet som kan vara 
hjälpande eller försvårande.  

  Är en aktivitet I ett social och kulturellt 
sammanhang.  

Förklaras verbalt av beslutsfattaren.    Äger rum i både ord och handling. 

Inriktas på långsiktiga mål.    Kan vara långsiktigt inriktat men också 
utgöra en förlängning av det nära förflutna 
eller ett svar på möjligheter som dyker upp.  

Följer en planerad linjär sekvens: 1) 
identifiera egna styrkor, svagheter och 
intressen, 2) väga olika alternativ mot 
varandra, 3) fatta beslut. 

  Följer ingen linjär sekvens; olika faser kan 
komma I vilken ordning som helst, valet kan 
ske när möjligheter yppas, övervägandena 
leder inte alltid till beslut. 

Syftar till att vara helt rationellt. Icke 
rationella val ses som dysfunktionella.  

  Är alltid begränsat rationellt, är delvis 
känslomässigt styrt och invävt I habitus.  

Ska maximera personlig nytta, ofta 
betraktat i ekonomiska termer.  

  Besluten kan ha olika orsaker, som inte 
alltid kan beskrivas i ord (inte alltid en del av 
det diskursiva medvetandet). Att maximera 
nyttan kan ingå som en del.  

 Kan bara förbättras genom att bli mer 
rationellt och/eller grundas på bättre 
information.  

  Kan förbättras på en rad sätt, inklusive att 
maximera diskursivt, rationellt tänkande 
och informationsutbyte. 
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förstås som en del av den beskrivna komplexa interaktionen. Denna är i sin tur en del av en 

lokal, nationell och ibland global kontext som innefattar institutionella kulturer och officiella 

regler för anställning, utbildning, bidragssystem med mera, och som i sin tur finns i en 

ekonomisk, social, kulturell och historisk kontext” (Lidström, 2009, s. 36). 

c) Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner 

Hodkinson och Sparkes (1997) avgränsar sig mot att en karriär är linjär och stadig i sin 

förutsägelse. Istället såg de i sin studie att ungdomarna har rutinmässiga erfarenheter och 

karriärförlopp men som vid vissa tillfällen (brytpunkter) utvärderar sin livssituation och 

gjorde nya (unika) val. Dessa brytpunkter kan ske vid olika övergångar, till exempel mellan 

skola och arbetslivet, det vill säga mellan olika livsområden, eller vid arbetslöshet, det vill 

säga inom samma livsområde. Brytpunkterna delas in i 

- strukturella brytpunkter som är institutionaliserade och således kan förutsägas, exempelvis 

sista året på gymnasiesärskolan då eleverna behöver bestämma fortsatt väg till arbete och 

sysselsättning. Dessa brytpunkter är oftast förekommande inom utbildnings- och 

arbetsområdet. 

- frivilliga brytpunkter som personen själv påbörjar och kan vara påverkade av dödsfall, 

skilsmässa etc. samt 

- påtvingade brytpunkter som ligger utanför personens påverkan, där andras handlingar eller 

yttre händelser orsakar brytpunkten, exempelvis läggs företaget ner och personen blir 

arbetslös (Lundahl, 2010, s. 27). 

Här har brytpunkterna redovisats men Hodkinson och Sparkes (1997, s. 40) betonar att även 

rutinerna är betydelsefulla vid karriärförändringar: ”Yet turning-points are inseparable from 

the routines that proceed and follow them, and those routines are of central importance to 

career transformation.” 

Det innebär att en individs karriärlinje genom livet är uppbyggd på rutiner med däremellan 

olika brytpunkter och val, som kan bekräfta tidigare gjorda val eller innebära en förändring 

med nya val och då också en förändring av individens habitus och identitet (Lundahl, 2010). 

 

4.4 Utbildningsmodeller som påverkar övergången skola – arbetsliv 

I individens karriärlinje är skolan och dess utbildning en viktig komponent som både kan 

begränsa och möjliggöra för en individ (Hodkinson, 1998). Därför kommer följaktligen detta 

kapitel avslutas med om hur olika utbildningsmodeller påverkar elevernas möjligheter till 

etablering på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan. 

Arnell Gustafsson (1999) skriver om övergången från skola till arbetsliv utifrån modeller för 

yrkesutbildningens organisering, vilka kan vara mer eller mindre organiserade/reglerade med 

institutionellt stöd. Som exempel på ett oreglerat system ges det amerikanska i och med att 

deras yrkesutbildning inte är speciellt framskriden, varken när det gäller utbildningens 

innehåll eller samarbetet med arbetsmarknaden. Det amerikanska utbildningssystemet 
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fokuserar framförallt på de elever som går vidare till colleges och universitet. För de elever 

som inte går vidare i utbildningssystemet finns inte mycket institutionellt/organiserat stöd för 

att klara övergången från skola till arbetslivet, utan de får klara att själva hitta (okvalificerade) 

arbeten med låga löner (Arnell Gustafsson, 1999, s. 18; Olofsson, 2003). Däremot är stödet 

vid övergången från skola till arbetsliv i de reglerade systemen/modellerna mer organiserat 

och institutionaliserat.  Dessa system brukar delas in i: 

1) arbetslivsförankrad utbildning med olika lärlingskap, och  

2) skolförankrad utbildning där yrkesutbildningen till största delen ges i skolan (Arnell 

Gustafsson, 1999, s. 19). 

Som exempel på arbetslivsförankrade system ges Tyskland som ”har en väl organiserad 

samverkan mellan skola och arbetsliv” (Arnell Gustafsson, 1999, s. 20) med 

lärlingsutbildningar och som exempel på skolförankrade utbildningssystem ges Sverige, där 

yrkesutbildningen framförallt ges i skolmiljöer med inslag av arbetsplatsförlagt lärande 

(APL). I Sverige karakteriseras också yrkesutbildningen av att innehålla teoretiska ämnen, så 

kallade gymnasiegemensamma ämnen (Arnell Gustafsson, 1999; Olofsson, 2003). Den tyska 

utbildningsmodellen brukar framhävas som en modell som underlättar övergången mellan 

skola och arbetsliv då Tyskland har haft en låg ungdomsarbetslöshet och ungdomarna har haft 

möjlighet att fortsätta till mer kvalificerade jobb efter gymnasiet
1
 (Olofsson, 2003).  

Mellan dessa idealtyper finns olika varianter och idealtyperna har också förändrats (Arnell 

Gustafsson, 1999). 

4.3.2 Tre problem vid övergången skola-arbetsliv 

Valet av yrke är idag för den enskilde en process som till stor del är identitetsskapande och 

grundar sig på den enskildes värderingar i sitt vuxenblivande. För att kunna gå från skola till 

ett arbete måste ungdomar idag ha förmåga att lösa följande problem: 

 1) att kunna välja ett arbete 

2) att tillägna sig rätt kunskaper för sitt framtida arbetsliv 

3) att anpassa sig till de regler och normer som gäller i arbetslivet. I detta kan också läggas 

att gå från rollen som ung till vuxen (Arnell Gustafsson, 1999, s. 13). 

Hur yrkesutbildningen är utformad och reglerad påverkar hur eleverna/ungdomen kan klara av 

de tre ovan punkterna och där har man sett att kontakten med arbetslivet är väldigt viktig 

(Arnell Gustafsson, 1999). 

4.3.2.1 Att välja arbete 

Många ungdomar idag väljer arbete utifrån vad som känns intressant och vad som passar ihop 

med den individuella identiteten och personligheten, och detta ska paras ihop med att välja ett 

arbete som det går att försörja sig på. Det finns en vision om det fria valet och att det är du 

själv som skapar din framtid men det stämmer inte alltid i verkligheten. När ungdomarna 

                                                           
1
 Den låga arbetslösheten i Tyskland gäller inte för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 
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börjar söka jobb förstår de att det inte är så lätt att komma in på arbetsmarknaden och att det 

är stor konkurrens kring drömjobben. Informationstekniken har medvetandegjort fler 

möjligheter och alternativ vilket har gjort ”att beslutsprocessen när det gäller utbildnings- 

och yrkesval har blivit mer komplicerad för den enskilde individen” (Arnell Gustafsson, 1999, 

s. 14).  

När det gäller de reglerade systemen, d v s olika former av skolplatsförlagd utbildning 

respektive arbetsplatsförlagd utbildning, är det sannolikt att de elever med mer 

arbetsplatsförlagd del får kunskap och erfarenhet om arbetsmarknaden som gör att de kan 

välja en yrkesinriktning där de passar in och där lediga jobb finns. ”Ju mer utbildningen är 

skolförlagd, desto senare kommer matchningsproblematiken in. Ungdomarna har redan 

genomgått en yrkesutbildning innan de blir konfronterade med arbetsmarknadens verklighet. 

I en snabbt förändrad arbetsmarknad och i lågkonjunktur är detta förmodligen ett stort 

problem” (Arnell Gustafsson, 1999, s. 20). 

4.3.2.2 Att ha rätt kunskaper 

Syftet med en yrkesutbildning är att ge kunskaper och färdigheter som efterfrågas på 

arbetsmarknaden (Olofsson, 2003). Arnell Gustafsson (1999, s. 15) menar att även andra 

kunskaper är viktiga att få med sig från sin yrkesutbildning och delar in innehållet i 

kunskaperna mellan två kategorier: 

1) Ämnesrelaterade kunskaper, vilket är kunskaper i karaktärämnena på yrkesprogrammen, 

men det kan även vara datakunskaper och kunskaper i matematik och språk. 

2) Personlighetsrelaterade kunskaper, såsom självständighet, initiativförmåga, 

ordningssamhet, social kompetens, samarbetsförmåga etc. I studier som Arnell Gustafsson 

(1999) hänvisar till ser arbetsgivare i tjänstesektorn som väldigt viktigt med de 

personlighetsrelaterade kunskaperna hos ungdomar som ska rekryteras. 

Arnell Gustafsson (1999) föredrar därför en övergång från skola till arbetsliv där stödet är 

organiserat. Med ett arbetsplatsförlagt system ses fördelar i att eleven får tillämpa sina 

kunskaper i verkligheten. De nackdelar som framförs att det kan blir ett väldigt 

företagsspecifikt lärande i motsats till skolans mer generella kunskaper. 

Att ha en skolförlagd utbildning innebär att samhället genom politikens styrning har kontroll 

över utbildningens innehåll och hur den ska utformas. Det innebär också att alla elever kan 

lära sig i skolans inkluderande system och där utvecklas i sin egen takt utan att pressas och 

stressas i arbetslivets snabba takt. Nackdelen med en skolförlagd utbildning är att inlärningen 

inte blir ”på riktigt” som det är i arbetslivet (Arnell Gustafsson, 1999). 

4.3.2.3 Att kunna anpassa sig till de regler och normer som gäller i arbetslivet 

En del i övergången från skola till arbetsliv är att hantera skillnaderna mellan skolmiljön och 

arbetslivsmiljön. Vilka skillnader det är mellan dessa miljöer beror på olika skolor och 

branscher. Dock finns det några generella skillnader som är tydliga. Framförallt är det för 

ungdomen att gå från att vara elev i en skolmiljö där de tillåts delta ”med relativt stor tolerans 

för fel och missbedömningar” (Arnell Gustafsson, 1999, s. 18) i en homogen ungdomsgrupp, 
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till att vara en vuxen arbetstagare med personligt ansvar där andra är beroende av vad du gör 

(Arnell Gustafsson, 1999). Arnell Gustafsson (1999, s. 18) hänvisar till Seljestad (1998) som 

menar att arbetslivet och utbildningssystemet har olika rationalitet; ”marknadsrationalitet 

kontra välfärdsstatens rationalitet. Skolan har ett ansvar för samtliga elever; även svaga och 

bråkiga elever har rätt till undervisning. I arbetslivet finns ett intresse av att få det bästa 

urvalet, och det finns sanktioner av ett helt annat slag mot de arbetstagare som inte uppfyller 

arbetslivets krav” (Arnell Gustafsson, 1999, s. 18). 

I de reglerade systemen med en stor del av arbetsplatsförlagd utbildning är den stora vinsten 

den successiva övergången mellan skolans och arbetslivets miljöer och rationaliteter. För 

eleverna sker övergången genom att vara i båda miljöerna under en längre tid, och lär sig på 

det viset normer och regler efterhand. Även för lärare och de utbildningsansvariga på 

företagen blir kontakterna dem emellan tätare vilket leder till en uppdatering av och förståelse 

för varandras miljöer och rationaliteter (Arnell Gustafsson, 1999). 

I de reglerade systemen med en stor del skolplatsförlagd utbildning är däremot de begränsade 

kontakterna mellan skola och arbetslivet ett problem genom att eleverna går i skola flera år 

innan de på riktigt får erfarenhet av arbetslivet. Det gäller även yrkeslärarna på programmet 

som trots sin bakgrund och erfarenhet av arbetslivet varit i skolans miljö och rationalitet i 

många år, och i och med den skolförlagda utbildningen inte har tät kontakt med arbetslivet 

längre (Arnell Gustafsson, 1999). 

Då en skolförlagd yrkesutbildning innebär att ungdomarnas erfarenheter av arbetsmarknaden 

senareläggs, kräver det arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen som kan underlätta 

för ungdomarna att komma förbi en hög övergångströskel till arbetslivet (Arnell Gustafsson, 

1999). 

 Sammanfattning av teoretisk referensram 4.4

Som redogjorts för i detta kapitel kan samverkansbegreppet vara otydligt då det finns olika 

definitioner och samtidigt likartade begrepp, som också används i sammanhanget. Dels har 

samverkansbegreppet redovisats utifrån grader av överlappning mellan de aktörer som 

samverkar, och dels utifrån att samverkan är en integrering som kan vara horisontell och/eller 

vertikal. I båda dessa modeller ingår samverkan som en grad av överlappning eller en form av 

integrering bland flera, och samverkan är här alltså inte det övergripande begreppet. 

Därutöver har redogjorts för främjande och hindrande faktorer i samverkansprocessen, och 

där en analysmodell med tre grundläggande dimensioner ligger till grund för analysen av 

denna. 

Därefter har karriärvalsteorin careership beskrivits, vilken utgår från Bourdieu’s begrepp 

kapital, habitus och fält. Denna teori tydliggör att karriärvalen och de alternativ som en 

individ upplever som möjliga bygger på en individs habitus, även om fakta och information 

förmedlar något annat. Individen ingår i ett socialt sammanhang i skolans värld som påverkar 

framtidsvalen, med aktörer med olika mycket kapital, och där individen/eleven oftast har 

minst kapital i jämförelse med övriga vuxna/myndighetspersoner. Författarna (Hodkinson & 

Sparkes, 1997) till careershipteorin menar också att vid olika brytpunkter i livet görs nya val 
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på grundval av att en individs habitus och identitet förändras. På detta sätt är inte 

karriärförloppet linjärt, och kan inte vara det heller, utan brytpunkter sker hela livet 

allteftersom identiteten och habitus utvecklas. 

Sist i kapitlet redovisades för att beroende av hur en yrkesutbildning är organiserad, antingen 

arbetslivsförankrad med olika typer av lärlingskap eller skolförankrad där utbildningen 

framförallt är förlagd till skolan, påverkar det hur elevernas möjligheter till att etablera sig på 

arbetsmarknaden efter skoltiden. Vid skolförankrad utbildning, som vi har i Sverige, är det 

viktigt med institutionellt stöd för att stötta eleverna vid övergången från skola till arbetsliv.  
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5 Metod 
”Att välja ett perspektiv innebär att välja ett bestämt sätt att se på det som ska undersökas, 

dvs. att välja vad som ska studeras och utifrån vilket synsätt” (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

101). 

 

När ett forskningsproblem ska studeras kan två olika perspektiv användas, det kvantitativa 

eller det kvalitativa perspektivet, och vilket som används avgörs av vad forskaren vill ha 

kunskap om (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Jag har valt att göra en studie med en kvantitativt ansats då jag vill göra en bred 

undersökning/kartläggning för öka kunskaperna om hur samverkan mellan 

gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen ser ut samt beskriva hur gymnasiesärskolorna 

förbereder sina elever inför arbetslivet. Vid kvantitativ forskning har forskaren lite eller ingen 

alls kontakt med respondenterna och frågeställningar, som utformats i förhand, har utgått från 

teori(er) och forskarens egna erfarenheter som sedan bekräftas eller avfärdas i studien. 

Resultaten blir mer generella än vid kvalitativt perspektiv och det är grundläggande att 

variablerna är reliabla och valida (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Beroende på vilken tidigare kunskap som finns inom det område som ska studeras 

kategoriseras undersökningarna som ”formativa, explorativa, deskriptiva eller 

hypotesprövande” (Olsson & Sörensen, 2011, s. 42). Att vilja beskriva ett fenomen, som mitt 

syfte är med denna studie, kallas att undersökningar har ett deskriptivt syfte där de 

förhållanden som studeras beskrivs så noggrant som möjligt och där resultaten redovisas med 

tabeller och diagram (Eliasson, 2010). Dessa undersökningar är i allmänhet kvantitativa och 

enbart en teknik brukas ”för att samla in information” till studien (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 45). Den metod jag använder mig av för att samla in data är postenkäter som skickats ut till 

respondenterna. När enkätundersökningar används som tillvägagångssätt skickas 

frågeformuläret i tryckt form till de tillfrågade eller via Internet genom t ex mail, ofta för att 

kunna täcka ett stort geografiskt område. Fördelarna med enkätundersökningar är att det är 

billigare att göra än intervjuundersökningar då det inte kräver lika mycket 

(personella/tids)resurser jämfört med intervjuer, samt att den tillfrågade personen kan välja 

när den vill fylla i formuläret. Nackdelar är att enkätundersökningar kan kännas opersonliga 

och oftast ger färre besvarade frågeformulär än vad intervjuundersökningar ger, samt att det är 

större risk för feltolkningar av formulärets frågor (Densombe, 2000; Eliasson, 2010, s. 29). 

Det finns fördelar med att istället använda webbenkäter via e-post till respondenterna då det 

besparar en del tid och kostnader i förhållande till postenkäter, å andra sidan (Bell, 2006; 

Ejlertsson 2005). Dock har inte detta varit möjligt i denna studie då jag inte har tillgång till 

alla e-poster och namn på de SYV som arbetar på gymnasiesärskolorna. 
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 Utformning av enkäten 5.1

Enkäter om samverkan mellan olika myndigheter och studie- och yrkesorientering inom 

skolan har sökts efter men någon sådan enkät när det gäller samverkan liknande enkäten i 

studien har inte hittats. Inte heller när det gäller studie- och yrkesorientering men däremot 

användes Skolverkets självskattningsmall för studie- och yrkesorientering inom BRUK 

(Bedömning, Reflektion, Utvärdering, Kvalitet). Självskattningsverktyget är utformat med 

utgångspunkt från de nationella styrdokument som skolan arbetar utifrån och är tänkt att 

användas vid skolornas arbete med att utvärdera och utveckla dess verksamhet (Skolverket, 

2013a). En fördel med att utgå från BRUK’s självskattningsmallar för studie- och 

yrkesorientering är att dessa är professionellt framtagna med utgångspunkt i vad skolorna ska 

arbeta med när det gäller studie- och yrkesorientering.  

 

Dock fanns ingen ”färdig” enkät att använda som passade studiens syfte utan istället 

formulerades enkäten utifrån den valda litteraturen och BRUKS självskattningsmallar. Att 

kopiera BRUK’s frågor var inte möjligt då de används som ett självskattningsverktyg utan jag 

har istället valt ut de frågor som var relevanta för min studie och omformulerat dessa frågor 

och använt mig av andra svarsalternativ. 

 

Studiens enkät (se bilaga nr 3) består av 80 frågor och enkäten är uppdelad i tre delar; 1) en 

allmän del med frågor om ålder, skolans program, antal år som syv etc., 2) en del med frågor 

om skolans arbete med förberedelse inför arbetslivet och 3) en del med frågor om samverkan 

med Arbetsförmedlingen. Till största delen består enkäten av frågor där svarspersonen ska 

välja ett svarsalternativ av flera men det finns även frågor med multiple response frågor, d v s 

att svarspersonen kan kryssa för flera svarsalternativ för en och samma fråga. Frågorna består 

av både fakta-frågor, s.k. alternativfrågor, och skalfrågor som innebär att man vill få fram 

attityder eller personens uppfattning om ett ämne (Bell, 2006, s. 218). Frågorna är 

konstruerade så att svarspersonerna ska kryssa i svarsalternativ som är bestämda i förväg. 

Orsaken till detta är att det gör det enklare för svarspersonen att besvara enkäten och det tar 

mindre tid, vilket kan öka svarsfrekvensen. Kodningsarbetet underlättas också av en sådan 

konstruktion i jämförelse med om enkäten till största delen består av öppna frågor (Ejlertsson, 

2005). Varje avsnitt i enkäten avslutas med en öppen fråga där respondenterna har kunnat 

tydliggöra svarsalternativen eller lägga till ytterligare information i ämnet. 

 

 Pilotgrupp 5.2

Efter att ha formulerat frågorna och svaren till enkäten skickades den till en pilotgrupp med 

tre studie- och yrkesvägledare som arbetar med nationella och/eller specialutformade program 

och dess elever inom gymnasiesärskolan. Pilotgruppen uppmanades att fundera på om 

instruktionerna var tydliga, om det fanns frågor och/eller svar som kunde missförstås och om 

det fanns frågor som inte var relevanta. Dessutom uppmanades de att komma med synpunkter 

om strukturen och layouten (Bell, 2006, s. 149). 

Studie- och yrkesvägledarna i pilotgruppen var två kvinnor och en man som arbetar i tre olika 

kommuner, har olika lång arbetserfarenhet inom gymnasiesärskolan, arbetar i skilda 
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organisationer (med kommunen eller landstingen som huvudman) och har olika storlek på 

skolorna samt har ansvar för olika nationella och/eller specialutformade program, d v s det är 

en pilotgrupp med skilda erfarenheter. Enkäten skickades ut till pilotgruppen i början av 

december och genomgång av enkäten via telefon med två av personerna i pilotgruppen skedde 

en vecka senare. Då inkom också de tillbakaskickade enkäterna av pilotgruppen. En fördel 

hade varit om jag hade kunnat närvara när pilotgruppen gick igenom enkäten (Eliasson, 

2010), men det var inte möjlig då dessa SYV arbetar i tre olika kommuner.  Dock var 

gruppens feedback via telefon och inskickad värdefull och användbar. Efter att ha tagit del av 

gruppens synpunkter ändrades en del formuleringar i frågorna och dess svarsalternativ och 

även några frågor togs bort innan enkäten skickades till alla studie- och yrkesvägledare inom 

gymnasiesärskolan. Pilotgruppen fick även instruktioner om att ta tiden på hur lång tid det tog 

att besvara enkäten, vilket då kunde anges i följebrevet vid det stora utskicket. Då det är 

många frågor att besvara kan vetskapen om den relativt sett korta svarstiden öka 

svarsfrekvensen (Denscombe, 2000). 

 

 Utskick av enkät 5.3

Totalt skickades 183 enkäter till SYV på gymnasiesärskolor runt om i Sverige. Tillsammans 

med följebrevet (se bilaga nr 1) och ett svarskuvert skickades enkäten ut per post den 12 

december 2012. En påminnelse tillsammans med enkäten, ett svarskuvert och följebrev (se 

bilaga nr 2) skickades ut den 21 januari 2013 till de SYV som inte besvarat det första 

utskicket. Vid båda tillfällena skickades enkäten ställd till ”studie- och 

yrkesvägledaren/yrkesvalsläraren” på gymnasiesärskolan eller namnet på SYV för 

gymnasiesärskolans elever enligt skolornas hemsidor. 

Enligt statistik från Skolverket (2013b) finns det 283 gymnasiesärskolor i 184 av Sveriges 290 

kommuner läsåret 2012/13, men alla dessa skolor har inte nationella och/eller 

specialutformade program utan en del har enbart det Individuella programmet med yrkes- 

och/eller verksamhetsträning. Därför kontaktades Skolverket för en förfrågan om att få en 

lista över Sveriges gymnasiesärskolor, men det kunde de inte hjälpa till med utan hänvisade 

istället till Statistiska centralbyrån (SCB). SCB (2013) samlar in uppgifter om skolenheter och 

skolformer i hela landet via skolenhetsregistret åt Skolverket, vilket bygger på huvudmännens 

egna uppgifter. Dock kunde inte heller SCB bistå med information om Sveriges 

gymnasiesärskolor utan de i sin tur hänvisade tillbaka till Skolverket. Till slut fick jag tag på 

en excellista från SCB med 321 gymnasiesärskolor. För att ta reda på vilka gymnasiesärskolor 

på SCB’s lista som hade nationella och/eller specialutformade program letades de 321 

gymnasiesärskolornas hemsidor upp och på dessa kollades vilka program som erbjöds, samt 

vem som var studie- och yrkesvägledaren/yrkesvalsläraren för gymnasiesärskolans elever 

(vilket inte alltid angavs). Av dessa 321 skolor hade, enligt deras hemsidor, 183 

gymnasiesärskolor nationella och/eller specialutformade program och det är dessa 183 skolor 

som första utskicket av enkäten gick ut till. 
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På SCB’s lista fanns uppgifter om skolans namn, kommun och län, adress och om det var en 

kommunal, landstingsägd eller en fristående skola samt vilka gymnasiesärskoleprogram 

skolan erbjöd, men inte uppgifter om namn på skolans SYV. 

 

 Respondenterna 5.4

En nyckelperson i studie- och yrkesorienteringen samt kring samverkan vid övergången från 

gymnasiesärskolan till arbetslivet är SYV. Därför är det just den yrkeskategori som utgör 

fokus för studien. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever på grundskolan och 

gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan, ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. 

Som tidigare nämnts har studie- och yrkesvägledaren på gymnasiesärskolan ett utökat ansvar 

när det gäller planering för framtiden tillsammans med eleven (SOU 2011:8), jämfört med 

SYV på gymnasieskolan. Många gånger har SYV ansvar för flera olika skolformer och är inte 

enbart SYV för gymnasiesärskolans elever (Skolverket 2005; 2009).  

 

 Analys/databearbetning 5.5

Kvantitativa metoder används framförallt för att beskriva något med siffror och där man vill 

kunna göra generaliseringar utifrån en grupp (Eliasson, 2010). Därför tas statistikprogram till 

hjälp vid analyser vid kvantitativa metoder då det kan vara mycket material som ska 

analyseras (Olsson & Sörensen, 2011). 

Efter att enkäten skickats ut till de 183 studie- och yrkesvägledarna omvandlades frågorna och 

svaren till variabler i det statistiska analysverktyget Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, studentversion). Då de besvarade enkäterna sedan inkom registrerades svaren i SPSS 

och bearbetades med deskriptiv statistik såsom frekvensanalyser där procentjämförelser 

gjordes mellan svarsalternativen för varje fråga. ”Det vanligaste sättet att skapa sig en 

uppfattning om ett material är att omvandla den absoluta fördelningen till en relativ 

fördelning. Relativa fördelningar kan lätt jämföras med varandra och måttet som sådant är 

lättförståeligt” (Svenning, 1999, s. 183). Med fortsatt deskriptiv statistik och korstabeller 

analyserades också samband mellan två variabler och deras svar. Denna analys redovisas i 

resultatdelen dels som text men också i form av stapeldiagram och tabeller. 

De öppna frågornas svar organiserades i ett Word-dokument för att få en överblick över de 

förtydliganden och tillägg som gjorts i dessa svar av respondenterna, och de svar som har 

ansetts tillföra eller klargöra resultatet har använts i resultatdelen. 

 

 Undersökningens reliabilitet och validitet 5.6

Reliabilitet innebär att undersökningens resultat är pålitliga och tillförlitliga, det vill säga hur 

bra det uppmätta faktiskt mäts (Olsson, 2011, s. 122), och validitet innebär att undersökningen 

mäter det som är avsikten att den ska mäta. En studies reliabilitet och validitet påverkas av 

många faktorer såsom hur studien läggs upp, hur frågorna ställs, att ämnet täcks in av 
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konkreta frågor som grundar sig på en kunskapsbank om ämnet etc. Reliabiliteten och 

validiteten är viktigt för att en studies resultat och slutsatser ska kunna granskas och då måste 

mätmetoderna ha utförts och bearbetats noggrant (Eliasson, 2010; Svenning, 1999). 

En hög tillförlitlighet innebär att mätinstrumentet ger samma data gång efter gång, och att 

eventuella variationer i resultaten helt och hållet beror på variationer i mätobjektet. Det 

innebär att ett frågeformulär ska vara konsekvent och pålitligt och att variationerna i svaren 

inte beror på instabilitet i frågeformuläret (Denscombe, 2000, s 282; Olsson & Sörensen, 

2011). Validiteten är huruvida studiens data reflekterar verkligheten och täcker de avgörande 

frågorna, och då är grunden att frågeformuläret ställer frågor och har svar som utgår från 

studiens frågeställningar. Det innebär även att forskaren har lyckats översätta studiens 

utgångspunkter och begrepp till frågor och svar (variabler) i till exempel en enkät och sedan 

använt analysmetoder som passar den insamlade datan. Detta för att kunna dra rätt slutsatser i 

studien och presentera dessa på ett begripligt sätt (Denscombe, 2000, s. 283). 

Mitt syfte med denna studie är att göra en kartläggning av hur det ser ut på Sveriges 

gymnasiesärskolor när det framförallt gäller samverkan med Arbetsförmedlingen, och jag 

tycker då att min valda ansats och metod är relevant och ändamålsenlig. När det gäller 

frågeformuläret har min ambition varit att det ska innehålla frågor och svar som utgår från 

mina frågeställningar och de teorier och begrepp som används i studien, samt att 

frågeformuläret ska ha varit användarvänligt för respondenterna. Frågorna och svaren har 

formulerats för att vara så tydliga och konkreta som möjligt, och inte alltför långa för att göra 

det enklare för respondenterna. Det har varit en avvägning att få med all information som 

behövs i frågorna samt att de ändå inte har varit svåra att förstå eller för långa. Andra aspekter 

som har beaktats i enkäten är att det ställts en fråga i taget utan svåra ord samt att frågorna 

inte har varit ledande, värderande, hypotetiska eller störande/känsliga (Bell, 2006, s. 144). 

Enkätens layout har utformats för att vara enkel att besvara för respondenterna genom att 

enkäten bland annat delats in i olika avsnitt som har varit tydliggjorda för respondenterna 

samt att frågorna och svaren har placerats i olika kolumner (Denscombe, 2000, s. 188). Att 

testa om denna studies mätinstrument, dvs. frågeformuläret, ger samma svar/data vid ett annat 

tillfälle har inte varit möjligt och är inte heller realistiskt. Dock kan sägas att pilotstudien var 

ett sätt att validera att felaktigheter eller otydligheter i enkäten kunde identifieras och 

revideras innan enkäten skickades ut till hela respondentgruppen. 

Att använda mig av deskriptiv analys av den insamlade datan menar jag är ett bra sätt att 

beskriva svaren i de inkomna enkäterna och redovisa dessa. Ytterligare analyser hade varit 

önskvärda men rymdes inte under den tid som uppsatsen förfogade över. 

 

 Etiska överväganden 5.7

För att förbättra och utveckla samhället är det avgörande att forskning utövas. Det innebär att 

forskaren har ett ansvar gentemot samhället och dess medborgare att se till att forskningen är 

av hög kvalitet och inriktas på väsentliga områden. Det innebär även att nya kunskaper och 

metoder förmedlas till samhällets medborgare. Det kallas forskningskrav och är samhällets 

rätt att ställa krav på forskningen.  För att skydda medborgarna mot intrång kring personliga 
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förhållanden finns även individskyddskravet. Det innebär att enskilda medborgare inte ska 

riskera att få utstå skada på något sätt, varken psykisk eller fysisk, om den deltar i någon 

vetenskaplig studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat ytterligare fyra krav vid vetenskapliga studier som är till 

för att tydliggöra det grundläggande individskyddskravet. Dessa är: 
 

1) informationskravet. Respondenterna i en enkätundersökning ska veta dess syfte och att det 

är frivilligt att delta. 

2) Samtyckeskravet. Respondenterna ska samtycka att vara med och ha informerats om att det 

är frivilligt. 

3) Konfidentialitetskravet. Respondenterna ska inte kunna identifieras av utomstående. 

4) Nyttjandekravet. De insamlade uppgifterna ska endast användas till den specifika 

undersökningen (Ejlertsson, 2005, s. 29; Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

De fyra krav som beskrivits ovan ska delges respondenterna innan de påbörjar sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därför bifogades med enkätutskicket ett följebrev (se bilaga 1 och 

2) där studiens sammanhang (avancerat arbete inom handikappvetenskap vid Högskolan i 

Halmstad) och syfte redogjordes för samt tydliggjordes att detta område är viktigt att forska 

om och få ny kunskap kring.  Respondenterna gavs även instruktioner inför att besvara 

enkäten och kontaktuppgifter till mig och min handledare ifall frågor dök upp. Dessutom 

framgick det i följebrevet att det är frivilligt att delta och att de data som samlas in enbart 

används till denna studie, samt att dess resultat redovisas utan att det går att identifiera 

enskilda respondenter. Eftersom det i många kommuner endast finns en SYV på en eller flera 

gymnasiesärskolor nämns inte enskilda kommuner i studien för att kunna hålla 

konfidentialitetskravet. Då postenkäter skickas ut till ”stora grupper krävs ej samtycke i 

förhand”(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Om detaljerad information har getts i följebrevet anses 

samtycket vara uppfyllt när enkäten kommer tillbaka ifylld (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då det finns lite forskning om samverkan mellan gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen 

var min förhoppning att studien skulle upplevas som viktig att medverka i. Dels för att själv 

kunna bidra till ny kunskap och dels för att i ett senare skede kunna ta del av studien och 

använda den till att möjligtvis utveckla den egna verksamheten. 

 

 Förförstålse 5.8

”En forskare kan aldrig ställa sig utanför den sociala värld som han eller hon studerar, för 

att därigenom skaffa sig ett observationsperspektiv som inte är påverkat av kontakten med 

denna sociala värld.” (Denscombe, 2000, s. 282) 

Eftersom jag arbetar som studie- och yrkesvägledare på en gymnasiesärskola är min 

förförståelse påtaglig i detta arbete men samtidigt väldigt medveten av mig. En forskarens 

förförståelse är central i en undersökning och består av dennes kunskaper och erfarenheter, 

och utan denna förförståelse skulle det bli svårt för forskaren att förstå det som undersöks 

(Furenbäck, 2012, s. 79). 
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Fördelen med min förförståelse är att jag har kunskap om gymnasiesärskolans elever, dess 

arbete kring studie- och yrkesvägledning samt samverkan med olika myndigheter. Det är ett 

arbete som görs av SYV eller annan personal på gymnasiesärskolan för att förbereda eleverna 

inför att de tar studenten och ska vidare i livet som jag har insikt i. 

En annan aspekt av min förförståelse är att den är begränsad till en gymnasiesärskola vilket 

inte går att applicera på alla gymnasiesärskolor, det vill säga att arbetet som SYV och annan 

personal på gymnasiesärskolorna gör för att förbereda eleverna inför arbetslivet ser olika ut.  

Det finns alltså en risk att jag analyserar de inkomna enkäterna utifrån det sammanhang jag 

har erfarenhet av men som inte är stämmer överens med sammanhanget de inkomna enkäterna 

är i. 

Dock är det så att utan min förförståelse från mitt arbete som SYV på gymnasiesärskolan hade 

jag inte valt att skriva om detta viktiga ämne, och under arbetets gång har jag ifrågasatt min 

förförståelse och hur min erfarenhet har påverkat under denna process från formulerandet av 

frågeformulär till analys och diskussion av det inkomna materialet. 

 

 Svarsgruppen och dess svarsfrekvens 5.9

För att inte tynga resultatredovisningen framförs här hur många respondenter som har 

besvarat enkäten och hur dessa har besvarat enkätens inledande del med frågor om bland 

annat respondentens ålder, kön, i vilken kommuntyp gymnasiesärskolan är belägen och vilken 

som är dess huvudman. 

5.9.1 Svarsfrekvens 

En månad efter första utskicket hade 56 besvarade enkäter inkommit. 9 skolor hade då hört av 

sig via telefon eller mail och meddelade att det inte fanns någon studie- och yrkesvägledare på 

deras skola för gymnasiesärskolans elever som kunde besvara enkäten. Dessa har då räknats 

bort från det totala antalet utskickade enkäter då där inte finns några potentiella respondenter. 

Ytterligare 11 enkäter har också räknats bort då det finns studie- och yrkesvägledare som 

jobbar på flera gymnasiesärskolor och redan besvarat enkäten på en annan skola. Det är alltså 

inte ovanligt att studie- och yrkesvägledare är ambulerande mellan olika skolor. Dock har inte 

detta framgått på skolornas hemsidor. 

Efter att ha skickat ut ett påminnelsebrev inkom ytterligare 22 besvarade enkäter och 

ytterligare 9 skolor meddelade att de inte hade studie- och yrkesvägledare för eleverna på 

gymnasiesärskolan och därför inte kunde besvara enkäten. Jag fick också kännedom om att 7 

kommuner inte hade något nationellt eller specialutformat program, som enligt SCB’s lista 

skulle erbjudits. Dessa 7 enkäter har dragits bort från det totala antalet enkäter. Det innebär att 

det totala antalet utskickade enkäter som kan ha besvarats och är relevant för undersökningen 

sjönk från 183 till 150 enkäter. 

Totalt har 79 besvarade enkäter inkommit av 150, vilket ger en svarsfrekvens på 52,7 %. 
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5.9.2 Respondenterna  

Enkäten har besvarats av studie- och yrkesvägledare (67 %), yrkesvalslärare (14 %), och av 

andra med annan profession såsom praktiksamordnare, rektor eller lärare (19 %).  

Majoriteten av respondenterna, knappt 9 av 10, arbetar på en gymnasiesärskola med 

kommunen som huvudman, 5 % har landstinget som huvudman och nästan 3 % arbetar på en 

fristående skola. 5 % har svarat Annan huvudman som t ex ett Kommunalförbund. 

Av de 79 respondenterna var knappt två tredjedelar kvinnor och drygt en tredjedel var män. I 

snitt har respondenterna arbetat inom gymnasiesärskolan drygt 7 år och medelåldern är 52 år. 

5.9.3 Kommuntyper 

För att kunna överblicka, tydliggöra och redovisa de inkomna enkäterna utifrån kommuner är 

de indelade utifrån sex kommungrupper.  Här har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL 

2012) kommungruppsindelning, som gäller från 1 januari 2011, använts. Denna indelning är 

tänkt att användas vid analyser och redovisning och nyttjas bland annat av SCB (SKL 2012). 

SKL’s nuvarande indelning består av 10 kommungrupper och för att minska antalet grupper 

vid redovisningen har jag slagit ihop några av grupperna och har totalt sex olika grupper. 

 

Min indelning av kommuner redovisas i detta avsnitt och används sedan i resultatdelen. 

Denna indelning består av: 

 

1) Storstäder och förortskommuner till storstäder 

Denna grupp består av de två kommuntyperna ”storstäder” och ”förortskommuner till 

storstäder”. Storstäder är kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare och 

förortskommuner innebär att mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i 

någon annan kommun, framförallt någon av storstäderna. 

 

I denna grupp har endast en enkät inkommit från en av storstäderna, men det är annars en 

jämn fördelning av inkomna enkäter mellan förortskommunerna kring framförallt två av 

storstäderna. 

2) Större städer och förortskommuner till större städer 

Denna grupp består av de två kommuntyperna ”större städer” och ”förortskommuner till 

större städer”. Större städer är kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent och förortskommuner till större städer innebär att mer än 50 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun, framförallt till någon av de större 

städerna i denna grupp. 

 

Detta är den största gruppen, det vill säga den grupp som har flest inkomna enkäter, som 

också har spridning över hela landet. Invånarantalet i de kommuner som besvarat enkäten är 

från 18 329 – 203 299 invånare. 

3) Pendlingskommuner 

Denna grupp består av kommuntypen pendlingskommuner. Det är kommuner där mer än 40 

procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 
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I denna grupp är de inkomna enkäterna endast från pendlingskommuner i Skåne (5 enkäter) 

och Västra Götaland (3 enkäter) förutom en enkät från Örebro län. Invånarantal i dessa 

kommuner är från 11043 till 42602 invånare.  
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4) Varuproducerande kommuner 

Denna grupp består av kommuntypen varuproducerande kommuner. Det är kommuner där 34 

procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och 

utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet. 

I denna grupp har 4 kommuner från Småland besvarat enkäten och en kommun från 

Västmanlands län samt en kommun från Uppsala län. Dessa kommuner har 9 401 invånare till 

26 294 invånare. 

5) Glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region 

Denna grupp består av de två kommuntyperna glesbygdskommuner och kommuner i 

glesbefolkad region. Glesbygdskommuner har en tätortsgrad understigande 70 procent och 

mindre än åtta invånare per kvadratkilometer och kommuner i glesbefolkad region innebär 

mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 

I denna grupp är det framförallt kommuner från mellersta och norra Sverige som har besvarat 

enkäten, förklarligt nog. Dessa 11 kommuner har 4 662-26 128 invånare. 

6) Kommuner i tätbefolkad region 

Denna grupp består av kommuntypen kommuner i tätbefolkad region och dessa kommuner 

har mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 

I denna grupp är de inkomna enkäterna från södra delen av Sverige (Halland, Blekinge, 

Småland, Västra Götaland) förutom en enkät från Uppsala län och en enkät från Dalarnas län. 

Invånarantal i gruppen: 16 773-49 663 invånare. 

Utifrån ovan indelning av kommungrupper redovisas i följande tabell hur de 79 besvarade 

enkäterna är fördelade i antal och procentuellt. 
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Tabell 2: Redovisning av de 79 inkomna enkäterna utifrån de sex kommungrupperna. 

Kommuntyp Fördelning i 

% mellan 

grupperna 

Antal enkäter 

utskickade i 

gruppen 

Antal enkäter 

inkomna i 

gruppen 

Inkomna 

enkäter i 

% 

1) Storstäder och förortskommuner till 

storstäder 

20,4 32 16 50 

2) Större städer och förortskommuner 

till större städer 

32,9 44 26 59 

3) Pendlingskommuner 11,4 13 9 69 

4) Varuproducerande kommuner 7,5 21 6 28,5 

5) Glesbygdskommuner och 

kommuner i glesbefolkad region 

13,9 17 11 65 

6) Kommuner i tätbefolkad region 13,9 23 11 48 

 100 150 79  

 

I kolumnen ”Inkomna enkäter i %” ses att det är en tillfredsställande svarsfrekvens i grupp 2 

Större städer och förortskommuner till större städer, grupp 3 Pendlingskommuner samt grupp 

5 Glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkad region. Det är mindre bra svarsfrekvens 

i grupp 1 Storstäder och förortskommuner till storstäder samt grupp 6 Kommuner i 

tätbefolkad region, och en inte tillfredställande svarsfrekvens i grupp 4 Varuproducerande 

kommuner. Dock kan man även se i tabellen att det har inkommit betydligt fler besvarade 

enkäter totalt i grupp 1 och 2 än i till exempel grupp 3 och 5 som har de högsta 

svarsfrekvenserna procentuellt. 

 

Som ses i tabell 2 är det inte en helt tillfredställande svarsfrekvens i flera grupper och därför 

fortsätter kapitlet med en bortfallsanalys, där bortfallet kommer att analyseras.  

 

 Bortfallsanalys  5.10

”I en undersökning med stort bortfall och ingen bortfallsanalys är resultaten inte 

generaliserbara, och syftet med undersökningen har inte kunnat uppfyllas” (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 154). 

Problemet med uteblivna svar och att det i undersökningar blir en låg svarsfrekvens kan vara 

att forskaren inte vet om de uteblivna svaren skiljer sig från de inkomna svaren. Om de som 

inte svarade på enkäten skiljer sig från respondenterna som svarade innebär det att de data 

som har inkommit blir snedvridna ”eftersom forskaren i så fall systematiskt förbiser fakta 

eller åsikter från den grupp som inte svarade” (Denscombe, 2000, s. 29). Därför redovisas i 

detta avsnitt en bortfallsanalys av de 71 utskickade enkäter som inte har inkommit besvarade. 
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Eftersom jag inte har personkännedom om alla som har mottagit enkäten kan här inte göras en 

analys utifrån de grundläggande variablerna kön eller ålder. 

5.10.1 Obesvarade enkäter och kommuntyper 

Av 150 utskickade enkäter har 71 enkäter inte besvarats och jag kommer utifrån de sex 

kommungrupperna att redogöra för bortfallet i de olika grupperna. 

 

I grupp 1 är det framförallt storstäderna som inte har besvarat enkäterna och där endast 

förortskommuner till storstäder har en svarsprocent på 79 %. Anledningen till att storstäderna 

inte har svarat kan jag inte ange men studie- och yrkesvägledarutbildningen är belägen i två 

av storstäderna och kan innebära att många enkäter och uppsatser skrivs här. I en av 

storstäderna har även Arbetsförmedlingen en ny organisation som detta läsår startats, och 

därför har det varit svårt att besvara en enkät om samverkan med Arbetsförmedlingen 

eftersom man inte riktigt vet ännu hur det är/ska vara, har ett par respondenter svarat mig. 

Grupp 2 har flest inkomna enkäter som är spridda över 15 län och 22 kommuner över hela 

landet. Här har ”förortskommuner till större städer” 2 inkomna enkäter vilket är en 

svarsfrekvens på 100 %. Därför är de obesvarade enkäterna framförallt ”från större städer” 

med en bortfallsprocent i denna grupp på knappt 40 % (16 enkäter). Här är bortfallet från 11 

kommuner med 35 000 – 148 000 invånare. Då det finns 31 kommuner i kommungruppstypen 

större städer och antalet inkomna enkäter i gruppen är från 20 kommuner (24 enkäter), visar 

det trots bortfallet på en bra täckning av nästan två tredjedelar av kommunerna i gruppen. 

I grupp 3 är det 6 enkäter som inte har inkommit från pendlingskommuner i två län i södra 

Sverige. Dock är det ändå i huvudsak från dessa län som de inkomna enkäterna är från i denna 

grupp. 

I grupp 4 med varuproducerande kommuner är bortfallet 15 enkäter av 21 utskickade. I denna 

grupp har fyra kommuner från samma län besvarat enkäten och de övriga två är från två olika 

län. De kommuner som inte har svarat är spridda över både södra och mellersta Sverige och 

har ett invånarantal från 5 000-37 000, där flest kommuner har ca 25 000 invånare, vilket 

visar att bortfallet kommer från mindre kommuner.  

I grupp 5 är bortfallet framförallt fördelat till ”kommuner i glesbefolkad region” där 5 av 12 

utskickade enkäter inte är besvarade. De enkäter som inte är besvarade kommer från 

kommuner i norra Sverige. 

Grupp 6 består av kommuner som har mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km 

och här är det 12 av 23 enkäter som inte är besvarade. De respondenter som inte besvarat 

enkäten återfinns i både små och lite större kommuner, och invånarantalet är från 6 150-

42 000 där 5 kommuner har under 10 000 i antalet invånare. Kommunerna i denna grupp är 

framförallt från mellersta Sverige. 
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 Diskussion om svarsfrekvensen 5.11

Svarsfrekvensen kan påverkas av flera olika faktorer bland annat egenskaper hos 

respondenten, undersökningens ämne och om det är ett tillåtande klimat i organisationen så att 

respondenten känner att den får uttrycka sina åsikter. Att inte svara på en enkät kan dels bero 

på att respondenten vägrar att vara med och dels på att respondenten inte fått enkäten. Ifall det 

finns ett mönster i att enkäten inte har nått fram till respondenterna finns en risk att forskaren 

får ett snedvridet urval (Denscombe, 2000). 

Denna undersökning är en totalundersökning, d v s. jag har skickat ut enkäter till SYV på alla 

gymnasiesärskolor som erbjuder nationellt och/eller specialutformat program, enligt min 

kännedom. Om svarsfrekvensen då är acceptabel och ”om bortfallet inte är alltför skevt” 

innebär det att representativiteten är god (Tideman, 2000, s. 91). Vad är då en acceptabel 

svarsfrekvens? Enligt Denscombe (2000) finns det inte fastställda bestämmelser kring detta 

utan anser att det är bättre att titta på den faktiska svarsfrekvensen utifrån tre frågor:  

1) Är svarsfrekvensen rimlig utifrån tidigare liknande undersökningar?  

2) har forskaren gjort lämpliga åtgärder för att minimera antalet uteblivna svar och 

uppmuntrat de som inte svarat att delta i undersökningen?  

3) skiljer sig de som inte svarat på ett systematiskt och relevant sätt från de som har svarat? 

(Denscombe, 2000, s. 30)  

Då det inte gjorts någon liknande studie tidigare har jag inte kunnat göra jämförelser med 

tidigare resultat. Vad som kan jämföras med är att Skolverket redovisade 2005 att det endast 

var drygt 40 % av kommunerna som hade särskilda vägledningsresurser för eleverna på 

särskolan. Ifall denna siffra fortfarande stämmer så är svarsfrekvensen från SYV hög eftersom 

sannolikheten är stor att det inte finns SYV på alla gymnasiesärskolor. Dock ska eleverna på 

gymnasiesärskolan nu ha tillgång till SYV enligt nya skollagen (2010:800) som gäller från 1 

juli 2011.  

För att få in ytterligare enkäter skickades en påminnelse ut en månad efter första utskicket till 

alla som inte besvarat enkäten. Jag gjorde även efterforskningar kring några 

gymnasiesärskolor och vid ett sådant tillfälle fann jag till exempel att det fanns tre 

gymnasiesärskolor med nationella eller specialutformade program i en kommun (som jag 

skickat ut enkäter till min inte fått någon tillbaka besvarad) men där deras SYV satt på en 

fjärde skola. Detta exempel visar på svårigheten att hitta rätt SYV, och jag har inte haft tiden 

till att göra sådana efterforskningar kring varje obesvarad enkät. 

Svarsfrekvensen kan även ha påverkats av att vid utskicken av enkäterna var breven ställda 

till studie- och yrkesvägledaren/yrkesvalsläraren på gymnasiesärskolan eller namnet på SYV, 

om jag hade kännedom om detta. Det kan innebära att enkäten inte har kommit fram till rätt 

person eller att annan profession som arbetar med SYV’s arbetsuppgifter inte har fått 

möjlighet att besvara enkäten. 

Min avsikt var att formulera en enkät som var användarvänlig, men en orsak till uteblivet svar 

kan vara att antalet frågor avskräcker, som i detta fall en enkät med 80 frågor. För att ändå 
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underlätta respondenternas besvarande av enkäten var frågorna utformade som kryssa i-

frågor, vilket även kortar ner svarstiden som i pilotgruppen låg på ca 20-25 minuter.   

Ejlertsson (2005) menar att det är acceptabelt med max 100 frågor eller en svarstid på max 30 

minuter.  

Som redogjorts i bortfallsanalysen innefattar det kommande resultatet inte kommunerna 

tillhörande storstäderna då dessa inte besvarat enkäten (grupp 1 enligt indelningen i 

kommungrupper). Likaså har Varuproducerande kommuner (grupp 4) låg svarsfrekvens och 

där de besvarade enkäterna inte kan anses representera övriga gruppen. Även gruppen 

Kommuner i tätbefolkad region (grupp 6) har en något låg svarsfrekvens men där de inkomna 

enkäterna ändå är spridda geografiskt enligt hela gruppen.  De respondenter som inte har 

besvarat enkäten återfinns framförallt i mindre kommuner i grupp 4 (medelvärde 19 800 

invånare) och grupp 6 (medelvärde 18700 invånare), och det kan tyda på att dessa kommuner 

inte erbjuder gymnasiesärskolans nationella eller specialutformade program. Vad som kommit 

fram i tidigare avhandling (Mineur, 2013) är att i vissa glesbygdskommuner och kommuner 

med färre invånarantal inte heller där besvarat enkäten då det visade sig att Skolverkets 

statistik inte stämde med verkligheten. Kommunerna hade bara enstaka elever, ibland inga 

alls, och i något fall fick eleverna sin utbildning i annan kommun. 

Visst hade min önskan varit att ha en högre svarsfrekvens totalt sett, men också för varje 

kommungrupp så att alla grupper hade varit representerade bättre. Ändå kan resultatet visa på 

intressanta resultat och tendenser. Dock vill jag klargöra att det resultat som redovisas i nästa 

kapitel inte kan appliceras generellt på gymnasiesärskolorna i Sverige, utan det är viktigt att 

ha med sig en försiktighet när det gäller representativitet inför fortsatt läsning. Resultatet 

gäller utifrån de 79 besvarade enkäter som har inkommit.  
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6 Resultat 
Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur samverkan mellan gymnasiesärskolorna 

och Arbetsförmedlingen ser ut samt beskriva hur gymnasiesärskolorna förbereder sina elever 

inför arbetslivet. I följande kapitel beskrivs först resultaten från frågorna om samverkan, 

sedan resultaten om elevernas förberedelser för arbetslivet och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. Utifrån syftet blev enkäten ganska omfattande och det har inte varit möjligt 

att redovisa hur respondenterna svarat på alla frågor. Framförallt har jag inte tagit med de 

följdfrågor där huvudfrågan har fått många nekande svar, då följdfrågorna baseras på de som 

har svarat ja. 

 

Följande resultatredovisning bygger på de 79 besvarade enkäterna. 

 

 Gymnasiesärskolornas samverkan med Arbetsförmedlingen 6.1

Detta avsnitt innefattar hur respondenterna har besvarat enkätens frågor om skolans 

samverkan med Arbetsförmedlingen. Först redovisas på vad sätt gymnasiesärskolornas 

samverkan sker (praktiskt) med Arbetsförmedlingen, sedan följer gymnasiesärskolornas 

användande av Arbetsförmedlingens stödåtgärder, därefter redovisas hur respondenterna 

svarar om de faktorer som påverkar samverkan och avslutningsvis redogörs för hur 

respondenterna ser på samverkans betydelse med Arbetsförmedlingen. 

6.1.1 Samverkansformer 

Här redovisas svaren kring hur samverkan ser ut på gymnasiesärskolor, d v s vilken kontakt 

Arbetsförmedlingen har med eleverna (och deras föräldrar) under gymnasiesärskoletiden och 

vilken kontakt studie- och yrkesvägledarna har med Arbetsförmedlingen och den 

kontaktperson de har där.  

80 % av gymnasiesärskolans studie- och yrkesvägledare samverkar med Arbetsförmedlingens 

handläggare och/eller samordnare på Arbetsförmedlingen, och vid mindre kontor är 

handläggaren och samordnaren ofta samma person. 19 % av respondenterna angav att de 

samverkade med Arbetsförmedlingens SIUS-konsulent. Det är dessa tjänstemän som även är 

med när gymnasiesärskolorna till exempel anordnar gruppvisa informationstillfällen på 

kvällstid eller dagtid, för att elever och föräldrar ska få information om Arbetsförmedlingens 

arbetssätt, stödformer och regler. 49 % av respondenterna svarade att detta sker i år 4, och 20 

% svarade att det sker i år 3 och 1 % svarade i år 2. Dock svarade 25 % av respondenterna att 

Arbetsförmedlingen har blivit tillfrågad men tackat nej till dessa informationstillfällen, och 4 

% av respondenter har angivit att de inte har gruppvisa informationstillfällen beroende på att 

de har elever från så många olika kommuner. 73 % svarade även att Arbetsförmedlingen 

kommer till gymnasiesärskolorna på skoltid och informerar enbart eleverna (och lärarna), och 

där man även diskuterar arbetsmarknaden. Likaså förekommer det att Arbetsförmedlingen 

håller i vägledningsdagar för gymnasiesärskolans elever och då kommer oftast eleverna till 

Arbetsförmedlingens kontor och gör detta. Respondenterna förtydligar i en öppen fråga att de 

själva också håller i guppvägledning då de har kompetens för detta och att man inte behöver 

ta in arbetsförmedlingen. 70 % ansåg att informationstillfällena på kvällstid eller dagtid är 

mycket viktiga och 7 % ansåg att de är ganska viktiga för övergången till arbetslivet. 



 

61 
 

Utöver de gruppvisa informationstillfällena svarade 87 % av respondenterna att de även har 

individuella möten med Arbetsförmedlingen med respektive elev (och föräldrar). 24 % av 

dessa har angivit att det första mötet sker i år 3 och resten har angivit att det sker i början av år 

4. Minst ytterligare ett individuellt möte med arbetsförmedlingen och respektive elev (och 

dess föräldrar) äger rum på vårterminen som brukar benämnas utslussningsmöte eller 

avlämnandemöte. Ibland är detta förlagt till Arbetsförmedlingens kontor och det är oftast på 

detta möte som det spikas hur närmsta tiden efter gymnasiesärskolan ska se ut för eleven. 72 

% av respondenterna svarade att de har dessa möten för alla elever och 19 % har det för vissa 

av eleverna. Respondenterna ansåg att de olika individuella mötena är mycket viktiga, (85 %) 

eller ganska viktiga (5 %) för eleverna inför övergången från gymnasiesärskolan till 

arbetslivet/Arbetsförmedlingen. Dock är det flera som har uttryckt liknande åsikter som 

följande respondent:  

”Däremot är det viktigt att eleven i god tid får kontakt med Af för att: etablera en kontakt, sätta 

igång arbetet med att hitta praktikplats. När eleven slutar gymnasiet bör det vara klart vart han/hon 

ska när skolan är slut, vilket det nästan aldrig är.” 

”Samverkan med Af måste vara ”igång” när eleven går sista terminen på gysär och samverkan måste 

leda någonstans. Det ska inte gå en hel sommar + ytterligare 6 månader innan man kommer fram till 

ett jobb eller en praktik.” 

Ett annat sätt att samverka är att Arbetsförmedlingen besöker eleven under dennes APU-

period tillsammans med personal från skolan, dels för att träffa och se eleven i en 

arbetsplatsmiljö och dels för att träffa arbetsgivaren. 42 % av respondenterna kryssade för 

något av alternativen där Arbetsförmedlingen inte besöker eleven på arbetsplatsen och 31 %, 

av dessa angav att Arbetsförmedlingarna inte hade blivit tillfrågade att göra det. 38 % av 

respondenterna svarade att Arbetsförmedlingen tillsammans med personal från skolan besöker 

eleven på deras APU. Flera respondenter har förtydligat i de öppna frågorna att de upplever 

att Arbetsförmedlingen påbörjar samverkan och arbetet med eleven sent. Nedan citat är ett 

exempel: 

”Svårt att få till samverkan. Af anser oftast att de tar tag i ”jobbet” när eleven har avslutat sin 

utbildning.” 

88 % av respondenterna svarade att de också har möten med personal från 

Arbetsförmedlingen utan eleverna för att informera om varandras verksamheter och planera 

för läsåret. Flera svarar att de regelbundet har möten med personal från Arbetsförmedlingen, 

ca 3-4 möten/läsår, bland annat respondenter i två län i södra Sverige. När det gäller 

uppföljning med Arbetsförmedlingen om de elever som slutat gymnasiesärskolan så är det 24 

% som angav att de har detta. 52 % svarade att de inte har någon uppföljning och drygt 22 % 

svarade att de inte vet. I den öppna frågan i enkäten till detta avsnitt tydliggör några 

respondenter att det är svårt att göra uppföljningar på grund av sekretessen. 

6.1.2 Arbetsförmedlingens stödåtgärder 

Några av Arbetsförmedlingens stödåtgärder kan användas även under gymnasiesärskoletiden. 

En av dessa är personligt biträde som kan användas både som ekonomiskt stöd till 
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praktikplatsen eller ekonomiskt stöd till skolan för att skolan ska kunna stödja eleven och/eller 

praktikplatsen. En annan stödåtgärd som kan användas är att eleven får stöd av en SIUS-

konsulent under framförallt sista året på gymnasiesärskolan. Detta är också en stödåtgärd som 

Arbetsförmedlingen prioriterar för att underlätta övergången från skola till arbetsliv. I nedan 

tabell visas hur gymnasiesärskolorna använder sig av dessa. 

I resultatet framkom att endast 14 % (= 11 respondenter av 78) använder sig av personligt 

biträde till de flesta elever och praktikplatser medan 14 % använder sig av det till ett fåtal av 

sina elever och praktikplatser. De (få) respondenter som använder sig av personligt biträde 

ansåg att det är ett värdefullt stöd för både elev och praktikplats och att det ökar chanserna till 

att APU’n lyckas. Av de respondenter som inte använde sig av personligt biträde svarade 10 

% att det är för krångligt administrativt att använda sig av denna stödåtgärd, nästan 18 % 

svarade att det finns behov av det och ca 22 % svarade att de inte visste om möjligheten. Inte 

heller stödåtgärden SIUS-konsulent används i särskilt stor omfattning. 18 % av 

respondenterna svarade att de flesta av deras elever i år 4 har tillgång till en SIUS-konsulent 

och 14 % svarade att ett fåtal elever har tillgång till detta. 18 % svarade att behovet finns, 5 % 

svarade att Arbetsförmedlingen har nekat till det och 35 % svarade att det inte vet då det 

aldrig diskuterats med Arbetsförmedlingen. Här utmärker sig kranskommunerna till en 

storstad som har ett utvecklat samarbete med SIUS-konsulenter. 

Vid en analys av vilka kommungrupper som använder sig av personligt biträde framkom 

nedan resultat. 

Tabell 3: Redovisning av användningen av personligt biträde från AF vid elevernas APU. 

 

Som redovisats tidigare används inte personligt biträde i stor utsträckning totalt sett. Tabellen 

visar också att grupp 1 (storstäder och förortskommuner till storstäder) och grupp 6 

(kommuner i tätbefolkad region) är de som använder personligt biträde minst. Ingen i grupp 6 

och endast 1 respondent i grupp 1 har svarat att personligt biträde används. I grupp 3 

(pendlingskommuner), grupp 4 (varuproducerande kommuner) och grupp 5 

(glesbygdskommuner) är det några respondenter i respektive grupp som har svarat att 

personligt biträde används. Den kommungrupp som använder personligt biträde mest är grupp 

Till de 

flesta 

elever

Till ett fåtal 

elever

Krångligt 

administra

tivt

Nej, men 

behov 

finns

Nej, 

behovet 

finns inte

Nej, Af har 

nekat

Visste inte 

om 

möjlighete

n Annat Vet ej

Antal 1 0 4 3 1 0 5 1 0 15

% av total 1,3% 0,0% 5,2% 3,9% 1,3% 0,0% 6,5% 1,3% 0,0% 19,5%

Antal 6 7 2 1 1 1 6 2 1 27

% av total 7,8% 9,1% 2,6% 1,3% 1,3% 1,3% 7,8% 2,6% 1,3% 35,1%

Antal 2 0 1 1 2 0 1 1 0 8

% av total 2,6% 0,0% 1,3% 1,3% 2,6% 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 10,4%

Antal 1 1 0 2 0 0 1 0 1 6

% av total 1,3% 1,3% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 7,8%

Antal 1 3 1 3 1 0 1 0 2 12

% av total 1,3% 3,9% 1,3% 3,9% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 2,6% 15,6%

Antal 0 0 0 3 2 0 3 1 0 9

% av total 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 2,6% 0,0% 3,9% 1,3% 0,0% 11,7%

Antal 11 11 8 13 7 1 17 5 4 77

% av total 14,3% 14,3% 10,4% 16,9% 9,1% 1,3% 22,1% 6,5% 5,2% 100,0%

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Total

Användning av personligt biträde från AF vid elevernas APU

Total

Kommun-

grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3
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2 (större städer och förortskommuner till större städer) där hälften av respondenterna har 

svarat att det används. Dock är det enskilt mest kryssade för svarsalternativet att ”nej, jag 

visste inte om möjligheten”. 

I den öppna frågan sist i enkätens avsnitt om Arbetsförmedlingen stödåtgärder tydliggjorde 

några respondenter vad de anser om personligt biträde, vilka citeras nedan. 

”Praktiska problem att anställa en person som ska gå in och stödja elever på arbetsplatsen under kort 

tid har gjort att vi valt att ge arbetsplatsen ett arvode istället för att eleven får ett personligt biträde. 

Min åsikt är att personligt biträde hade varit en bättre lösning om det praktiska hade gått att ordna.” 

”Har börjat men är mycket tidskrävande.” 

”Det är så nytt så vi vet ännu inte riktigt hur vi ska använda det (personlig biträde). En viss svårighet 

att förstå administrativt finns fortfarande.” 

”Avlastar mitt arbete.” 

När det gäller vilka kommungrupper som använder sig av SIUS-konsulent framkom nedan 

resultat. 

Tabell 4: Redovisning om möjlighet för eleverna att få stöd av en SIUS-konsulent. 

 

Här ses att de kommungrupper där respondenterna har svarat att flest använder SIUS, grupp 1 

(storstäder och förortskommuner till storstäder) och 2 (större städer och förortskommuner till 

större städer), har samtidigt fler respondenter i dessa grupper svarat Vet ej. I grupperna 4 

(varuproducerande kommuner), 5 (glesbygdskommuner) och 6 (kommuner i tätbefolkad 

region) är det färre respondenter men det är ändå tydligt att SIUS används i mindre 

utsträckning här. I exempelvis grupp 4 är det endast 1 av 6 respondenter som använder sig av 

SIUS. Grupp 3 (pendlingskommuner) utmärker sig genom att hälften av respondenterna 

använder SIUS, vilket är den högsta andelen i kommungrupperna och där endast 1 svarat Vet 

De flesta 

elever i år 

4

Ett fåta 

elever i år 

4

Nej, men 

behov 

finns

Nej, 

behovet 

finns inte

Nej, Af har 

nekat det Vet ej Annat

Antal 4 1 3 0 0 7 1 16

% av total 5,1% 1,3% 3,8% 0,0% 0,0% 9,0% 1,3% 20,5%

Antal 5 5 2 0 4 11 0 27

% av total 6,4% 6,4% 2,6% 0,0% 5,1% 14,1% 0,0% 34,6%

Antal 2 2 2 1 0 1 0 8

% av total 2,6% 2,6% 2,6% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 10,3%

Antal 0 1 1 0 0 4 0 6

% av total 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 7,7%

Antal 2 0 4 1 0 4 1 12

% av total 2,6% 0,0% 5,1% 1,3% 0,0% 5,1% 1,3% 15,4%

Antal 1 1 1 1 0 3 2 9

% av total 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 3,8% 2,6% 11,5%

Antal 14 10 13 3 4 30 4 78

% av total 17,9% 12,8% 16,7% 3,8% 5,1% 38,5% 5,1% 100,0%

Grupp 5

Grupp 6

Totalt

Möjligheter för eleverna att få stöd av SIUS-konsulent från AF

Totalt

Kommun-

grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4
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ej. Fast det är även den grupp som har minst antal respondenter, vilket gör resultatet 

svårtolkat. 

Hur ska då svaret Vet ej tolkas? Det kan ju vara att det inte vet vad SIUS är och det kan också 

vara att de som SYV inte arbetar med praktikanskaffning och att de därför inte vet om SIUS 

används för att stödja elever och praktikplatser vid APU. 

I den öppna frågan sist i enkätens avsnitt om Arbetsförmedlingen stödåtgärder tydliggjorde ett 

par respondenter vad de anser om SIUS, vilka citeras nedan. 

”Det bästa som hänt är SIUS, som kommer in i arbetet redan innan eleven gått ut 

gymnasiesärskolan.” 

”Varit krångligt att få till. Man får info om att det finns, men svårt att få till.” 

Samhalls uppgift är att skapa utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättningar och 

som inte kan ta andra arbeten. På frågan om eleverna på gymnasiesärskolan har möjlighet att 

praktisera på Samhall svarade 4 % att det är möjligt för de flesta av deras elever och 16 % 

svarade att ett fåtal av deras elever kan få praktisera där. 15 % svarade att Samhall har nekat 

deras elever detta medan nästan 20 % anser att behovet finns och 35 % svarar att det aldrig 

diskuterats med Samhall. Det ska nämnas att Samhall inte finns i alla kommuner. 

I enkäten ställdes också frågan om Arbetsförmedlingen gör en arbetsförmågebedömning 

innan de slutar på gymnasiesärskolan, eftersom man ska kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande när man är inskriven på Arbetsförmedlingen.  Här svarade 28 % av 

respondenterna att Arbetsförmedlingen gör det av de flesta av eleverna på gymnasiesärskolan 

och 13 % svarade att det görs på ett fåtal elever. Här är det alltså knappt 60 % som svarade att 

detta görs efter gymnasiesärskolan. 

6.1.3 Faktorer som påverkar samverkan 

Det är flera faktorer som är viktiga vid samverkan och en är om det finns tillräckligt med tid 

avsatt för samverkan. Här svarade 42 % av respondenterna att de har den tid de behöver och 

25 % svarade att de tar den tid de behöver till samverkan fast det påverkar andra 

arbetsuppgifter. Ytterligare en fjärdedel svarade att de har för lite eller ingen tid alls för 

samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Ytterligare en faktor som påverkar hur samverkan fungerar är om chefen är delaktig och 

förstår betydelsen av samverkan. 63 % av respondenterna anser att deras rektor är mycket 

eller ganska medveten om betydelsen av samverkan och 35 % svarade att deras rektor är 

väldigt eller ganska delaktig i hur samverkan organiseras och utvecklas. 45 % av 

respondenterna svarade att rektor inte är särskilt eller inte alls delaktig i samverkans 

organisering och utveckling. Det vill säga att en stor del av respondenterna ansåg att rektor är 

medveten om betydelsen av samverkan men är mindre delaktig i samverkansarbetet. 

Även att samverkan är tydligt och skriftligt beskriven i respektive verksamhet där det anges 

vem som gör vad, när och hur är viktigt för att samverkan inte ska fallera ifall en person inom 

samverkansgruppen slutar. 51 % svarade att samverkan är väldigt beroende av dem som 
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studie- och yrkesvägledaren då det är de som har arbetat fram kontakterna och 

samverkansformerna. 26 % svarade att samverkan med Arbetsförmedlingen är muntligt 

planerad på skolan där det bestämts vem som gör vad och 15 % svarade att samverkan är 

skriftligt och tydligt beskriven på skolan. 

När det gäller hur skolans och Arbetsförmedlingens skilda regelverk påverkar samverkan 

svarade 42 % att det inte påverkade alls eller inte särskilt mycket, och 25 % hade ingen 

uppfattning. Därutöver var det 13 % som svarade att det påverkar genom att Af har ett 

striktare regelverk och 16 % svarade att det påverkar genom att det är Arbetsförmedlingen 

som beslutar över de åtgärder som kan bli aktuella för deras elever senare. 4 % menade att det 

påverkar genom att skolan och Arbetsförmedlingen har olika tidsgränser och 5 % svarade att 

det påverkar genom att deras verksamheter har olika syften. En av respondenterna 

tydliggjorde sitt svar om regelverken och skrev att: 

”Genom att Af ”bara” vill ta emot elever, ej samverka för att ge dem förutsättningar.” 

Även skilda synsätt mellan verksamheter kan påverka samverkan. Här svarade 57 % av 

respondenterna att de och Arbetsförmedlingen inte har skilda synsätt eller att de efter flera års 

samarbete med varandra har kommit fram till ett gemensamt synsätt, och 18 % hade inte 

heller här någon uppfattning. Därutöver var det 35 % som svarade att de har skilda synsätt 

men att skola och Arbetsförmedling lär av varandra och eftersom det är två skilda 

organisationer är det naturligt med skilda synsätt. Dock är de tydliggjorda och respekteras av 

varandra. 9 % tyckte att det var svårt att hitta ett gemensamt synsätt och att de har skilda 

synsätt om vad som är bäst för eleven. 3 % svarade att det kunde skapa konflikter. 

Syftet med samverkan i välfärdssystemet är att det ska föra samman yrkesgrupper och 

verksamheter med olika kunskap och kompetens samt att resurserna används på ett effektivt 

sätt för att det ska gynna individen. I nedan Tabell 5: Vad respondenterna anser samverkan med 

Arbetsförmedlingen kännetecknas av. 

 redovisas vad respondenterna anser att deras samverkan med Arbetsförmedlingen 

kännetecknas av (flera svarsalternativ var möjliga att kryssa för). 

Tabell 5: Vad respondenterna anser samverkan med Arbetsförmedlingen kännetecknas av. 

Fråga: Vad anser Du passar in på Er samverkan med Af? Andel 

Vi använder oss av varandras kompetenser som gagnar eleverna. 71 % 

Eleven inte ”faller mellan stolar”. 67 % 

Information delges via snabba kommunikationsvägar. 47 % 

Vi skapar ett gemensamt förhållningssätt. 46 % 

Vi får ökad kunskap om varandras verksamheter. 45 % 

Vi får ökad förståelse för varandras verksamheter. 44 % 

Resurserna används på ett effektivt sätt. 35 % 

Vi skapar specialistkompetens tillsammans. 34 % 

Har ingen uppfattning 9 % 

Annat 1,5 % 
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Respondenterna anser framförallt att deras samverkan med Arbetsförmedlingen leder till ett 

utbyte av kompetenser som eleverna har nytta av. Även att eleven inte ”faller mellan stolar” 

kännetecknar i relativt hög grad samverkan, vilket innebär att när eleven slutar 

gymnasiesärskolan så vet eleven vart den ska vidare och mottagande verksamhet, här 

Arbetsförmedlingen, har kännedom om eleven. Vad som kännetecknar samverkan minst är att 

resurserna används på ett effektivt sätt och att specialistkompetens skapas. 

6.1.4 Samverkans betydelse 

Merparten av respondenterna är nöjda med den samverkan som sker idag med 

Arbetsförmedlingen, se nedan. 

 

 
Figur 2: Respondenternas uppfattning om dagens samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Diagrammet visar att totalt 80 % av respondenter var nöjda, mer än nöjda eller mycket nöjda 

med samverkan med Arbetsförmedlingen, och endast ett fåtal (7 %) är mindre nöjda eller 

missnöjda. Samtidigt svarade 86 % av respondenter att samverkan med Arbetsförmedlingen 

är väldigt viktig för att förbereda sina elever inför arbetslivet och för elevernas möjlighet till 

arbete efter gymnasiesärskolan. Resterande svarade att de anser att samverkan är ganska 

viktig inför arbetslivet och möjligheten till arbete.  

Vad behöver då förändras i samverkan trots att de allra flesta respondenter är nöjda med den? 

I nedan tabell ses hur respondenterna svarade angående vilka förändringar som är angelägna i 

deras samverkan med Arbetsförmedlingen (flera svarsalternativ var möjliga att kryssa för). 
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Tabell 6: Förändringsfaktorer som respondenterna besvarat som angelägna för samverkan med AF. 

Fråga: Vilka förändringsfaktorer är angelägna 

för Er samverkan med Arbetsförmedlingen? 

Andel 

Att tillräckliga resurser ställs till förfogande. 51 % 

Tydliggöra vad regelverken egentligen tillåter. 41 % 

Tydliggöra målet med samverkan. 37 % 

Aktivare chefer/rektorer i samverkan. 37 % 

Mer tid för samverkan 37 % 

Kompetensen behöver höjas. 25 % 

Tydliggöra vem som ska leda samverkan. 20 % 

Tydliggöra våra olika organisationer. 15 % 

Tydliggöra våra olika synsätt.  11 % 

Inget behov av förändring. 4 % 

 

Här ses att flest respondenter anser att det som behövs för utveckla samverkan är att det finns 

tillräckliga resurser och att tydliggöra vad regelverket tillåter, och att det endast var en liten 

del som anser att det inte finns något behov av förändring av samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och gymnasiesärskolorna. En respondent skrev följande: 

 
”Af behöver mer resurser. Från regeringshåll sägs det att de svaga grupperna ska prioriteras, men det 

slår inte igenom på golvet.” 

 

Andra respondenter lägger till att:  

 
”Gemensamt uppföljningsansvar. Nu vet vi inget om hur det går sen efter gys.” 

”Både SYV’s och handläggarens kompetens behöver höjas.” 

”Mer info om vad Af kan hjälpa till med.” 

Precis som i tidigare svar om förändringsfaktorer är det en stor del av respondenterna som vill 

att det ska ske en ökad samverkan med Arbetsförmedlingen den närmsta femårsperioden. 

 

 
Figur 3: Respondenternas svar på om de önskar ökad samverkan med Arbetsförmedlingen. 
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Här ses att 70 % av respondenterna vill ha en ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och 

Arbetsförmedlingen den närmsta femårsperioden, medan 21 % ansåg att samverkan ska vara 

oförändrad. Dock är det ingen som svarade att det ska ske en minskad samverkan och någon 

respondent har ingen uppfattning. 

 Skolans arbete 6.2

Detta avsnitt innefattar hur respondenterna har besvarat enkätens frågor om skolans arbete 

med studie- och yrkesvägledning, något om skolans stöd vid APU och hur väl eleverna 

förbereds inför övergången till yrkeslivet. 

6.2.1 Studie- och yrkesvägledning 

När det gäller den snäva studie- och yrkesvägledning svarar merparten av respondenterna, 85 

%, att de som studie- och yrkesvägledare arbetar nära lärare och övrig personal så att 

väglednings- och informationsinsatser inför arbetslivet kopplas samman med undervisningen. 

Respondenterna har också vägledningssamtal med eleverna inför fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet. 82 % har det med alla elever på de nationella och/eller specialutformade 

programmen medan 11 % har det med vissa eller fåtal av eleverna (2,5 % har svarat vet ej). 

Till vägledningssamtalen kopplas också elevernas arbetslivserfarenhet och deras erfarenheter 

från APU av merparten av studie- och yrkesvägledarna. 

I Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2009) betonas att den breda studie- och 

yrkesvägledningen ska involvera all personal och att rektor tillsammans med personalen ska 

planera och fördela arbetet med studie- och yrkesvägledningen. I enkäten svarade 28 % av 

respondenterna att det engagerar all personal och 67 % svarade att det engagerar viss eller ett 

fåtal av personalen. Respondenterna svarade även att framförallt fokuserar studie- och 

yrkesorienteringen på hur eleverna ska förberedas inför arbete och sysselsättning efter 

gymnasiesärskolan. Huruvida rektor tillsammans med personalen planerar studie- och 

yrkesvägledningen svarade 45 % av respondenterna att detta görs på alla deras program, 14 % 

svarade att det görs på vissa eller enstaka program, 31 % svarade att rektor och personalen 

inte planerar studie- och yrkesorienteringen och 9,5 % vet ej.   En del av studie- och 

yrkesvägledningen är samverkan med arbetslivet med bl. a studiebesök på olika arbetsplatser 

och där representanter från det lokala arbetslivet bjuds in till skolan.  

Figur 4: Skolornas kontakt med arbetslivet genom studiebesök och föreläsare från arbetslivet. 
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Här kan ses att 23 % av skolorna bjuder in företrädare från arbetslivet någon eller flera 

gånger/termin, och att 21 % bjuder in någon gång/läsår. Däremot är det 49 % som inte bjuder 

in regelbundet eller aldrig gör det. Diagrammet visar också att det är fler som anordnar 

återkommande studiebesök på olika arbetsplatser en eller flera gånger/termin, 42 %, och att 

24 % anordnar någon gång/läsår. 24 % anordnar inte studiebesök regelbundet eller gör det 

inte någon gång. 

6.2.2 Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) 

En betydande del i elevernas förberedelser inför arbetslivet är APU’n och under elevernas tid 

på nationella eller specialutformade program ska de ha minst 22 veckors APU under de fyra 

åren. I nedan diagram visas hur respondenterna svarade angående hur många veckor eleverna 

generellt är ute på APU på deras program. 

Figur 5: Respondenternas svar angående hur många veckor eleverna generellt kan erbjudas APU på deras 
gymnasiesärskola/or. 

Här ses att 53 % av respondenterna svarade att eleverna har 22 veckor eller fler, 30 % svarade 

16-21 veckor och 9 % av respondenter svarade att de kunde erbjuda eleverna mellan 10-15 

veckor. För att elevernas APU ska fungera på ett bra sätt kan både elev och personal på 

praktikplatsen behöva ges stöd från skolans sida. Därför ställdes ett par frågor om detta i 

enkäten och resultatet redovisas i diagrammet nedan. 

 

Figur 6: Respondenternas svar på om eleverna och praktikplatserna kan ges stöd vid APU’n. 
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Här kan ses att 66 % av respondenterna svarade att de i stort sett alltid eller oftast kan ge 

eleverna tillräckligt stöd vid APU’n, och att 21 % kan ge tillräckligt stöd ibland. 8 % kan 

oftast inte eller aldrig ge eleven tillräckligt stöd vid APU’n. 

Tabellen visar också att 62 % av respondenterna svarade att skolorna i stort sett alltid eller 

oftast kan ge praktikplatserna tillräckligt stöd vid APU’n, och att 24 % svarade att de kan göra 

det ibland. Däremot är det 8 % som oftast inte eller aldrig kan ge tillräckligt stöd till 

praktikplatserna. 

Tabell 7: Redovisning om huruvida eleverna kan ges det stöd de har behov av vid APU. 

 

I alla grupper har störst andel respondenter svarat att anser att de kan ge det stöd eleverna 

behöver i stort sett alltid eller oftast. Här är det grupp 4 och 6 som har högst svarsfrekvens där 

5 av 6 (80 %) respektive 8 av 10 (80 %) i dessa grupper anser detta. Ifall svarsalternativet 

Ibland läggs till är det mellan 81-97 % som anser att de kan ge eleverna stöd alltid, oftast eller 

ibland. D.v.s. det är endast sex respondenter (7 %) som har svarat att de i stort sett aldrig eller 

oftast inte kan ge eleverna stöd, och tre respondenter (4 %) som inte vet. 

6.2.3 Rätt kunskaper inför arbetslivet  

Att lära sig om arbetslivet och dess villkor under skoltiden behövs för att eleverna ska kunna 

vara ute på en arbetsplats och förstå att kulturen skiljer sig från skolans kultur. 75 % av 

respondenterna ansåg att eleverna på deras gymnasiesärskoleprogram ges goda kunskaper och 

insikter om arbetslivets villkor och 15 % ansåg att eleverna på vissa eller enstaka program ges 

goda kunskaper om arbetslivets villkor. 

För att eleverna ska vara väl förberedda inför arbetslivet behöver eleverna således ges rätt 

kunskaper inför yrkeslivet på deras gymnasiesärskoleprogram, vilket kan vara både 

ämnesrelaterade kunskaper, såsom yrkeskurser, och personlighetsrelaterade kunskaper, såsom 

samarbetsförmåga, noggrannhet, självständighet etc.  49 % av respondenterna svarade att 

eleverna ges rätt kunskaper på deras program och 45 % svarade att deras elever var väl 

I stort sett 

alltid Oftast Ibland Oftast inte

I stort sett 

aldrig Vet ej

Antal 2 7 4 2 0 1 16

% av total 2,6% 9,0% 5,1% 2,6% 0,0% 1,3% 20,5%

Antal 9 9 8 0 1 0 27

% av total 11,5% 11,5% 10,3% 0,0% 1,3% 0,0% 34,6%

Antal 3 2 1 1 0 0 7

% av total 3,8% 2,6% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 9,0%

Antal 3 2 0 0 0 1 6

% av total 3,8% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 7,7%

Antal 3 4 3 0 1 1 12

% av total 3,8% 5,1% 3,8% 0,0% 1,3% 1,3% 15,4%

Antal 4 4 1 1 0 0 10

% av total 5,1% 5,1% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 12,8%

Antal 24 28 17 4 2 3 78

% av total 30,8% 35,9% 21,8% 5,1% 2,6% 3,8% 100,0%

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Totalt

Huruvida eleverna kan ges det stöd de har behov av vid sin APU

Totalt

Kommun-

grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3
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förberedda inför övergången till arbetslivet. 35 % svarade att det på vissa eller på något 

program ges rätt kunskaper inför yrkeslivet och att en del eller ett fåtal elever var väl 

förberedda inför yrkeslivet. 

Trots att nästan hälften av respondenterna anser att eleverna har rätt yrkeskunskaper och är 

väl förberedda inför yrkeslivet är det få av eleverna som har arbete efter gymnasiesärskolan 

och som har svårt att etablera på arbetsmarknaden. I nedanstående tabell redovisas hur 

respondenterna svarade på vad anledningen till detta kan vara (flera svarsalternativ var 

möjliga att kryssa för). 

Tabell 8: Respondenternas svar på varför andelen elever som numera har arbete efter gymnasiesärskolan 

har minskat. 

Fråga: Vad tror Du beror på att andelen elever som har arbete 

efter gymnasiesärskolan har minskat sedan 70-talet? 

Andel 

Tuffare arbetsmarknad 91 % 

De enklare jobben har försvunnit 91 % 

Eleverna har inte de yrkeskunskaper som arbetslivet önskar 36 % 

Fler elever med svårare funktionshinder 28 % 

Fler elever inom gysär än för 25 år sedan. 23 % 

Mindre resurser till samverkan med arbetslivet. 22 % 

Mindre resurser till att arbeta med APU. 18 % 

Annat
1
 18 % 

Sämre kompetens hos SYV 12 % 

Eleverna är sämre förberedda för arbetslivet. 9 % 

Ökning av negativa attityder 6 % 

Sämre kompetens bland lärarna på programmen. 5 % 
 

Som ses i ovan tabell är det två svarsalternativ som utmärker sig och som merparten av 

respondenterna ansåg har påverkat att andelen elever som slutar gymnasiesärskolan inte har 

arbete, och det är att det framförallt är förhållandena på arbetsmarknaden och i arbetslivet som 

är orsaken till detta. I tabellen ses även att flertalet av respondenterna inte ansåg att eleverna 

är sämre förberedda för yrkeslivet än tidigare och att det finns en god kompetens bland lärarna 

på gymnasiesärskolorna till att förbereda eleverna inför arbetslivet. 

 

 Sammanfattning 6.3

I detta kapitel har resultatet visat att samverkan mellan gymnasiesärskolornas studie- och 

yrkesvägledare och Arbetsförmedlingen framförallt sker under fjärde året med gruppvisa 

informationstillfällen och individuella möten. Resultatet har även visat på att SYV framförallt 

har kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare eller samordnare, som i vissa kommuner 

                                                           
1
 Många slåss om jobben, konkurrens om praktikplatserna, slimmade organisationer som inte kan ge stöd till 

eleverna, höga krav på arbetsmarknaden, SYV saknar rätt utbildning. 
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är samma person. Arbetsförmedlingens stödåtgärder används inte i särskilt stor utsträckning 

till eleverna under gymnasiesärskoletiden och resultatet visade att kommungrupp 2 

(storstäder och förortskommuner till storstäder) är de som använder personligt biträde mest 

och att flest där också har tillgång till SIUS-konsulent under elevens fjärde år.  

 

En samverkansprocess innefattar både främjande och hindrande faktorer. I denna studie har 

det framkommit att hindrande faktorer i SYV’s samverkan med Arbetsförmedlingen är att en 

stor del av respondenterna har för lite tid till samverkan, att rektorerna inte är delaktiga i 

samverkan samt att resultatet inte följs upp. När det gäller stödjande faktorerna svarade 

många respondenter att SYV och personal på Arbetsförmedlingen har ett gemensamt 

förhållningssätt, att de delar med sig av sin kompetens samt att de har kunskap och förståelse 

för varandras verksamheter. Respondenterna ansåg att samverkan motverkar att eleverna 

hamnar mellan stolar vid övergången från skola till Arbetsförmedling. 

 

När det gäller gymnasiesärskolornas samarbete med arbetslivet och det lokala näringslivet, 

visade resultatet att det är knappt 25 % som svarade att företrädare från arbetslivet bjuds in till 

skolan varje termin och drygt 40 % gjorde studiebesök på arbetsplatser varje termin. Långt 

ifrån alla elever kan inte heller erbjudas APU i tillräcklig utsträckning då endast drygt hälften 

av respondenterna svarade att eleverna på deras gymnasiesärskoleprogram kan ges 22 veckors 

APU eller mer. Dock menade majoriteten av respondenterna att eleverna kan ges det stöd de 

behöver vid sin APU av personal från skolan. Här fanns inga tydliga skillnader utifrån 

kommungrupper. 
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7 Analys och diskussion 
I denna del kommer en analys och en diskussion av resultatet att göras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna samt även hänvisningar kommer att göras till litteratur beskriven i 

bakgrunden och tidigare forskning. 

Först görs analysen av den första resultatdelen om samverkan mellan gymnasiesärskolan och 

Arbetsförmedlingen, och sedan om gymnasiesärskolornas arbete med elevernas förberedelse 

inför arbetslivet. 

 

 Gymnasiesärskolornas samverkan med Arbetsförmedlingen 7.1

Utifrån studiens resultat är det något problematiskt att fastställa vilken slags definition av 

samverkan som passar mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen då till exempel 

en del av kommunikationen och relationerna inte fångas i denna studie. Om man dock utgår 

från Fridolfs modell (se s. 31-32 i uppsatsen) anser jag att det samverkansbegreppet kan 

appliceras på resultatet då samverkan i denna modell ses som att aktörerna har sina egna mål 

utifrån sin organisation men handlar tillsammans parallellt med varandra och med tydliga 

gränser. Vid exempelvis informationsmöten för elever och föräldrar eller vid de individuella 

mötena är Arbetsförmedlingen inbjuden av gymnasiesärskolan och informerar om sin 

verksamhet (ibland med andra myndigheter/verksamheter) medan gymnasiesärskolan 

ansvarar för sin. Jag tolkar det inte som att det blir ett gemensamt arrangemang som 

kännetecknar nästa och den tredje graden av överlappning – samordning.  Vid samordning är 

det inte är riktigt lika tydliga gränser mellan gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen och 

där t ex vissa arrangemang skapas ihop. Här skulle däremot kanske de få gymnasiesärskolor 

som tillsammans med Arbetsförmedlingen anordnar gemensamma fortbildningsdagar och 

vägledningsdagar för eleverna passa in. Ifall ett gemensamt lärande då också kommer till 

stånd som i sin tur påverkar aktörernas normer och värderingar kan även nästa överlappning, 

samarbete, innefattas. Vid denna överlappning är det dock viktigt att olika åsikter diskuteras 

och att det finns tid till att upprätthålla relationerna mellan Arbetsförmedlingen och 

gymnasiesärskolan (Furenbäck, 2012; Germundsson, 2011). 

Ett annat sätt är att definiera utifrån Axelsson & Bihari Axelssons (2007) typologi (se s. 32-33 

i uppsatsen), där jag tolkar det som att begreppet samarbete också passar enligt studiens 

resultat. Samarbete är i denna typologi framförallt horisontellt inom eller mellan olika 

organisationer och baseras på att aktörerna har en vilja av att arbeta ihop. Samverkan däremot 

i denna typologi innefattar både chefer och anställda (både horisontellt och vertikalt), och i 

resultatet kan ses att just cheferna generellt är mindre delaktiga i samverkan mellan 

gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen. I typologin innebär samordning att det 

framförallt är en hierarkisk/vertikal integration inom en organisation, vilket det inte heller är i 

detta fall då det sker mellan organisationer/myndigheter. Inte heller kontraktsstyrning passar 

in som definition då det innebär att det varken är horisontell eller vertikal integrering mellan 

aktörerna och att man istället konkurrerar med varandra (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; 

Furenbäck, 2012; Germundsson, 2011). 
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7.1.1 Samverkansprocessen 

Som beskrivs i de teoretiska utgångspunkterna påverkas samverkansprocessen av ett antal 

faktorer. I början av denna analys av samverkansprocessen utgår jag från Stenbergs fyra 

grundläggande förutsättningar för samverkan; kommunikation, aktiv ledning, uppföljning och 

gemensamt förhållningssätt (Brandt m fl, 2007). Resultatet visar att en tredjedel av 

respondenterna anser att de har ett gemensamt förhållningssätt med Arbetsförmedlingens 

kontaktperson, medan en tredjedel anser att de har skilda förhållningssätt men att det hanteras 

respektfullt och att de lär av varandra medan knappt en tiondel menar att de har svårt att hitta 

ett gemensamt förhållningssätt om vad som är bäst för eleven och att det kan skapa konflikter. 

Flera forskare menar att för att en samverkan ska vara givande så behöver processen vara 

instabil och dynamisk för att utvecklas och att det då är naturligt med konflikter. Det är även 

viktigt att kommunicera kring mål och reflektera tillsammans om förhållningssätt och 

varandras roller (Furenbäck, 2012, Eriksson m fl, 2007). Här har en aktiv ledning (chefer och 

rektorer) en viktig roll i att hjälpa vid konflikter och föra samverkan framåt, samt att aktörerna 

känner att ledningen har en förståelse och är delaktiga i samverkan (Brandt m fl, 2007; 

Danermark & Germundsson, 2007). Resultatet visar att cheferna/rektorerna överlag sällan är 

delaktiga i samverkan med Arbetsförmedlingen medan respondenterna ändå anser att 

cheferna/rektorerna har förståelse för betydelsen av samverkan. Resultatet angående ett 

gemensamt förhållningssätt kan tolkas som att en stor andel har kommit fram till 

gemensamma förhållningssätt och att samverkan sker smidigt med bra kommunikation och 

relationer utan delaktiga chefer. I till exempel två län i södra Sverige har de en utbredd 

samverkan mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen, och som har arbetats fram 

under många år. För många andra gymnasiesärskolor kan dock resultatet också tolkas som att 

aktörerna och samverkansprocessen får lite stöd av ledningen och att man då, utifrån 

litteraturens teorier, kan ifrågasätta hur samverkan förbättras och utvecklas och om samverkan 

istället sker på samma sätt som det alltid har gjorts. Tidigare arbetsmetoder ger inte idag de 

resultat som för 30 år sedan när det gäller att eleverna på gymnasiesärskolan har arbete efter 

avslutad utbildning (SYVI, 2005). 

Cheferna är också viktiga för att göra uppföljningar och utvärdera samverkans resultat 

(Brandt m fl, 2007). Det är viktigt att komma ihåg att samverkan ska gynna eleverna och 

deras framtida arbetsliv, och inte enbart kompetensutveckla personalen (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007). På frågan i enkäten om det i samverkan görs uppföljningar av eleverna efter 

att de tagit studenten är det endast en fjärdedel av respondenterna som svarar att detta görs på 

något sätt. Då eleven går en yrkesutbildning är syftet att ge kunskaper och färdigheter som 

efterfrågas i arbetslivet (Olofsson, 2003). Dessa kunskaper och färdigheter delar Arnell 

Gustafsson (1999) in i ämnesrelaterade kunskaper (t ex yrkeskurser) och 

personlighetsrelaterade kunskaper (som självständighet, social kompetens och 

samarbetsförmåga). Båda dessa är viktiga för att eleven ska ha chans till arbete efter skolan. 

Om inte eleverna följs upp efter att de slutat gymnasiesärskolan så att personal och rektorer 

vet om eleven har lyckats få arbete eller inte, och vilket arbete de har, tolkar jag det som att 

det är svårt för gymnasiesärskolorna att veta om deras arbete med att förbereda eleverna inför 

arbetslivet leder till de resultat man vill samt om eleverna förbereds på rätt sätt. Hur vet 

gymnasiesärskolorna att eleverna ges en yrkesutbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden, 
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att lämpliga praktikplatser ordnas och att eleverna undervisas i uppdaterad studie- och 

yrkesvägledning? Att samverka med Arbetsförmedlingen utan att utvärdera resultatet av 

samverkan men också vad gymnasiesärskolans verksamhet leder till, tolkar jag som att 

gymnasiesärskolorna inte arbetar målinriktat med att utbilda eleverna för den kommande 

arbetsmarknaden. Att samverka för samverkandets skull har inget syfte utan det ska vara ett 

arbetssätt för att optimera chanserna att nå uppsatta mål (Danermark & Germundsson, 2007). 

Intressant att notera är att i de teoretiska utgångspunkterna om samverkan betonas att cheferna 

har en viktig roll (Danermark & Germundsson, 2007; Brandt m fl, 2000) men trots att det i 

resultatet visar att cheferna är mindre delaktiga, så är ändå inte aktivare chefer vad som 

ansågs av respondenterna vara den viktigaste förändringsfaktorn för att utveckla samverkan. 

En annan faktor som kan påverka samverkan negativt är att aktörerna inte har tillräckligt med 

tid till samverkan (Danermark & Germundsson, 2007). Ca hälften av respondenterna har 

svarat att de inte har tillräckligt med tid till samverkan utan får ta tid från andra 

arbetsuppgifter som är viktiga i SYV’s arbete kring eleverna. Att inte ha tiden till att 

samverka kan leda till att den tillit som är grundläggande för att aktörerna ska kunna möta 

varandra på ett respektfullt sätt, för att inte bland annat hamna i maktkamper med varandra, 

inte uppstår (Socialstyrelsen, 2000; Germundsson, 2011). Enligt resultatet är också samverkan 

på flertalet gymnasiesärskolor beroende av de personer som arbetar som studie- och 

yrkesvägledare och de nätverk och samverkansformer som SYV arbetat fram. Det finns på 

endast ca 15 % av gymnasiesärskolorna skriftligt beskrivet vem som gör vad, när och hur i 

samverkan. Att samverkan blir personberoende innebär att den också blir sårbar när en person 

ska ersättas och viktig kompetens förloras som kan rasera hela samverkan (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007; SOU 2011:8). 

I de projekt som Danermark & Germundsson (2007) hänvisar till uttrycks det av varje projekt 

att den strikta tillämpningen av regelverken som framförallt Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen gör är hämmande i samverkan. Bland annat för att de olika 

myndigheterna har skilda tidsramar och att tiden för rehabilitering då inte räcker till. I denna 

studie visar dock resultatet att 42 % av respondenterna inte anser att regelverken påverkar 

deras samverkan med Arbetsförmedlingen negativt, och att det endast är 3 respondenter (3,8 

%) som har svarat att de skilda regelverken påverkar samverkan genom att verksamheterna 

har olika tidsgränser. Kan det bero på att samverkan för en stor del av skolorna, enligt 

resultatet, startar någon gång i år 4 och att tidsaspekten därför inte blir aktuell lika aktuell som 

vid längre samverkansprojekt? Det är förhållandevis en liten andel som anser att regelverken 

påverkar samverkan, 38 %, i jämförelse med Danermark & Gudmundssons (2007) studie och 

noterbart är att 25 % har svarat att de inte har någon uppfattning i frågan. Att så pass många 

respondenter inte anser att regelverken påverkar samverkan och att en fjärdedel inte har någon 

uppfattning, är det för att dessa SYV och Arbetsförmedlingen inte samverkar i särskilt stor 

utsträckning? Om vi återgår till början av analyskapitlet så stämmer denna reflektion med min 

tolkning utifrån Fridolfs modell av samverkan, att aktörerna i denna studie handlar parallellt 

med varandra och med tydliga gränser och där överlappningen är begränsad (Furenbäck, 

2012; Germundsson, 2011).  
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Det som en stor del av respondenterna anser kännetecknar samverkan är att de får ta del av 

varandras kompetenser och att det motverkar att eleven hamnar mellan stolar, vilket på grund 

av en ökad specialisering och professionalisering inom den offentliga sektorn är samverkans 

övergripande syfte (Germundsson, 2011). Vad som ytterligare en stor andel av respondenterna 

anser kännetecknar samverkan är att de får kunskap och förståelse för varandras verksamheter 

och detta är något som är en stödjande och viktig faktor i samverkansprocessen (Danermark 

& Germundsson, 2007). 

7.1.2 Samverkansformerna och Arbetsförmedlingens stödåtgärder 

När det gäller samverkansformerna mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen där 

eleven (och föräldrarna) är delaktiga, visar resultatet att denna samverkan främst är förlagd till 

år 4. Då med gruppvisa informationsmöten på kvällstid eller dagtid då eleverna och deras 

föräldrar är inbjudna för att få ta del av Arbetsförmedlingen och andra myndigheters 

information, samt också individuella möten där föräldrar och elever träffar 

Arbetsförmedlingen för ytterligare information och gör en planering om vad som händer efter 

studenten. Jag tolkar resultatet att det främst är information som ges vid dessa tillfällen då det 

är svårt att göra annat, t ex att diskutera arbetsförmågan, när personal från 

Arbetsförmedlingen inte har besökt eleven på en arbetsplats. Att fokusera för mycket på att ge 

information till eleverna om utbildning och arbetsmarknad vid yrkesval eller övergång från 

skola till arbetsliv är något som kritiseras i careershipteorin, då man i denna inte anser att en 

individs val enbart är rationella, utan styrs också av känslor och påverkas av individens 

habitus. Informationen kan vara en del men inte det centrala vid samverkan kring övergången 

från skola till arbetsliv och att ge information i år 4 inför brytpunkten övergången till 

arbetslivet kan vara sent då elevernas förberedelse och samverkan bör ske tidigare på andra 

sätt i rutinerna/utbildningen mellan brytpunkterna/övergångarna (Hodkinson & Sparkes, 

1997; Lundahl, 2010).  

Resultatet visar att endast ca 20 % av respondenterna har svarat att deras skola använder sig 

av personligt biträde till de flesta av sina elever eller ett fåtal av dem, och 30 % av 

respondenterna har svarat att de flesta elever eller ett fåtal elever har möjlighet att använda sig 

av en SIUS-konsulent. Detta trots att få stöd av en SIUS-konsulent är en prioriterad åtgärd för 

att öka chansen till anställning för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av en 

funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, 2012). Det är också 60 % av 

respondenterna som har svarat att det inte finns möjlighet för eleverna att få stöd av en SIUS-

konsulent, och drygt 20 % som inte visste om möjligheten att använda sig av personligt 

biträde. Min tolkning är att det visar att samverkan och informationsöverföringen inte 

fungerar från vissa Arbetsförmedlingar till vissa gymnasiesärskolor och att 

Arbetsförmedlingen inte har lyckats tydliggöra möjligheten till den prioriterade åtgärden 

SIUS-konsulent (och inte heller för personligt biträde). Att tydliggöra vad de olika 

regelverken på Arbetsförmedlingen och i gymnasiesärskolan egentligen tillåter är också den 

andra förändringsfaktorn som respondenterna kryssat för i enkäten, vilket kan tolkas att SYV 

på gymnasiesärskolorna är osäkra på vilka möjligheter som verkligen finns och hur dessa kan 

användas. Arnell Gustafsson (1999) menar att vid en skolförlagd yrkesutbildning krävs det att 

samhället erbjuder åtgärder som underlättar för ungdomarna att etablera sig på 

arbetsmarknaden, vilket är extra viktigt om utbildningen inte uppfyller målen med 22 veckors 
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APU. Dessa åtgärder kan vara personligt biträde, Samhall SIUS-konsulenter och 

lönebidragsanställningar. Dock är det då nödvändigt att dessa används. Det är totalt sett en 

liten andel som använder både personligt biträde och SIUS-konsulent till eleverna under 

gymnasiesärskolan fyra år, men det är ändå skillnader utifrån kommungrupperna där gruppen 

större städer och förortskommuner till större städer använder både SIUS och personligt 

biträde mest. Övriga kommungrupper använder inte någon av åtgärderna i särskilt stor 

utsträckning. Som uppmärksammats i senare forskning inom karriärutveckling är det 

regionala skillnader i landet för hur ungas övergångar mellan exempelvis studier och arbete 

stöttas och underlättas (Lundahl, 2010). Detta innebär att en ungdom ska ha tur att bo där det 

finns utvecklad samverkan och där åtgärder används för att underlätta vid övergången skola – 

arbetsliv. Totalt sett leder det till ojämlika livschanser för landets ungdomar och troligtvis än 

mer för ungdomarna som går på gymnasiesärskolan (Gynnerstedt & Blomberg, 2004).  

 

Ca 40 % av respondenterna har svarat att Arbetsförmedlingen gör en 

arbetsförmågebedömning av de flesta eller ett fåtal elever innan de slutar på 

gymnasiesärskolan. För övriga sker det när de är registrerade som arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen. På frågan om Arbetsförmedlingen besöker eleverna på deras APU 

tillsammans med personal från gymnasiesärskolan är det knappt 45 % som har svarat att detta 

inte sker. De flesta respondenter har svarat att anledningen är att Arbetsförmedlingen inte har 

blivit tillfrågade om att göra det. Här har båda parter ett ansvar och jag ser det som naturligt 

att Arbetsförmedlingen besöker eleven under dess APU för att se eleven i en arbetssituation 

inför övergången till dem. Som ett flertal respondenter påtalat i en av de öppna frågorna i 

enkäten, är risken att det riktiga arbetssökandet med tillhörande åtgärder fördröjs om eleven 

efter gymnasiesärskoletiden först ska ”testas” om den kan stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Detta bör kunna göras under gymnasiesärskolans fyra år så att tiden därefter kan 

fokuseras på att få och behålla ett arbete. Eventuellt skulle APU på Samhall kunna vara ett bra 

alternativ för Arbetsförmedlingen att arbetsförmågebedöma eleven och för eleven vore det en 

bra arbetslivserfarenhet. Som det är nu svarade 4 % av respondenterna att de flesta av deras 

elever kan praktisera där och 16 % svarade att ett fåtal elever kan göra praktik där. Det är med 

andra ord ingen stor andel elever som har kunnat göra sin APU på Samhall, vilket det inte har 

varit tidigare heller (SOU 2011:8). Att Arbetsförmedlingen tillsammans med exempelvis SYV 

från gymnasiesärskolan besöker eleven skulle innebära en konkret samverkanssituation som 

inte enbart innehåller muntlig eller skriftlig information utan också en upplevelse av 

praktikplatser/arbetsplatser tillsammans med eleven. För SYV och personal från 

Arbetsförmedlingen skulle det kunna leda till en lärandesituation där ett gemensamt synsätt 

kan skapas, och på det viset borga för att kunna hitta optimala lösningar tillsammans. En 

hindrande faktor i samverkan kan vara att aktörernas bild av arbetsförmåga skiljer sig åt men 

vid en konkret situation kan detta enklare diskuteras, och utifrån detta kan till exempel andra 

praktikplatser eller framtida arbetsplatser bollas fram tillsammans (Danermark & 

Germundsson, 2007). Ofta finns en mångfald av perspektiv mellan aktörerna och för att 

möjliggöra och utveckla samverkan behöver dessa tydliggöras, annars hindrar de istället 

samverkan (Eriksson, m fl, 2007; Furenbäck, 2012).  
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7.1.3 Samverkans betydelse 

Som visats i resultatet är merparten av respondenterna nöjda med den samverkan med 

Arbetsförmedlingen som sker idag och de ser samverkan som väldigt viktig för elevernas 

förberedelser inför arbetslivet. Nästan 9 av 10 av respondenterna anser att samverkan med 

Arbetsförmedlingen är mycket viktig för elevernas möjlighet till arbete efter 

gymnasiesärskolan och 70 % av respondenterna svarade att de önskar att samverkan ökar den 

närmaste 5-årsperioden. Axelsson & Bihari Axelsson (2007) visar på att samverkan kan 

upplevas som tillfredsställande för de aktörer som samverkar fast det faktiskt inte gynnar 

personen det ska gynna, här eleverna på gymnasiesärskolan. Är den samverkan som sker idag 

väldigt viktig för elevernas möjlighet till arbete då statistik visar att de flesta av eleverna som 

gått gymnasiesärskola inte har fått arbete? Min tolkning är att gymnasiesärskolornas 

samverkan med Arbetsförmedlingen blir, för en stor del av eleverna, en förberedelse för 

Arbetsförmedlingens verksamhet istället för en förberedelse för arbetslivet. 

 

 Gymnasiesärskolornas arbete med att förbereda eleverna inför arbetslivet 7.2

För att analysera resultatet kring hur gymnasiesärskolorna förbereder eleverna inför 

arbetslivet använder jag mig av de allmänna råden för studie- och yrkesorientering och 

karriärvalsteorin. Även hur utbildningsmodeller påverkar övergången från skola till arbetsliv 

utgås ifrån samt en del från bakgrunden och tidigare forskning. 

7.2.1 Studie- och yrkesvägledning 

Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorientering tydliggör att studie- och 

yrkesorientering är något för all personal på skolan och där rektor ska fördela och planera med 

personalen hur denna ska läggas upp för att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet 

efter sin utbildning (Skolverket, 2009). När det gäller studie- och yrkesvägledning (snäv) 

visar resultatet att det endast är ett fåtal studie- och yrkesvägledare som inte har 

vägledningssamtal med eleverna, och ca 70 % av studie- och yrkesvägledarna arbetar med 

lärare och övrig personal så att väglednings- och informationsinsatser inför arbetslivet kopplas 

samman med undervisningen. Dock visar resultatet i min studie att all personal inte är 

engagerad i den vida studie- och yrkesvägledningen och att drygt hälften av respondenterna 

har svarat att rektor och resten av personalen inte har lagt upp hur arbetet med studie- och 

yrkesvägledningen ska ske. Resultatet kan tolkas som att en stor del av gymnasiesärskolorna 

bör utvärdera sitt arbete med studie- och yrkesvägledningen och fokusera på hur all personal 

ska arbeta med detta för att bättre förbereda eleverna inför arbetslivet. Att fokusera studie- 

och yrkesvägledningen och övergången från skola till arbetsliv på att ge mer och/eller bättre 

information är dömt att misslyckas (Hodkinson, 1998). 

De rutiner som finns mellan en individs brytpunkter är viktiga att ges ett innehåll som kan 

stötta och utveckla individen, vilket är olika beroende på hur en individs rutiner ser ut just då. 

(Hodkinson & Sparkes, 1997). För en elev kan rutinerna på gymnasiesärskolan bekräfta att 

valet som gjordes i år 9 var rätt. Här är det då viktigt att eleven får möjlighet att prova på 

praktikplatser inom området för att fortsätta att utvecklas för att vara beredd inför 

arbetsmarknaden. När rutinen bekräftar tidigare val blir ofta även de kommande 
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brytpunkterna mjuka. För en annan elev kan det motsatta inträffa, det vill säga att det val som 

gjordes i år 9, inte känns rätt när utbildningen startar och eleven trivs inte med sitt val av yrke 

och tillhörande arbetsuppgifter. Här kan det komma till en ny brytpunkt (självinitierad) för 

eleven genom att denne byter utbildning eller inriktning på programmet. Att vara missnöjd 

med ett val av gymnasieprogram och den identitet det innebär kan alltså leda till en brytpunkt 

där ett nytt val görs. Det kan även leda till att en elev fortsätter på programmet och praktiserar 

inom ämnet och under tiden socialiseras in i yrket. Under praktiken ändras elevens bild av hur 

hon eller han passar för arbetet, vilket påverkar både elevens habitus och horizon for actions. 

För att kunna förbereda eleverna inför övergången från skolan till arbetslivet krävs att 

gymnasiesärskolan är flexibel för att kunna möta olika elevers rutiner och brytpunkter (jmf 

Hodkinson & Sparkes, 1997).  

7.2.2 APU och samverkan med arbetslivet 

Att elevernas arbetsplatsförlagda lärande är viktigt i förberedelserna inför arbetslivet betonas 

också i Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2009). Detta ger eleverna en möjlighet till att 

komma fram till vilket arbete som passar dem, samt att förstå att det är skillnader mellan 

skolans och arbetsplatserna miljö med de olika krav, regler och normer som ställs beroende på 

om man är elev eller en arbetstagare (Arnell Gustafsson, 1999). Förutom det påpekas särskilt 

att det är viktigt att bjuda in företrädare från arbetslivet till skolan samt göra studiebesök för 

att eleverna ska få en bred bild av arbetslivet (Skolverket, 2009). Resultatet visar att 60 % av 

gymnasiesärskolorna inte anordnar studiebesök minst 1 gång/ termin och att 75 % inte bjuder 

in företrädare från arbetslivet till skolan minst 1 gång/ termin. Det kan vara så att 

gymnasiesärskolorna anser att kontakten med arbetslivet genom APU’n inte kräver 

studiebesök och besök från arbetslivet till skolorna. Emellertid visar också resultatet att 

knappt 50 % av respondenterna har svarat att eleverna inte är ute sina 22 veckor eller mer på 

APU. Resultatet när det gäller antalet veckor eleverna är ute på APU’n stämmer även med 

vad som redovisas i Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar 

med utvecklingsstörning (SOU 2011:8). Arnell Gustafsson (1999) menar att ju mindre kontakt 

med arbetslivet och ju mindre arbetsplatsförlagd utbildning, desto svårare blir det för eleverna 

att etablera sig på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan. Utan särskilt mycket erfarenhet av 

arbetslivet genom exempelvis APU får eleverna svårt att veta vilka arbetsuppgifter och 

arbetsplatser de trivs med och klarar av. Eleverna erfar inte heller skillnaderna mellan skolans 

miljö och arbetslivsmiljön, där det på arbetsplatsen krävs att du tar ansvar och presterar för att 

få stanna kvar. I arbetsmarknadsfältet är det arbetsgivaren som har mest makt och är den som 

bestämmer om anställningar, vilket kan bli en stor skillnad från skolans inkluderande och 

omsorgstagande miljö (Hodkinson & Sparkes, 1997).   

För elever som studerar på gymnasiesärskolan är det extra viktigt med praktiska erfarenheter 

då dessa ofta har svårigheter med abstrakt tänkande och behöver ofta ta del av arbetsplatser en 

längre tid för att befästa sina kunskaper och nya rutiner och få stöd i detta (SOU 2011:8). 65 

% av respondenterna svarade att skolan oftast eller alltid kan ge eleverna och handledaren 

stöd på praktikplatsen vid APU’n (och 21 % kunde ge tillräckligt stöd ibland). Detta resultat 

var också genomgående i alla kommungrupper vid kommungruppsanalysen.  Här har rektor 

för gymnasiesärskolan ett särskilt ansvar för att varje elev ges stöd vid arbetsplatsförlagd 

utbildning (Lpf 94). Larssons avhandling (2006) visar att det sociala stödet på en arbetsplats 
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är avgörande för att en anställning eller praktik ska bli lyckad. Avhandlingen visade att 

nyckelpersoner hade en viktig roll genom att vägleda personen i att klara både specifika 

arbetsuppgifter och i situationer i möten med arbetskamrater eller kunder som kunde upplevas 

problematiska. Att personerna på arbetsplatserna fick detta stöd var en tydlig framgångsfaktor 

(Larsson, 2006). Detta utgår även metoden Supported Employment ifrån för att nå, få och 

behålla ett arbete och där praktikplatserna är på företag med goda utsikter till arbete. Här sker 

lärandet på arbetsplatsen vilket gör det mer konkret och meningsfullt för individen 

(Antonsson, 2011).  En stor del av respondenterna ansåg att de kan ge eleverna och 

praktikplatserna det stöd de behöver, vilket kanske är en förklaring till att så få använder sig 

av personligt biträde och SIUS-konsulenter under gymnasiesärskoletiden. Ändå kvarstår att 

eleverna inte har arbete efter gymnasiesärskolan. Därför vore det intressant att även ha 

kunskap om hur stödet ges av skolorna och om målet på gymnasiesärskolorna är att placera 

eleverna på arbetsplatser som kan leda till arbete. Då personal både på gymnasiesärskolan och 

på Arbetsförmedlingen har mer makt än eleven är det viktigt att rätt verktyg och metoder 

används för att stötta mot arbete och ett självständigt liv. Med mer makt och inflytande följer 

också mer ansvar vilket är viktigt för personalen att vara medveten om, bland annat inför den 

strukturella brytpunkt som övergången från gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden innebär 

(Hodkinson & Sparkes, 1997). Vid brytpunkter i livet utvärderar individen sin situation och 

utifrån sitt habitus och horizons for action görs nya val. Genom att skolan arbetar med att 

eleverna kommer i kontakt med arbetslivet på olika sätt under alla fyra åren kan det leda till 

att individen ser fler möjligheter, det vill säga individens horizon for actions breddas och dess 

habitus förändras (Hodkinson, 1998). Att gymnasiesärskolans verksamhet stöttar eleverna att 

upptäcka andra branscher och områden är troligtvis viktigare på gymnasiesärskolan där 

eleverna kanske under hela sin skoltid har känt sig särskilda och eventuellt begränsade (jmf 

Szönyi 2005, Mineur 2013).  

Resultatet kan tolkas som att en stor del av gymnasiesärskolorna inte klarar av att nå målen 

varken när det gäller antalet veckors APU eller när det gäller att ge eleverna en allsidig bild av 

arbetslivet, vilket bör påverka hur väl förberedda eleverna är inför övergången till arbetslivet. 

Att inte heller alla elever kan ges det stöd utifrån deras behov som krävs på en arbetsplats 

ökar inte chanserna för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden (Arnell Gustafsson, 

1999). Dock svarar knappt hälften av respondenterna att eleverna ges rätt kunskaper inför 

arbetslivet och att eleverna är väl förberedda inför övergången till arbetslivet (vilket kan vara 

de respondenter som har svarat att deras elever har 22 veckors APU eller mer). I enkäten ställs 

frågan vad respondenten tror är anledningen till att antalet elever som fått anställning efter 

gymnasiesärskolan har minskat drastiskt från slutet av 1970-talet (SYVI, 2005), och ett antal 

svarsalternativ kan kryssas för. De två anledningar som 9 av 10 respondenter har kryssat för 

är att det är tuffare arbetsmarknad nu och att de enklare jobben har försvunnit, vilket 

undersökningar har visat att så är fallet (Prop. 2011/12:50; Olofsson, 2003). På tredje plats 

men med långt färre kryss fick svarsalternativet att eleverna inte har de yrkeskunskaper som 

arbetslivet önskar och ännu färre kryss fick svarsalternativen: mindre resurser till samverkan 

med arbetslivet, mindre resurser till att arbeta med APU, sämre kompetens hos SYV, eleverna 

är sämre förberedda för arbetslivet (fick 7 kryss) och sämre kompetens bland lärarna. Vad 

som är tydligt är att alternativen utanför den egna verksamheten ges mest betydelse. Utan att 
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förringa att det har blivit väldigt svårt för ungdomar generellt att etablera sig på 

arbetsmarknaden och särskilt för ungdomar med funktionsnedsättning och att sämre ekonomi 

med slimmade organisationer har gjort att de enklare arbetsuppgifterna har försvunnit 

(Olofsson, 2003, Prop. 2011/12:50), är det intressant att notera att respondenterna inte i större 

antal anser att det beror på att den egna verksamheten har mindre resurser eller att det saknas 

kompetens att utbilda för den förändrade arbetsmarknaden. 

Min åsikt är att gymnasiesärskolorna också bör reflektera över sin egen verksamhet och se 

den som ett fält där elevernas världsbild och handlingshorisont kan förändras och där 

verksamheten kan påverka elevernas chans till arbete, trots svårigheter på arbetsmarknaden. I 

övergången har de unga visst inflytande men är del i ett lokalt och nationellt sammanhang där 

anställningsregler, bidragssystem och politiska beslut påverkar (Lidström, 2009, s 36). De 

vuxna med mer kapital och makt behöver ta sitt ansvar, som här även innefattar beslutsfattare 

och ledare i kommunerna och på skolorna (Hodkinson & Sparkes 1997; Lundahl, 2010). 

 

 Konsekvenser 7.3

Den bild som framträder för många gymnasiesärskolor, dock inte alla, är att övergången från 

gymnasiesärskolan till arbetsmarknaden kännetecknas av att samverkan mellan 

gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen förläggs sent i utbildningen, är baserad på 

information till eleverna och deras föräldrar utan uppföljning, en studie- och yrkesvägledning 

som på många gymnasiesärskolor inte är väl planerad och genomförd av all personal och där 

samverkan med arbetslivet är bristfällig med bland annat en APU som inte täcker in de 22 

veckorna. Förutom faktorer på arbetsmarknaden som bidrar till att elevgruppen har svårt att få 

arbete efter skolan, så kan det ifrågasättas om eleverna är väl förberedda från sina utbildningar 

på gymnasiesärskolorna då det är flera delar som är bristfälliga under deras studietid. De 

åtgärder som politikerna har föreslagit och genomfört har koncentrerats på efter 

gymnasiesärskolan, exempelvis att eleverna efter gymnasiesärskolan ska ha tillgång till viss 

yrkesutbildning på komvux och yrkeshögskolan, och att särvux ska byggas ut med bland 

annat lärlingsutbildning. Även en ny gymnasiesärskola har genomförts fr.o.m. höstterminen 

2013 för att likna den treåriga gymnasieskolans struktur. Det innebär dock att fokus för att få, 

nå och behålla ett arbete är förlagt till efter gymnasiesärskolan och det leder till att insatserna 

under utbildningen är begränsade och framförallt förlagda till det fjärde året och i anknytning 

till brytpunkten (övergången från gymnasiesärskolan till AF). På detta sätt tar det ta tid för 

eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden efter studenten från gymnasiesärskolan. Andra 

hamnar ”mellan stolar” och har varken arbete, är i åtgärder eller har sysselsättning via Daglig 

verksamhet (Olofsson, 2003). 

Fokus för insatser och resurser bör istället vara på rutinerna istället för brytpunkterna 

(Hodkinson & Sparkes, 1997), det vill säga under alla de fyra åren på gymnasiesärskolan. Då 

behövs tid till samverkan, att rektorer och chefer är delaktiga samt att aktörerna får utbilda sig 

i att samverka för att ha förståelse för vilka faktorer som både främjar och hindrar samverkan 

(Danermark & Germundsson, 2007).  Likaså bör ses till att det finns SIUS-konsulenter som 

gymnasiesärskolorna kan använda sig av, eller att gymnasiesärskolorna själva har den 
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kompetensen för att stötta eleverna på APU’n, samt att det görs uppföljning av hur det går för 

eleverna som har slutat på gymnasiesärskolan. Därutöver är samverkan med arbetslivet 

väldigt viktig att utveckla genom exempelvis APU, studiebesök, job-shadowing och att 

föreläsare kommer till skolan, samt att all personal görs delaktig i studie- och 

yrkesvägledningen. Alla elever ska också enligt skollagen (SFS 2010:800) ha tillgång till 

SYV, vilket kan ifrågasättas om eleverna på gymnasiesärskolorna i Sverige har.  

Levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning är sämre än för andra, och 

därför har handikappolitiken som mål att skapa tillgänglighet och delaktighet samt att fler 

personer med funktionsnedsättning ska ha arbete (Lindberg & Grönvik, 2011; 

Socialdepartementen, 2011). Som det är nu visar studier att det stöd en individ får vid 

övergången från skola till arbetsliv är beroende på var den bor (Lundahl, 2010), vilket även 

denna studie visar. Min åsikt är att det behövs fokuseras på insatser och åtgärder under hela 

gymnasiesärskoletiden, och inte enbart arbetsmarknadsåtgärder när eleverna står till 

arbetsmarknadens förfogande. Som det är nu känns det inte som att den miljörelativa 

modellen genomsyrar övergången från skola till arbetsliv för eleverna på gymnasiesärskolan, 

då det fokuseras på åtgärder efter gymnasiesärskolan istället för att satsa tillräckliga resurser 

på att stötta eleverna till självständiga individer, medborgare och arbetstagare redan under 

studietiden. 

 

 Metoddiskussion 7.4

Jag vill med detta arbete rikta fokus på vad gymnasiesärskolan gör för att förbereda eleverna 

inför arbetslivet och på det viset påverkar elevernas möjlighet till ett arbete efter 

gymnasiesärskolan. För att studera detta har jag använt mig av enkäter som har skickats ut per 

post till studie- och yrkesvägledare på Sveriges gymnasiesärskolor. Frågor om faktorer som 

påverkar samverkansprocessen och hur SYV samverkar med Arbetsförmedlingen har ställts. 

Även hur Arbetsförmedlingens stödåtgärder används och vilken betydelse samverkan anses 

ha för elevernas chanser till arbete efter gymnasiesärskolan. Utöver det har enkätfrågorna 

bland annat belyst personalens engagemang och rektors planering och fördelning av arbete 

när det gäller studie- och yrkesvägledningen samt stöd vid APU och om skolorna samverkar 

med arbetslivet genom studiebesök och genom att bjuda in företrädare från näringslivet till 

skolan. 

 

Att jag har använt mig av en kvantitativ metod har gjort att enkäten har kunnat skickas ut till 

flertalet gymnasiesärskolor. Det antalet hade inte kunnat nås via telefon eller på något annat 

sätt. Genom att välja en kvantitativ metod har jag kunnat få en förhållandevis bred kunskap, 

mot om en kvalitativ metod istället använts. Däremot hade en kvalitativ metod, som 

exempelvis intervjuer på några gymnasiesärskolor, kunnat komplettera och fördjupa 

förståelsen på ett bra sätt. Framförallt då svarsfrekvensen hade önskats vara större. Att 

komplettera med en kvalitativ metod hade varit att föredra men jag har inte haft möjlighet till 

det på grund av tidsaspekten. 
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Enkäten är omfångsrik då det egentligen är två delar som studeras, dels gymnasiesärskolornas 

samverkan med Arbetsförmedlingen och dels deras förberedelser inför arbetslivet. Båda 

delarna innehåller också flera aspekter som jag har velat belysa, vilket har gett ett stort 

empiriskt underlag. Det går att diskutera om det hade varit ett alternativ att begränsa mot en 

del av studien, till exempel kring samverkan, och även begränsa just den delen mot 

förslagsvis samverkansprocessen. Då hade dock den breda kartläggningen också begränsats 

och då det, enligt min kännedom, inte finns tidigare forskning eller kartläggning i dessa 

ämnen anser jag att det är en bra början med en bred studie och att avgränsningar och 

fördjupningar kan vara framtida studier.  

 

Att inte tidigare studier har gjorts i detta ämne innebär att det inte finns något att jämföra med 

eller någon grund att utgå från, vilket har varit en svårighet i arbetet med framförallt enkäten. 

Likadant har en svårighet varit att få fram ett register över alla gymnasiesärskolor i Sverige 

med nationella eller specialutformade program läsåret 2012/2013.  Enligt Skolverkets 

hemsida finns det 302 skolenheter som bedriver gymnasiesärskola i 180 kommuner (2013b). 

På SCB’s lista som jag utgick från att det fanns 321 skolenheter och när jag kollade upp alla 

dessa på deras hemsidor resulterade det i 183 gymnasiesärskolor med nationella eller 

specialutformade program i 141 kommuner. Min uppfattning är att uppgifterna på SCB’s lista 

överensstämmer bra med Skolverkets siffror och att det är rimligt att anta att jag lyckats ringa 

in flertalet av de gymnasiesärskolorna med nationella eller specialutformade program. Dock 

går det att diskutera att det finns en viss osäkerhet kring om enkäten är skickad till alla skolor 

och kommuner med nationella och/eller specialutformade program, vilket även påverkar 

trovärdigheten då det finns en risk att jag har ett bortfall med gymnasiesärskolor som jag inte 

vet om och som då inte heller är med i bortfallsanalysen. De inkomna 79 enkäterna är 

fördelade i 75 kommuner, vilket blir en svarsfrekvens i antalet inkomna enkäter på 52 % och 

när det gäller utifrån kommuner på 59 %. Hur kan då resultatet tolkas med dessa siffror som 

grund? Det finns självklart anledning till att vara försiktig med att dra slutsatser och göra 

generaliseringar av det statistiska materialet och applicera dessa på alla gymnasiesärskolor i 

Sverige, vilket inte heller görs. Resultaten tolkas och analyseras utifrån att det ser ut så här på 

79 gymnasiesärskolor och att det då med ganska hög sannolikhet visar på hur det ser ut på 

drygt hälften av gymnasiesärskolorna i Sverige. Huruvida resultatet kan appliceras på övriga 

gymnasiesärskolor går inte att säga men jag tycker ändå att studien påvisar ett behov av att 

undersöka detta ämne vidare.  
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8 Avslutning 
I denna del kommer kortfattat de övergripande slutsatserna att beskrivas, metod och syfte 

diskuteras och förslag läggs fram om fortsatt forskning. 

 

 Övergripande slutsatser 8.1

Här redovisas slutsatserna, baserade på 79 svarande (52,7% svarsfrekvens) utifrån de 

frågeställningar som ställs i början av uppsatsen, och är som en sammanfattning av resultat- 

och analyskapitlen.  

När och hur sker samverkan mellan gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen under 

gymnasiesärskoletiden? 

För majoriteten av de 79 gymnasiesärskolorna sker samverkan i gymnasiesärskolans tredje 

eller framförallt fjärde år genom gruppvisa informationsmöten och olika individuella möten 

för elever och föräldrar. Därutöver träffas SYV och personal från Arbetsförmedlingen utan 

elever med början i tredje året.  Det är endast på några få gymnasiesärskolor som samverkan 

börjar i första eller andra året. Att samverka genom att besöka eleverna tillsammans på deras 

APU på något sätt är det drygt hälften som gör, och då en hel del av respondenterna som 

svarade att det inte görs. Arbetsförmedlingen gör inte heller arbetsförmågebedömningar utan 

60 % av respondenterna svarade att detta görs först efter avslutad skolgång. 

Min tolkning är att samverkan mest utmärks av ett utbyte av information och mindre av 

konkreta insatser, ganska sent i utbildningen för flertalet av eleverna. I careershipteorin är 

man kritisk till att fokus ligger på ge information och att valen ska grundas på detta då val av 

exempelvis yrke inte grundar sig på rationellt handlande (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

I vilken utsträckning används Arbetsförmedlingens stödåtgärder till eleverna under 

gymnasiesärskoletiden, och finns det skillnader avseende användningen av stödåtgärderna utifrån 

kommuntyp? 

Som åtgärder för att underlätta övergången från gymnasiesärskolan till en etablering på 

arbetsmarknaden finns genom Arbetsförmedlingen personligt biträde och SIUS-konsulent. 

Båda dessa åtgärder används endast av drygt en fjärdedel av gymnasiesärskolorna, trots att 

SIUS-konsulent är en prioriterad åtgärd i samverkan med skolorna (Arbetsförmedlingen & 

Försäkringskassan, 2011). Den kommungrupp som använder åtgärderna mest är större städer 

och förortskommuner till större städer (grupp 2 i studien). Dock hade flest respondenter 

kryssat för svarsalternativet att de inte visste om möjligheten att använda dessa åtgärder till 

eleverna under gymnasiesärskoletiden. 

Samhall, som inte är en riktad åtgärd för eleverna på gymnasiesärskolan, har omstrukturerats 

fortlöpande för att följa förändringarna på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Även 

denna verksamhet, anser jag skulle kunna vara en bra form av övergång för eleverna på 

gymnasiesärskolan att möta arbetslivet. Dock är det endast 19 % av respondenterna som har 

svarat att ett fåtal av deras elever har möjlighet att praktisera på Samhall. 
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Detta resultat visar att troligtvis viktiga stödformer för att eleverna på gymnasiesärskolan ska 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden efter skoltiden inte används i särskilt stor utsträckning. 

I den skolförlagda yrkesutbildningen är detta avgörande för att eleverna ska klara övergången 

till arbetslivet och etablera sig på arbetsmarknaden (Arnell Gustafsson, 1999). 

 

Vad kännetecknar samverkansprocessen mellan gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen? 

De stödjande faktorer som empirin visar kännetecknas av att SYV och personalen på 

Arbetsförmedlingen gemensamt förhållningssätt samt att de får kunskap och förståelse för 

varandra och varandras verksamheter. Även att samverkan motverkar att eleverna hamnar 

mellan stolarna och att SYV och personal på Arbetsförmedlingen delar med sig av sin 

kompetens framträdde i resultatet, vilket även anses vara stödjande faktorer. 

Vad som inte var stödjande i samverkansprocessen var att en stor del av cheferna/rektorerna 

inte var delaktiga i samverkan, och många av respondenter upplevde att de hade för lite tid för 

samverkan samtidigt som samverkan på de flesta gymnasiesärskolor var personberoende av 

SYV’s kontakter och nätverk, vilket gör det sårbart. SYV har en utökad roll, för bland annat 

samverkan, när det gäller eleverna på gymnasiesärskolan och då krävs också att tid ges till 

detta (SOU 2011:8). Det är inte heller stödjande att uppföljning inte görs av resultatet, det vill 

säga att det är endast en fjärdedel av respondenterna som har svarat att de har uppföljning 

med Arbetsförmedlingen om hur det har gått för eleverna efter gymnasiesärskolan.  

Resultatet visar att det finns flera delar i samverkansprocessen som verkar fungera bra, och att 

det finns andra delar som fungerar mindre bra. Framförallt är det viktigt att tänka på vad 

samverkan ska leda till för resultat och om det uppnås genom den samverkan som sker nu, 

och sedan förändra både rutiner och att även rektorerna är delaktiga (Germundsson, 2011; 

Brandt m fl, 2007; Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 

 

Hur är studie- och yrkesvägledningen organiserad på gymnasiesärskolorna? 

Den breda studie- och yrkesvägledningen ska omfatta och engagera all personal på skolorna 

och vara planerad av rektor tillsammans med personalen (Skolverket, 2009). Empirin visar att 

det på många av gymnasiesärskolorna inte är så. Däremot visar det att majoriteten av eleverna 

på gymnasiesärskolan har vägledningssamtal inför fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet, 

och att vägledningen i stor utsträckning kopplas till skolans undervisning. 

Det är svårt att säga hur väl organiserad studie- och yrkesvägledningen är på 

gymnasiesärskolorna. Däremot kan resultaten tolkas som att det finns ett behov av att 

utveckla studie- och yrkesvägledningen på många gymnasiesärskolor för att nå målen enligt 

Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesorientering, och för att bättre planera och 

genomföra studie- och yrkesvägledningen i syftet att förbereda eleverna inför arbetslivet. Att 

personalen på gymnasiesärskolan är medveten om den lokala kontextens betydelse och att de 
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som aktörer ingår i denna, samt har ansvar som vuxna (med mer resurser) att stötta eleverna i 

övergången från skolan till arbetsliv är centralt (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

 

Vilka effekter bedöms samarbetet mellan gymnasiesärskolorna och arbetslivet ha? 

I de allmänna råden för studie- och yrkesorientering betonas särskilt att kontakt med 

arbetslivet genom studiebesök, bjuda in företrädare till skolan och APU är viktig inför 

elevernas framtida yrkesliv (Skolverket, 2009). Empirin visar att ca hälften av 

gymnasiesärskolorna inte kan ordna 22 veckors APU eller mer till sina elever, att de inte 

bjuder in mer än en företrädare från arbetslivet och ordnar ett studiebesök per läsår, vilket inte 

kan sägas vara tillfredsställande för att ge eleverna kunskap och insikt om arbetslivet samt 

förebereda dem väl inför yrkeslivet. Ju senare och ju färre kontakter eleverna har med 

arbetslivet desto svårare blir det för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden efter 

gymnasieskolan (Arnell Gustafsson, 1999). Det är viktigt att eleverna har möjlighet att få 

praktisk erfarenhet av arbetslivet och att skolorna därför har en väl utvecklad samverkan med 

det lokala arbetslivet (SOU 2011:8). Utan erfarenheter och upplevelser av arbetslivet får 

eleverna svårare att se framtida arbetsmöjligheter efter gymnasiesärskolan (Hodkinson & 

Sparkes, 1997). 

Jag vill avslutningsvis tydliggöra att frågorna i enkäten inte täcker all förekommande 

samverkan och inte heller all studie- och yrkesvägledning. Samverkan mellan 

gymnasiesärskolorna och Arbetsförmedlingen och skolans studie- och yrkesvägledning kan 

alltså ske på annat sätt än vad som ställts frågor om och som då har missats i denna studie. 

 

  Framtida forskning 8.2

Eftersom det finns väldigt lite studier och forskning om samverkan mellan gymnasiesärskolan 

och Arbetsförmedlingen finns det flera delar som hade varit intressanta att fortsätta 

undersöka. Bland annat att fördjupa och endast studera ett av de områden som berörts i 

enkäten; faktorer som påverkar samverkansprocessen, användandet av arbetsförmedlingens 

stödåtgärder och i vilken omfattning samverkan sker mellan gymnasiesärskolorna och 

Arbetsförmedlingen samt på vilket sätt. Exempelvis hade det varit intressant att studera om 

samverkan sker på andra sätt än vad som framkommit i studien. Även att fokusera på mötet 

mellan yrkesgrupperna och deras uppfattningar om varandra och den grupp elever de 

samverkar kring, och hur detta eventuellt påverkar samverkan och dess resultat. 

 

Att fokusera på ett område och fördjupa detta gäller även för gymnasiesärskolans arbete med 

att förbereda eleverna inför arbetslivet. Det kan vara att studera hur några skolor arbetar med 

den breda studie- och yrkesvägledningen, hur samverkan med arbetslivet går till eller på 

vilket sätt eleverna ges stöd på sina praktikplatser. Det hade också varit intressant att följa 

yrkesprogram på gymnasiesärskolan för att undersöka vilka kunskaper och vilken kompetens 

eleverna får med sig efter 4 år på gymnasiesärskolan, och om det dels finns skillnader mellan 
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olika program och dels utifrån ett genusperspektiv. Ges manliga och kvinnliga elever på 

gymnasiesärskolorna likvärdig utbildning och förberedelse för arbetslivet? 

 

Även breda studier som analyserar ungdomars övergångar från skola till arbetsliv utifrån 

platsens betydelse anser jag vore betydelsefulla kunskapsbidrag, och där bland annat 

kommunernas skilda strategier för att stötta ungdomarna är ett område att studera. 

 

För att kunna påverka möjligheterna till arbete för eleverna efter gymnasiesärskolan hoppas 

jag att studenter och forskare är nyfikna och intresserade av att ta sig an att forska om detta 

viktiga ämne! 
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Hej! 
 
Jag heter Mari Bengtsson och arbetar just nu med en uppsats som jag ska skriva inom ramen 
för Magisterprogrammet i Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad.  
 
Genom mitt arbete som studie- och yrkesvägledare inom gymnasiesärskolan har mitt 
intresse väckts för att undersöka hur man i andra kommuner och på andra 
gymnasiesärskolor arbetar med att förbereda eleverna inför arbetslivet och hur övergången 
mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet ser ut. 
 
Eftersom det idag knappt finns någon forskning som inriktar sig på studie- och 
yrkesvägledningen inom gymnasiesärskolan med fokus på elevers förberedelse för 
arbetslivet, är det ett viktigt fält att studera för att på så vis öka kunskaperna. 
 
Det är många delar som spelar en viktig roll i att förbereda eleverna inför arbetslivet och jag 
har valt att avgränsa mina studier till att framförallt omfatta gymnasiesärskolornas 
nationella och specialutformade program och deras samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
För att få ett så stort underlag som möjligt till uppsatsen har denna enkät skickats till 
samtliga studie- och yrkesvägledare på de svenska gymnasiesärskolorna. Din medverkan är 
frivillig men alla svar är viktiga för att undersökningens resultat ska bli så verklighetstroget 
som möjligt. Dina svar kan inte ersättas av någon annans. 
 
Jag vill klargöra att de uppgifter som samlas in inte ska användas för något annat syfte än 
den aktuella uppsatsens, och att Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Beroende på bl.a. organisation och resurser kan studie- och yrkesvägledarnas och skolornas 
arbete för att förbereda eleverna inför arbetslivet skilja sig en del åt, det innebär att det inte 
finns något ”rätt eller fel”. 
 
Jag hoppas att uppsatsen bl.a. kan bli ett sätt att visa på alla goda exempel som finns ute i 
landet, och att jag i mitt eget arbete kan använda detta för att förbättra elevernas 
förberedelser inför arbetslivet samt utveckla vår samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
Om detta brev har kommit till fel person så ber jag Dig att lämna vidare det till den person 
som är studie- och yrkesvägledare för nationella och/eller specialutformade program på Er 
gymnasiesärskola. 

 
Om Du har några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare. 

 
Mari Bengtsson   Jessica Arvidsson, 
Magisterprogrammet i handikapp-  Doktorand i Handikappvetenskap 
vetenskap   Högskolan i Halmstad 
0730-465151   035-167390   
mari.bengtsson@telia.com  Jessica.Arvidsson@hh.se 
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Om enkäten 
 
Enkäten har en första del med bl.a. allmänna frågor om Din tjänst som studie- och 
yrkesvägledare och de program Du ansvarar för. Den andra delen handlar om hur Er 
gymnasiesärskola arbetar med att förbereda eleverna inför arbetslivet, och i den sista och 
tredje delen fördjupar sig frågorna i Er samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
Inför att Du ska besvara enkäten: 
 

- Alla frågor i enkätdel 2 och 3 har svarsalternativ, vilket innebär att trots att det är en 
del frågor så tar det inte längre tid än ca 20-30 minuter att besvara hela enkäten. 
 

- När Du besvarar frågorna kryssar Du i rutan vid lämpligt svarsalternativ, d v s det 
svarsalternativ som Du tycker passar bäst just nu utifrån Dina program och utifrån 
Dina kunskaper och erfarenheter. 
 

- Om Du tycker att flera svarsalternativ passar så kan Du kryssa i flera svarsalternativ 
där det anges. Annars väljer Du ett alternativ. 

 
- I slutet av varje enkätdel finns en öppen fråga med möjlighet att lägga till ytterligare 

information som Du skulle vilja ha med. Gör det gärna! Enkätformen i sig gör att 
frågorna och svaren blir begränsade. 
 

- Om Du är studie- och yrkesvägledare för flera gymnasiesärskolor och/eller program 
så väljer Du de svarsalternativ som Du tycker passar flest skolor/program. 

 
- Om Du samverkar med flera Arbetsförmedlingar så väljer Du att svara utifrån den 

Arbetsförmedling Du har mest samarbete med. Om det är svårt att välja ut får Du 
svara utifrån en generell uppfattning om Er samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 

- Jag använder i enkäten förkortningen AF för Arbetsförmedlingen, samt förkortningen 
APU för arbetsplatsförlagd utbildning. 
 

- Jag utgår från de nuvarande nationella programnamnen samt specialutformade 
program då detta fortfarande gäller. 
 

- I enkäten använder jag konsekvent benämningen studie- och yrkesvägledare, vilket 
framförallt är av utrymmesskäl. Detta innefattar även yrkesvalslärare och 
yrkesvägledare. 
 

- Enkäten återsänds med bifogat kuvert. För att jag ska ha tid till att bearbeta Era svar 
är jag tacksam om enkäten är återsänd senast den 15 januari 2013. 

 
Tack på förhand för Din medverkan! 

 
Mari Bengtsson 
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Hej! 
 
För en månad sedan skickade jag ut en enkät till Dig som ska ligga till grund för min uppsats 
som jag skriver inom ramen för Magisterprogrammet i Handikappvetenskap vid Högskolan i 
Halmstad. 
 
Jag hoppas att Du vill ta Dig tid att besvara enkäten då varje besvarad enkät är viktig för 
studien! Eftersom det idag knappt finns någon forskning som inriktar sig på studie- och 
yrkesvägledningen inom gymnasiesärskolan med fokus på elevers förberedelse för 
arbetslivet, är det ett viktigt fält att studera för att på så vis öka kunskaperna. 
 
Det är många delar som spelar en viktig roll i att förbereda eleverna inför arbetslivet och jag 
har valt att avgränsa mina studier till att framförallt omfatta gymnasiesärskolornas 
nationella och specialutformade program och deras samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
Jag vill att uppsatsen blir ett sätt att visa på alla goda exempel som finns ute i landet, och att 
jag i mitt arbete som SYV kan använda kunskaperna från studien för att förbättra elevernas 
förberedelser inför arbetslivet samt utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen. 
 
Om Du redan har svarat och skickat in enkäten så bortse från detta brev, d v s Du behöver 
inte fylla i enkäten igen. 
 
Om detta brev har kommit till fel person så ber jag Dig att lämna vidare det till den person 
som är studie- och yrkesvägledare eller yrkesvalslärare för nationella och/eller 
specialutformade program på Er gymnasiesärskola. 
 
Jag vill klargöra att de uppgifter som samlas in inte ska användas för något annat syfte än 
den aktuella uppsatsens, och att Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 

 
Om Du har några frågor så kontakta gärna mig eller min handledare Jessica Arvidsson. 
 

Mari Bengtsson   Jessica Arvidsson, 
Magisterprogrammet i handikapp-  Doktorand i Handikappvetenskap 
vetenskap   Högskolan i Halmstad 
0730-465151   035-167390   
mari.bengtsson@telia.com  Jessica.Arvidsson@hh.se 
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ENKÄTDEL 1 - ALLMÄNNA FRÅGOR 
I enkätdel 1 ställs de frågor som ska vara bakgrundsvariabler till de svar som ges, t ex om 
man kan se mönster i bearbetningen av svaren beroende på storlek av kommun. 
 

1. Kvinna_______ Man_______ 

 

2. Din ålder ________________ 

 

3 I vilken kommun är gymnasiesärskolan/orna Du arbetar på belägen/na? 

 

_________________________________________________________ 

 
4. Kommunen tillhör följande kommungrupp enligt Sveriges kommuner och landstings 
indelning: 

 Storstäder 
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

 Förortskommuner Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av 
storstäderna. 

 Större städer 
Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

 Pendlingskommuner 
Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. 

 Glesbygdskommuner 
Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

 Varuproducerande kommuner 
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 
varutillverkning och industriell verksamhet. 

 Övriga kommuner, över 25 000 inv. 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 

 Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. 

 Övriga kommuner, mindre än 12 500 inv. 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 

5. Vem är skolans huvudman? 

 Staten 

 Kommunen 

 Landstinget 

 Fristående skola 

 Annan _________________________________________________ 
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6. Vilken är Din befattning på gymnasiesärskolan? 

 Studie- och yrkesvägledare 

 Yrkesvalslärare 

 Yrkesvägledare 

 Annat __________________________________________________ 

7. Hur länge har Du arbetat som ovan på gymnasiesärskolan? 

 

    _______________år 

 

8. Hur stor tjänst i procent har Du som SYV/yrkesvalslärare på gymnasiesärskolan? 

 

    ______________% 

 

9. Vilka nationella och specialutformade program jobbar Du med? 

 Estetiska programmet 

 Fordonsprogrammet 

 Handels – och administrationsprogrammet 

 Hantverksprogrammet 

 Hotell- och restaurangprogrammet 

 Industriprogrammet 

 Medieprogrammet 

 Naturbruksprogrammet 

 Specialutformat program: ________________________________________________ 

 

 Specialutformat program: ________________________________________________ 

 

 Specialutformat program: ________________________________________________ 

 

10. Hur många elever har Du ansvar för totalt på Dina nationella och specialutformade 

program? 

_____________________ elever 

 

11. Är du SYV för samtliga gymnasiesärskoleprogram/skolor i Din kommun? 

 Ja, på samtliga gymnasiesärskoleprogram/skolor. 

 Ja, på samtliga gymnasiesärskoleprogram/skolor som har en kommunal huvudman. 

 Nej. 

 Vet ej. 

  



  Bilaga 3 

3 
 

ENKÄTDEL 2 - FÖRBEREDELSER INFÖR ARBETSLIVET 
I följande enkätdel ställs frågor kring skolans sätt att förbereda eleverna inför arbetslivet 
och sysselsättning efter gymnasiesärskolan. Denna del innehåller frågor kring studie- och 
yrkesorientering i undervisningen, vägledning, arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och 
övrigt samarbete mellan skola och arbetsliv. 
 

 

Kryssa i det svarsalternativ som Du tycker passar bäst in på följande påståenden. 
 
På vår gymnasiesärskolas nationella och/eller specialutformade program … 
 
12) engagerar studie- och yrkesorienteringen all Ja, all personal    
      personal. Ja, viss personal    
 Ja, ett fåtal personal   
 Nej, ingen personal   
 Vet ej    
 
 
13) fokuserar studie- och yrkesorientering på hur   Ja, instämmer helt    
     eleverna ska förberedas inför arbete och syssel- Ja, till viss del    
     sättning efter gymnasiesärskolan. Nej, inte alls   
 Vet ej    
 
 
14) har rektor med studie- och yrkesvägledare,  Ja, på vårt/alla program    
     lärare och övrig personal planerat hur man  Ja, på vissa program    
     på programmen ska arbeta med studie- och Ja, på enstaka program    
     yrkesorientering med fokus på arbete efter Nej, inte på något program   
     gymnasiesärskolan. Vet ej    
 
 
15) arbetar studie- och yrkesvägledaren i nära   Ja, i stort sett alltid   
     samarbete med lärare och övrig personal  Ja, ofta    
     så att väglednings- och informationsinsatser Ja, ibland    
     inför arbetslivet kopplas samman med Nej, i stort sett aldrig   
     undervisningen. Vet ej   
 
 
16) har studie- och yrkevägledare väglednings- Ja, med alla elever    
     samtal med eleverna utifrån deras behov Ja, med vissa elever      
     inför fortsatt utbildning och yrkesverksamhet. Ja, med enstaka elever   
 Nej, inte med någon elev   
 Nej, det finns inte tid till det    
 Nej, det ingår inte i min tjänst    
 Vet ej    
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Kryssa i det svarsalternativ som Du tycker passar bäst in på följande påståenden. 
 
På vår gymnasiesärskolas nationella och/eller specialutformade program … 
 
17) följs elevernas arbetslivserfarenhet och  Ja, med alla elever    
     APU upp och kopplas till vägledningen  Ja, med vissa elever    
     inför arbetslivet. Ja, med enstaka elever   
 Nej, inte med någon elev   
 Nej, det finns inte tid till det  
 Nej, det ingår inte i min tjänst    
 Vet ej    
 
     
18) ges eleverna goda kunskaper och insikter  Ja, på vårt/alla program    
      om arbetslivets villkor. Ja, på vissa program   
 Ja, på enstaka program    
 Nej, inte på vårt/något program  
 Vet ej    
 
 
19) bjuder vi regelbundet in företrädare från   Ja, flera gånger/termin   
      arbetslivet som kan ge eleverna viktiga Ja, någon gång/termin    
      kunskaper inför APU och yrkeslivet. Ja, någon gång/läsår   
 Nej, inte regelbundet   
 Nej, aldrig  
 Vet ej    
 
 
20) anordnar vi återkommande studiebesök  Ja, flera gånger/termin    
      för eleverna på olika arbetsplatser som ett  Ja, någon gång/termin     
      medvetet och planerat inslag i undervisningen  Ja, någon gång/läsår    
      inför APU och yrkeslivet. Nej, inte regelbundet   
 Nej, aldrig   
 Vet ej    
 
 
21) har alla elever APU under gymnasie- Ja, i stort sett alla elever  
      särskolans fyra år. Nej, en del elever har inte APU  
 Vet ej  
 
 
22) är våra elever under de fyra åren på  22 veckor eller mer   .   
      gymnasiesärskolan generellt ute på APU: 16-21 veckor    
 10-15 veckor 
 9 veckor eller mindre   
 Vet ej    
 



  Bilaga 3 

5 
 

Kryssa i det svarsalternativ som Du tycker passar bäst in på följande påståenden. 
 
På vår gymnasiesärskolas nationella och/eller specialutformade program … 
 
 
23) kan eleverna ges det stöd från skolan som  Ja, i stort sett alltid      
       de behöver på praktikplatserna. Ja, oftast    
 Ja, ibland    
 Nej, oftast inte   
 Nej, i stort sett aldrig  
 Vet ej    
 
 

24) kan praktikplatserna ges det stöd från skolan Ja, i stort sett alltid    
      som de behöver under elevernas APU. Ja, oftast    
 Ja, ibland    
 Nej, oftast inte   
 Nej, aldrig  
 Vet ej    
 
 
25) har våra elever haft tillräckligt med APU  Ja, i stort sett alla elever   
      under de fyra åren på gymnasiesärskolan  Ja, en del elever    
      för att vara väl förberedda inför yrkeslivet. Ja, ett fåtal elever   
 Nej, i stort sett inga elever   
 Vet ej    
 
 
26) ges eleverna rätt kunskaper inför yrkeslivet.    Ja, på vårt/alla program   
 Ja, på vissa program     
 Ja, på något program   
 Nej, inte på vårt/något program  
 Vet ej    
 
 
27) är eleverna väl förberedda inför övergången  Ja, i stort sett alla elever    
      till arbetslivet. Ja, en del elever     
 Ja, ett fåtal elever   
 Nej, i stort sett inga elever   
 Vet ej    
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28. Enligt statistik från SYVI har antalet elever som fått anställning efter att ha studerat på 

gymnasiesärskolan minskat från slutet av 70-talets 60 % till 17% 2006. Vad tror Du att det 

beror på att andelen elever som har arbete efter gymnasiesärskolan har minskat? Du kan 

ange flera alternativ. 

 Mindre resurser till att arbeta med APU   

 Mindre resurser till samverkan med arbetslivet. 

 Eleverna är idag sämre förberedda för arbetslivet. 

 Eleverna har inte de yrkeskunskaper arbetslivet önskar. 

 Sämre kompetens hos SYV. 

 Sämre kompetens bland lärarna på programmen. 

 Tuffare arbetsmarknad. 

 De enklare jobben har försvunnit. 

 En ökning av negativa attityder i samhället gentemot personer med funktionsnedsättning. 

 Det är fler elever inom gymnasiesärskolan än för 25 år sedan. 

 Fler elever på de nationella och specialutformade programmen med ”svårare” 

funktionshinder. 

 Annat ___________________________________________________________________ 

 
29. Om det är något Du vill tillägga angående Ert arbete med elevernas förberedelser inför 

arbetslivet som inte tagits upp i enkäten, gör det gärna här. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ENKÄTDEL 3 – SAMVERKAN MED ARBETSFÖRMEDLINGEN 
I följande enkätdel handlar frågorna om Er samverkan med Arbetsförmedlingen (AF). Det 
börjar med frågor om samverkansformer, vilket handlar om hur Ni samverkar på olika sätt 
med Arbetsförmedlingen. Därefter kommer ett avsnitt där frågorna handlar om 
Arbetsförmedlingens stödåtgärder och om Ni använder Er av dessa under elevernas 
gymnasiesärskoletid. I det tredje avsnittet ställer jag frågor om faktorer, som enligt 
forskning, påverkar samverkan mellan myndigheter/nätverk. Avslutningsvis ställer jag 
frågor om Ni upplever att samverkan med Arbetsförmedlingen har betydelse för elevens 
övergång till arbetslivet. 
 
 

SAMVERKANSFORMER 
 
30. Bjuder Ni in AF till gruppvisa informationstillfällen om vad som händer efter 

gymnasiesärskolan på kvällstid för eleverna och deras föräldrar? 

 Ja, alltid i år ________________  

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte att ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej men inte motvierat varför. 

 Vi har inte gruppvisa informationstillfällen. 

 Annat ______________________________________________________ 

 Vet ej 

31. Om Du har svarat ja på fråga 30, hur viktigt anser Du att de gruppvisa 

informationstillfällena är för elever och föräldrar vid övergången från gymnasiesärskolan 

till arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

32. Om du har svarat ja på fråga 30, hur anser Du att informationsmötena fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 
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33. Bjuder Ni in AF till individuella möten med elever och (deras föräldrar) under 

skolgången på gymnasiesärskolan? 

 Ja, alltid i år _______________ 

 Ja, i vissa fall då behovet finns. 

 Ja, tillsammans med representanter från andra myndigheter. 

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej men inte motiverat varför. 

 Annat _______________________________________________________ 

 Vet ej 

34. Om Du har svarat ja på fråga 33, hur viktigt anser Du att det individuella mötet mellan 

AF och elever/föräldrar är vid övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

35. Om du har svarat ja på fråga 33, hur anser Du att de individuella mötena fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 

 

36. Har Ni möten med AF, där eleverna inte är med, för att diskutera och informera om 

eleverna på gymnasiesärskolan? 

 Ja, alltid i år _______________ 

 Ja, i vissa fall då behovet finns. 

 Ja, tillsammans med representanter från andra myndigheter. 

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej men inte motiverat varför. 

 Nej, vi gör det via telefon. 
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 Annat __________________________________________________________ 

 Vet ej 

37. Om Du har svarat ja på fråga 36, hur viktigt anser Du att möten med AF utan elever är 

för övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

38. Om Du har svarat ja på fråga 36, hur anser Du att möten mellan gymnasiesärskolan och 

AF fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 

 

39. Bjuder Ni in AF för att informera enbart eleverna om arbetsmarknaden och vad som 

händer efter gymnasiesärskolan under skoltid? 

 Ja, alltid i år ______________ 

 Ja, ibland. 

 Ja, vid vissa tillfällen då behovet finns. 

 Nej, eleverna besöker AF och får informationen där. 

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej, men inte motiverat varför. 

 Annat _______________________________________________________ 

 Vet ej 

40. Om Du har svarat ja på fråga 39, hur viktigt anser Du det är att AF informerar eleverna 

om arbetsmarknaden inför övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 
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 Inte alls viktigt 

 Har ingen uppfattning 

41. Om Du har svarat ja på fråga 39, hur anser Du att informationen under skoltid 

fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 

 

42. Kommer AF till skolan för att hålla i gruppvägledning med eleverna på 

gymnasiesärskolan? 

 Ja, alltid i år __________ 

 Ja, vid vissa tillfällen då behovet finns. 

 Nej, eleverna besöker AF och får informationen där. 

 Nej, jag anser inte att det finns behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej, men inte motiverat varför. 

 Annat ______________________________________________________ 

 Vet ej 

43. Om Du har svarat ja på fråga 42, hur viktigt anser Du det är att AF håller i 

gruppvägledning med gymnasiesärskolans elever? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

44. Om Du har svarat ja på fråga 42, hur anser Du att gruppvägledningen fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 
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45. Har Ni avlämnandemöte med AF för de elever som slutar gymnasiesärskolan? 

 Ja, för alla i år_____________ 

 Ja, för vissa i år ___________ 

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej, men inte motiverat varför. 

 Annat ___________________________________________________________ 

 Vet ej 

46. Om Du har svarat ja på fråga 45, hur viktigt anser Du att det är med avlämnandemöte 

med AF för gymnasiesärskolans elever inför övergången från gymnasiesärskolan till 

arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

47. Om Du har svarat ja på fråga 45, hur anser Du att avlämnandemötena med AF 

fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 

 

48. Besöker Du (eller annan personal från skolan) tillsammans med personal från AF 

gymnasiesärskolans elever när de har APU? Här kan Du ange flera svarsalternativ. 

 Ja, alltid de elever som ska gå över till AF efter gymnasiesärskolan. 

 Ja, de elever som är aktuella för en lönebidragsanställning. 

 Ja, de elever som är aktuella för en trygghetsanställning. 

 Ja, de elever som är aktuella för en utvecklingsanställning.  

 Ja, för att AF ska kunna göra en arbetsförmågebedömning. 

 Ja, för att AF ska kunna göra en bedömning om eleven är aktuell för AF eller DV. 

 Ja, det är ett bra tillfälle för AF att se eleven i en arbetsplatssituation. 

 Nej, det finns inget behov av det. 

 Nej, AF har inte blivit tillfrågade. 
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 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser inte att det ingår i deras uppdrag. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade men anser sig inte ha tid. 

 Nej, AF har blivit tillfrågade och tackat nej, men inte motiverat varför. 

 Annat ______________________________________________________ 

 Vet ej  

49. Om Du har svarat ja på fråga 48, hur viktigt anser Du det är att AF besöker eleverna på 

APU inför övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet/AF? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktigt 

 Inte viktigt 

 Har ingen uppfattning 

50. Om Du har svarat ja på fråga 48, hur anser Du att mötena på AF fungerar? 

 Mycket bra 

 Bra 

 Varken eller 

 Mindre bra 

 Inte alls bra 

 Har ingen uppfattning 

 

51. Med vem/vilka samverkar du med på AF? 

 Handläggarna 

 Samordnaren 

 Handläggaren och samordnaren är samma person 

 Chefen 

 Annan________________ 

 Vet ej 

52. Finns det i Er kommun något projekt där syftet är att utveckla samverkan med AF vid 

övergången från gymnasiesärskolan? 

 Ja 

 Nej 

 Det ska påbörjas 

 Vet ej 
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53. Ingår eleverna från gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program i 

detta projekt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

54. Om Ni samverkar på annat sätt med AF än vad som ställts frågor om i detta avsnitt, 

beskriv det gärna här. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ARBETSFÖRMEDLINGENS STÖDÅTGÄRDER 
 

55. Använder Ni Er av personligt biträde från AF för att stödja Era elever under APU’n 

under gymnasiesärskoletiden? 

 Ja, till de flesta eleverna. 

 Ja, till ett fåtal elever. 

 Nej, det är för krångligt administrativt. 

 Nej, men behovet finns. 

 Nej, behovet finns inte. 

 Nej, AF har nekat till det. 

 Nej, jag visste inte om möjligheten. 

 Annat _________________________ 

 Vet ej. 

56. Andvänder Ni Er av personligt biträde från AF för att stödja praktikplatserna under 

elevernas APU under gymnasiesärskoletiden? 

 Ja, till de flesta praktikplatser. 

 Ja, till ett fåtal praktikplatser. 

 Nej, det är för krångligt administrativt. 

 Nej, men behovet finns. 

 Nej, behovet finns inte. 

 Nej, AF har nekat till det. 

 Nej, jag visste inte om möjligheten. 

 Annat ________________________ 

 Vet ej. 

57. Om Du har svarat ja på någon av frågorna 55 och 56, vad anser Du om den insatsen? 

Du kan ange flera svarsalternativ. 

 Det är ett värdefullt stöd för eleven på praktikplatsen. 

 Det är ett värdefullt stöd för handledaren på praktikplatsen. 

 Det ökar chanserna till att APU’n lyckas. 

 Det ökar chanserna till arbete på den praktikplats stödet ges. 

 Det ökar chanserna generellt till arbete efter gymnasiesärskolan.  

 Annat: ___________________________ 

 Har ingen uppfattning 
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58. Finns det möjlighet för Era elever på gymnasiesärskolan att få stöd av en SIUS-

konsulent från AF vid APU’n under sin gymnasiesärskoletid? 

 Ja, för de flesta elever i år _______________ 

 Ja, till ett fåtal elever i år ________________ 

 Nej, men behovet finns. 

 Nej, behovet finns inte. 

 Nej, Af har nekat till det. 

 Vet ej, det har aldrig diskuterats med AF. 

 Annat ______________________________________________________________ 

59. Om Du har svarat ja på fråga 58, vad anser Du om den insatsen? Du kan ange flera 

svarsalternativ. 

 Det är ett värdefullt stöd för eleven på praktikplatsen. 

 Det är ett värdefullt stöd för handledaren på praktikplatsen. 

 Det ökar chanserna till att APU’n lyckas. 

 Det är ett sätt att kunna testa elevens arbetsförmåga på en praktikplats utanför skolan. 

 Det ökar chanserna till arbete på den praktikplats stödet ges. 

 Det ökar chanserna generellt till arbete efter gymnasiesärskolan. 

 Annat: __________________________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning. 

 

60. Finns det möjlighet för Era elever att praktisera på Samhall i Er kommun under sin 

gymnasiesärskoletid? 

 Ja, för de flesta elever i år ___________ 

 Ja, till ett fåtal elever i år ________________ 

 Nej, men behovet finns. 

 Nej, behovet finns inte. 

 Nej, Samhall har nekat till det. 

 Vet ej, det har aldrig diskuterats med Samhall. 

 Annat _________________________________ 

 

61. Om Du har svarat ja på fråga 60, vad anser Du om den insatsen? Du kan ange flera 

svarsalternativ. 

 Det är en värdefull erfarenhet av arbetslivet för eleven. 

 Det är ett sätt att testa elevens arbetsförmåga. 

 Det ökar chanserna till arbete på Samhall även efter gymnasiesärskolan. 

 Det ökar chanserna generellt till arbete efter gymnasiesärskolan. 

 Annat: ______________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning 
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62. Gör AF en arbetsförmågebedömning av eleverna innan de slutar hos Er på 

gymnasiesärskolan? 

 Ja, av de flesta elever i år _____________ 

 Ja, av ett fåtal elever i år _____________ 

 Nej, AF anser inte att det ingår i deras uppdrag under gymnasiesärskoletiden. 

 Nej, AF gör det efter att eleverna slutat gymnasiesärskolan och tillhör AF. 

 Nej, det åligger oss på gymnasiesärskolan att göra det. 

 Annat: _________________________________________________________ 

 Vet ej. 

 

63. Sker det i samverkan med AF någon uppföljning av eleverna på gymnasiesärskolan 

efter att de tagit studenten?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

64. Om Du har svarat ja på fråga 63, under hur lång tid sker uppföljningen? 

Antal år efter studenten________________________ 

 Vet ej 

65. Om Ni använder andra av Arbetsförmedlingens stödåtgärder än vad som ställts frågor 

om i detta avsnitt, beskriv det gärna här 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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FAKTORER SOM PÅVERKAR SAMVERKAN 
 

66. Hos vem ligger ansvaret på för samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF? 

 Hos mig som studie- och yrkesvägledare 

 Hos samordnaren på AF 

 Hos handläggarna på AF 

 Hos AF’s chef 

 Hos gymnasiesärskolans rektor 

 Hos en samordnare för myndigheters nätverk kring dessa elever 

 Det finns inte uttalat vem som har ansvaret 

 Annan_______________________________ 

 Vet ej 

 

67. Anser Du att samverkan med AF påverkas av att Ni har olika regelverk? Du kan ange 

flera svarsalternativ. 

 Ja, det påverkar genom att AF har striktare regelverk vilket innebär mindre flexibilitet i 

samverkan. 

 Ja, det påverkar genom att AF beslutar över sina åtgärder som kan vara aktuella för våra 

elever. 

 Ja, det påverkar genom att vi har olika tidsgränser. 

 Ja, det påverkar genom att våra verksamheter har olika syften. 

 Nej, det påverkar inte särskilt mycket. 

 Nej, det påverkar inte alls. 

 Annat: __________________________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning. 

 

68. Anser Du att Du har den tid Du behöver för samverkan med AF? 

 Ja, jag har den tid jag behöver för samverkan med AF. 

 Ja, jag tar den tiden jag behöver till samverkan med AF fast det påverkar andra 

arbetsuppgifter. 

 Nej, jag har för lite tid till samverkan med AF. 

 Nej, jag har ingen tid alls för samverkan med AF. 

 Annat: __________________________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning 

  



  Bilaga 3 

18 
 

69. Anser Du att gymnasiesärskolan och AF har skilda synsätt kring eleverna på 

gymnasiesärskolan? Du kan ange flera svarsalternativ. 

 Ja, vi har svårt att hitta ett gemensamt synsätt. 

 Ja, vi har skilda synsätt om vad som är bäst för eleven. 

 Ja, vi har skilda synsätt vilket kan skapa konflikter. 

 Ja, men de skilda synsätten är tydliggjorda och respekteras av varandra. 

 Ja, dock lär vi av varandras synsätt. 

 Ja, men då vi är två skilda organisationer är det naturligt att vi har skilda synsätt. 

 Nej, vi har ett gemensamt synsätt. 

 Nej, vi har efter flera års samarbete kommit fram till ett gemensamt synsätt. 

 Annat: _____________________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning. 

 

70. Är samverkan med AF strukturellt förankrad på gymnasiesärskolan eller är den 

beroende av Dig som studie- och yrkesvägledare? 

 Samverkan med AF är skriftligt och tydligt beskriven på skolan med uppgifter om vem 

som gör vad och när. 

 Samverkan med AF är muntligt planerad på skolan där det bestämts vem som gör vad och 

när. 

 Samverkan är beroende av mig som studie- och yrkesvägledare då jag arbetat fram 

kontakter och samverkansformerna. 

 Annat: _______________________________________________________________ 

 Har ingen uppfattning. 

 

71. Är rektor för gymnasiesärskolan delaktig i hur samverkan organiseras och utvecklas?  

 Väldigt delaktig 

 Ganska delaktig 

 Varken eller 

 Inte särskilt delaktig 

 Inte alls delaktig 

 Vet ej 

 

72. Är rektor för gymnasiesärskolan medveten om betydelsen av samverkan med AF?  

 Mycket medveten 

 Ganska medveten 

 Varken eller 

 Inte särskilt medveten 

 Inte alls medveten 

 Vet ej  
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73. Vad anser Du passar in på Er samverkan med AF? Du kan ange flera svarsalternativ. 

 Att vi använder oss av varandras kompetenser som gagnar eleverna. 

 Att eleven inte ”faller mellan stolar”. 

 Att vi skapar ett gemensamt förhållningssätt. 

 Att vi skapar specialistkompetens tillsammans. 

 Att vi får ökad kunskap om varandras verksamheter. 

 Att vi får ökad förståelse för varandras verksamheter. 

 Att resurserna används på ett effektivt sätt. 

 Att information delges via snabba kommunikationsvägar. 

 Annat _________________________________________ 

 Har ingen uppfattning 

 

74. Hur har samverkan med AF utvecklats under den senaste femårsperioden? 

 Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Minskad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Oförändrad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Har ingen uppfattning. 

 

75. Om Du anser att andra faktorer påverkar samverkan med Arbetsförmedlingen än vad 

som ställts frågor om i detta avsnitt, beskriv det gärna. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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SAMVERKANS BETYDELSE 
 

76. Hur viktig anser Du att Er samverkan med AF är för att förbereda Era elever inför 

arbetslivet? 

 Väldigt viktig 

 Ganska viktig 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktig 

 Inte alls viktig 

 Har ingen uppfattning 

77. Hur viktig anser Du att Er samverkan med Arbetsförmedlingen är för Era elevers 

möjlighet till arbete efter gymnasiesärskolan? 

 Väldigt viktig 

 Ganska viktig 

 Varken eller 

 Inte särskilt viktig 

 Inte alls viktig 

 Har ingen uppfattning 

78. Hur nöjd är Du med den samverkan som Ni idag har med AF? 

 Mycket nöjd 

 Mer än nöjd 

 Nöjd 

 Mindre nöjd 

 Missnöjd 

 Har ingen uppfattning 

79. Vilka förändringsfaktorer/utvecklingsfaktorer ser Du som angelägna för Er samverkan 

med AF? Du kan ange flera svarsalternativ. 

 Tydliggöra målet med samverkan. 

 Tydliggöra vem som ska leda samverkan. 

 Tydliggöra våra olika synsätt. 

 Tydliggöra våra olika organisationer. 

 Tydliggöra vad regelverken egentligen tillåter. 

 Aktivare chefer/rektorer i samverkan. 

 Att tillräckliga resurser ställs till förfogande. 

 Mer tid för samverkan. 

 Kompetensen behöver höjas. 

 Inget behov förändring. 

 Annat _________________________________ 

 Har ingen uppfattning. 
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80. Hur anser Du att samverkan med AF bör utvecklas under den närmsta femårsperioden? 

 Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Minskad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Oförändrad samverkan mellan gymnasiesärskolan och AF. 

 Har ingen uppfattning. 

 

81. Om Du vill tillägga något om samverkans betydelse för elevernas förberedelse inför 

arbetslivet, gör det gärna. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för att Du har tagit Dig tid att besvara frågorna! 
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