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SAMMENDRAG:
I länder med starkt decentraliserat ansvar för välfärdstjänster kan skillnader
mellan kommuner och regioner förväntas. I artikeln studeras om, och i
så fall hur, efter(sär)gymnasial sysselsättning bland personer med intellektuell funktionsnedsättning varierar beroende på i vilken kommungrupp eller
geografisk region de bor. Analyserna baseras på data från ett unikt register
som inkluderar 12 269 avgångselever från gymnasiesärskolan i Sverige från
åren 2001–2011.
Resultaten visar att kommungrupp och region har en viss oberoende effekt
på typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning samt att andelen flyttningar över
kommungränser som företas i studiepopulationen är få.
Slutsatsen är att boendegeografiska variationer, som identifierats i andra
delar av det svenska välfärdssystemet, också i viss utsträckning gäller
efter(sär)gymnasial sysselsättning.
Nyckelord
sysselsättning, välfärdstjänster, geografiska skillnader, boendekommun,
intellektuell funktionsnedsättning, Sverige
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ABSTRACT:
Employment for young adults with intellectual disabilities
– geographic differences in housing conditions
In countries with highly decentralized welfare services, disparities between
municipalities and regions can be expected. The article analyzes whether,
and in that case, how, the type of post-school occupation among graduates
from Swedish upper secondary school for pupils with intellectual disability (USSID) varies depending on the municipality or geographic region the
former pupils live in. The analyses are based on data from a unique national
database that includes 12,269 pupils who graduated from USSID between
2001 and 2011. Results show that municipality of residence has an independent effect on the type of post-USSID occupation. Moreover, the total
percentages of relocations in the studied population are low.
The authors conclude that the geographical variations identified in other
parts of the Swedish welfare system also apply partly to post-USSID occupations. The article discusses whether municipal and regional affiliation is of
particular significance for pupils from USSID, because of their low propensity to relocate.
Keywords
post-school occupation, welfare services, geographic differences, intellectual
disability, Sweden

INTRODUKTION
Det svenska välfärdssystemet karaktäriseras av en generell välfärdspolitik där
staten har ett övergripande ansvar för att garantera medborgarna tillgång till
välfärdstjänster, t.ex. för att underlätta etablering på arbetsmarknaden, eller
ge möjlighet till andra former av sysselsättning oavsett var i landet personen
bor (Esping-Andersen 1990; Olofsson 2013). Likvärdiga möjligheter avseende tillgång till välfärdstjänster för att därigenom underlätta möjligheten
för arbete och sysselsättning är på så sätt angeläget för geografisk rättvisa
(Powell och Boyne 2001; Trydegård och Thorslund 2001; Lewin 2009).
Kommunerna är viktiga aktörer i välfärdens organisering. Både som tillhandahållare av välfärdstjänster och specifika arbetsmarknadsinsatser liksom
som «värdar» för arbetsmarknad och sysselsättningsmöjligheter genom de
företag, organisationer och myndigheter som finns etablerade i en kommun.
Under 1990-talet decentraliserades ett flertal tidigare statliga ansvarsområden till kommunal nivå, vilket antogs leda till ökad demokratisering och
effektivitet genom en större närhet till medborgarna (Bergmark 2001). Den
ökade decentraliseringen har dock förstärkt en kommunal variation vad
gäller typ och omfattning av stöd, service, tillgänglighet och kvalitet i en
rad välfärdstjänster (Bergmark 2001; Hansson och Lundahl 2004; Lundin
och Thelander 2012). Parallellt har privata aktörer i allt större utsträckning anlitats för utförande av utbildnings- och välfärdstjänster, vilket också
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har förstärkt variationen i kvantitet och kvalitet (Meagher och Szebehely
2013).
Med decentraliserade välfärdstjänster är det rimligt att förvänta sig
vissa skillnader i dessa mellan olika kommuner och geografiska regioner.
Samtidigt finns krav på att likvärdighet ska upprätthållas genom lagstiftning, förordningar och kontroll. Det svenska välfärdssamhället har därför
en utmaning i att hantera samtidiga krav på nationell likvärdighet och
kommunal självständighet (Sveriges kommuner och landsting 2014; Trydegård och Thorslund 2010). Detta väcker frågor om det finns kommunala
skillnader, och hur dessa eventuella skillnader ser ut, särskilt för personer
som har stort behov av välfärdssamhällets insatser. Denna artikel studerar
betydelsen av geografisk tillhörighet för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter att olika typer av sysselsättning.

Geografiska skillnader
Forskning och utvärderingar visar på kommunala skillnader inom områden
som utbildning, vård-, stöd- och arbetsmarknadsinsatser (se bl.a. Melinder
2003; Socialstyrelsen 2011; Wiklund 2006). Organisering, resurser, utbud
och innehåll i välfärdstjänster skiljer sig mellan olika typer av kommuner
men tydliga mönster i skillnaderna har inte kunnat konstateras.
Ett område där lokala villkor konstaterats påverka är övergången mellan
skoltid och arbetsliv för unga utan funktionsnedsättning (SOU 2007:35).
Variation i kommunala insatser leder till geografiska skillnader avseende
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden (Ungdomsstyrelsen
2005). Olikheterna grundar sig framförallt på kommuners skilda sätt att
organisera och göra prioriteringar i skolan samt på varierande omfattning
och inriktning på insatser till ungdomar som står utanför arbetsmarknaden
(ibid.). Geografiska skillnader finns även avseende utbildning inom skolan
generellt (Gustafsson och Yang Hanssen 2011) och inom särskolan för elever
med intellektuell funktionsnedsättning (Tideman 2000). Sedan decentraliseringen till kommunerna i början av 1990-talet har en ökad variation i hur
kommunerna väljer att resursfördela, organisera och leda arbetet (Mineur
2013) samt i rutinerna för utredning inför mottagande i särskolan registrerats (Skolverket 2006). Den kommunala variationen avseende särskolan
bedöms försvåra uppfyllelsen av målet om en likvärdig utbildning i hela
landet (ibid.).
Lidström (2009) visar att lokal kontext i form av boendekommun
påverkar ungdomars livschanser vid övergången från gymnasieskolan till
arbetslivet. Utbudet av gymnasieprogram är exempelvis mer begränsat i glesbygdskommuner vilket innebär färre möjligheter för ungdomar att välja
utbildning utifrån specifika intressen, förmågor och karriärmål. Olofsson,
Panician, Pettersson och Righard (2010) konstaterar även geografiska skillnader avseende det kommunala uppföljningsansvaret för unga (≤ 20 år) som
avslutat grundskolan och som saknar sysselsättning. Den kommunala divergensen antas bero på skilda tolkningar av skollagen, varierande satsningar
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på generell arbetslöshetsbekämpning, kommunernas storlek, karaktär, politiska styre samt organisering av verksamheter (Righard 2009). Olofsson mfl.
(2010) menar att olikheterna i det kommunala uppföljningsansvaret är bevis
på en «djupgående brist på likvärdig behandling av unga människor som
riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap» (ibid., s.101). Denna brist
riskerar leda till att unga vuxnas livschanser och möjligheter att etablera sig
i arbetslivet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Deras innanför-/utanförskap i förhållande till arbetsmarknaden bestäms inte enbart av individuella förmågor och intressen utan i hög grad även av lokal arbetsmarknad
och kommunala prioriteringar. Att det finns geografiska skillnader i andelen
långtidsarbetslösa ungdomar samt unga som varken arbetar eller studerar
konstateras även av Arbetsförmedlingen (2013).
En välfärdstjänst för personer med intellektuell funktionsnedsättning,
tillika vanlig sysselsättningsform efter avslutad gymnasiesärskola, är daglig
verksamhet (Arvidsson, Widén och Tideman 2015). Daglig verksamhet är
en lagstadgad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning
som saknar arbete eller annan sysselsättning utifrån lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Forskning har funnit geografiska skillnader vilka innebär att personer i behov av stöd enligt LSS kan
förvänta sig delvis olika tillgång till och innehåll i insatser beroende på
boendekommun (Bengtsson 1997; 2005; Bengtsson och Gynnerstedt 2003;
Lewin, Westin och Lewin 2008, Lewin 2009). De geografiska variationerna
förklaras bland annat av att kommunerna tolkar och implementerar lagen
olika. Andra faktorer som påverkar är att tidigare förekomst av institutioner
för personer med funktionsnedsättningar i kommunen leder till större utbud
av LSS-verksamheter, att långa avstånd till kommunal service gör att färre
ansöker om insatser, att det i avfolkningskommuner bor en högre andel
personer med behov av stöd enligt LSS och att ett varaktigt politiskt vänsterstyre i kommunen innebär mer omfattande utbud av LSS-verksamheter
(Lewin, Westin och Lewin 2008).
Geografiska skillnader har även identifierats på ytterligare andra
områden i samhället. Wiklund (2006) visar att den sociala barnavården
skiljer sig avsevärt mellan kommunerna och menar att skillnaderna – som
riskerar att leda till brister i såväl rättvisa som rättssäkerhet för barn och
unga – bl.a. beror på strukturella (t.ex. demografi, socioekonomi) och organisatoriska förhållanden (ibid.). Melinder (2003) har undersökt skillnaderna
avseende hälsans bestämningsfaktorer mellan kommungrupper i Sverige
och fann att en tredjedel av skillnaderna i ohälsotal förklaras av i vilken
kommungrupp människor bor. Socialstyrelsen (2011) konstaterar skillnader
i hälso- och sjukvård mellan landets kommuner och regioner; bl.a. varierande tillgänglighet till vård för personer med funktionsnedsättningar, vilket
kan innebära att det tar längre tid att få vård, eller att vården i vissa fall helt
uteblir.
Sammanfattningsvis visar tidigare studier att geografiska variationer
förekommer inom olika områden och utifrån faktorer såsom kommunstorlek och karaktär, lokala arbetsmarknadsförhållanden, utbud av utbild-

This article is downloaded from www.idunn.no. © 2016 Author(s). This is an Open Access
article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and
redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon
the material for non-commercial use, provided the original author and source are credited.

TIDSSKRIFT FOR VELFERDSFORSKNING | ÅRGANG 19 | NR. 3-2016

245

ningsprogram, socioekonomiska och demografiska förutsättningar, arbetslöshetssatsningar, politisk styrning, stödinsatser, organisering av verksamheter och lokala tolkningar av lagstiftning. Sammantaget är det dock hittills
inte möjligt att identifiera generella mönster i de lokala skillnaderna som kan
förklaras med olikheter mellan kommungrupper eller regioner.

Övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet
Personerna i denna studie har samtliga en utbildningsbakgrund inom
gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är en särskild skolform för elever
16–20 år och som på grund av intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inte bedömts ha förutsättning att nå målen i gymnasieskolan.
Elevgruppen uppgår i dagsläget till 2,4 % av det totala antalet elever i Sverige
i samma ålder (Skolverket 2014), vilket är en fördubbling sedan mitten
av 1990-talet då andelen var 1,2 % (Tideman 2000). Ökningen av elevantalet antas bero på flera faktorer, t.ex. en generellt ökad diagnosticering av
barn och ungdomar, ökade krav på teoretiska prestationer i grundskolan,
olika kommunala prioriteringar vad gäller resurstilldelning samt rutiner för
utredning inför mottagande i särskola (Tideman 2005; Skolverket 2006). Hur
stor andel av det totala antalet ungdomar som är mottagna i gymnasiesärskolan varierar mellan olika kommuner (Skolverket 2006). Det är dock svårt
att finna några mönster som kan förklara skillnaderna i andel elever eller
förändringar av elevantalet över tid (ibid.; SOU 2011:8).
Inom gymnasiesärskolan fanns vid tidpunkten för datainsamlingen
möjlighet för elever att gå fyra olika typer av utbildningsprogram: nationellt,
specialutformat och det individuella programmets två inriktningar: yrkesträning eller verksamhetsträning. Majoriteten av personerna i studien gick
nationellt program. Specialutformat program innebar en mer individuellt
utformad utbildning sammansatt av ett urval av kurser från de nationella
programmen. Elever med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning erbjöds utbildning inom det individuella programmet med inriktning
yrkesträning eller verksamhetsträning.
Kunskapen om vilken typ av sysselsättning personer med gymnasiesärskolebakgrund når efter avslutad utbildning, har hittills varit mycket
begränsad (Mineur, Bergh och Tideman 2009; Molin 2004, 2008). Ett generellt antagande har varit att en majoritet efter gymnasiesärskolan får obetald
sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet enligt LSS. Ett aktuellt forskningsprojekt, inom vilket föreliggande studie är en del, visar att av 12 269
elever, som avslutade den svenska gymnasiesärskolan mellan 2001–2011, hade
år 2011 47 % daglig verksamhet, 22,4 % ett arbete, 6,6 % studerade och 24 %
befinner sig «någon annanstans»; dvs. vare sig i daglig verksamhet, i förvärvsarbete eller i studier (Arvidsson mfl. 2015). Vidare framkommer att en högre
andel män än kvinnor hade förvärvsarbete, att männen har högre genomsnittslön än kvinnorna och både kvinnor och män är anställda i traditionellt
könskodade yrkeskategorier, så som vård- och omsorgspersonal respektive
byggnadsarbetare (Arvidsson, Widén, Staland-Nyman och Tideman 2016).
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Sysselsättningsstatusen påverkades även av typ av gymnasieprogram samt hur
lång tid som förflutit sedan examen. Sannolikheten att ha ett förvärvsarbete
var större för dem som gick ut skolan mellan 2001–2006 jämfört med de som
gick ut 2007–2011; liksom för dem som gått ett nationellt program, jämfört
med elever som gått något av de övriga programen (ibid.).
Att kön, förfluten tid efter examen och utbildningsprogram har samband
med sysselsättningen bland personer med gymnasiesärskolebakgrund har
således tidigare analyser visat. Forskning har även identifierat en geografisk variation avseende tillgång till olika välfärdstjänster och möjligheter
att etablera sig på arbetsmarknaden för unga utan funktionsnedsättning.
Det saknas dock kunskap om vilken betydelse boendegeografin har för
sysselsättningsmöjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Denna studies syfte är därför att analysera om, och i så fall hur,
efter(sär)gymnasial sysselsättning för personer med intellektuell funktionsnedsättning geografiskt varierar. Geografiska skillnader studeras på två
olika sätt; dels utifrån en kategorisering av boendekommuner som baseras på
kommunernas storlek och karaktär (kommungrupper), dels utifrån kommunernas geografiska placering i landet (geografiska regioner). De frågeställningar som undersöks är om det finns geografiska skillnader avseende
efter(sär)gymnasial sysselsättning och i så fall; hur ser sambanden ut mellan
kommungrupp respektive geografisk region och typ av efter(sär)gymnasial
sysselsättning?

METOD
Studien baseras på data från Halmstad University Register on Pupils with
Intellectual Disability (HURPID). Materialet samlades in genom att slutbetyg
alternativt samlat betygsdokument för de som gick ut gymnasiesärskolan
2001–2011 begärdes in från samtliga svenska kommuner. Från slutbetygen
hämtades information om de f.d. elevernas personnummer, kön, skolkommun, gymnasieprogram och examensår. Uppgift om personnummer
inhämtades för att möjliggöra samkörningar med andra register. HURPID
ger unik kunskap eftersom nationellt heltäckande data på individnivå om
utbildning bland personer med gymnasiesärskolebakgrund inte har funnits
tidigare (Arvidsson mfl., 2015).
HURPID har samkörts med två nationella register; LISA och LSS-registret. Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) innehåller information om demografi, utbildning,
sysselsättning och inkomst för personer över 15 år. LSS-registret innehåller information om de insatser som har beviljats enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Data (år 2011) om
boendekommun och förvärvsarbete eller studier har inhämtats från LISA
och information om insatsen daglig verksamhet från LSS-registret. Studien
har erhållit etiskt godkännande från Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr.
2011:326 och 2011:782).
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Studiepopulationen
HURPID omfattar 12 269 f.d. gymnasiesärskoleelever; 5 131 (41,8 %)
kvinnor och 7 138 (58,2 %) män. Elever från alla gymnasiesärskoleprogram,
inklusive elever som gick ut skolan med ofullständiga betyg, innefattas i
studien.
I analyserna föreligger ett visst bortfall. Analyserna i studien omfattar 11
958–11 990 (97,5–97,7 %) av de 12 269 personerna i HURPID. Förklaringen
till bortfallet är att alla individer från HURPID inte kan kopplas ihop med
individerna i LISA för specifika variabler. Bortfallet kan bland annat bero
på dödsfall, utlandsflytt eller felaktiga personnummer, personnummerändringar och saknade uppgifter för någon av variablerna. Det finns inte skäl
att anta att bortfallet är systematiskt då det inte är kopplat till särskilda
kommuner, regioner, examensår, programtyper etc.

Beroende och oberoende variabler
Studiens beroendevariabel är sysselsättningstyp. I tidigare analyser av material i HURPID har fyra olika sysselsättningstyper identifierats; daglig verksamhet (beslut enligt LSS), förvärvsarbete, studier och «någon annanstans»
(personen återfinns inte i någon av de övriga tre sysselsättningstyperna).
Sysselsättningstyp avser den sysselsättning individerna hade 2011 (Arvidsson
m.fl. 2015), och definieras enligt nedan. Antal och andel för respektive sysselsättningstyp i HURPID 2011 anges inom parantes:
Daglig verksamhet (n=5 760, 47 %)
Daglig verksamhet är en av de tio insatser som kan beviljas enligt LSS.
Insatsen syftar till att erbjuda obetald sysselsättning som kan «bidra till
personlig utveckling och att främja delaktighet i samhällslivet och det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete» (Socialstyrelsen 2008:9). För att beviljas daglig verksamhet måste en person
bedömas tillhöra lagens personkrets 1 (utvecklingsstörning) eller 2 (vuxenhjärnskada) och vara i yrkesverksam ålder samt inte förvärvsarbeta eller
studera (1§ LSS).
Förvärvsarbete (n=2 745, 22.4 %)
Förvärvsarbete inkluderar personer som i det nationella registret LISA klassificerats ha arbetat och fått inkomst i en sådan omfattning att de är skyldiga
att betala skatt – oavsett om det är en subventionerad eller icke subventionerad anställning. I föreliggande studie har ingen avgränsning gjorts avseende förvärvsarbetets varaktighet eller omfattning.
Studerande (n=809, 6,6 %)
Personer som har gått i gymnasiesärskolan är inte behöriga att studera på
högskolor och universitet. Studerande avser därför eftergymnasiala studier
inom kommunal vuxenutbildning eller kurser på folkhögskolor.
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Någon annanstans (n=2 955, 24 %)
När en person inte har daglig verksamhet, inte förvärvsarbetar eller studerar
betecknas hon/han tillhöra gruppen «någon annanstans».
Kommungrupp och geografisk region
Kommungrupp och geografisk region är oberoende variabler i studien. Variabeln geografisk region syftar till att komplettera den storleks- och karaktärsbaserade variabeln kommungrupp med ett geografiskt perspektiv. Kommungrupp och geografisk region möjliggör två olika analyser av kommunerna,
utan att fokusera enskilda kommuner som i relation till varandra har ett
varierande antal f.d. elever; allt från hundratals till en handfull. En analys av
enskilda kommuner skulle kunna innebära att f.d. elever identifieras.
Uppgifter om studiepopulationens boendekommuner hämtades från
LISA. De totalt 290 kommunerna grupperades i enlighet med Sveriges
Kommuners och Landstings (SKL) definitioner av kommungrupper (Sveriges
kommuner och landsting 2010). SKLs kommungruppsindelning har sedan
1988 använts i flera olika jämförelser och analyser, där ett lokalt/regionalt
perspektiv har varit viktigt (ibid.:9). Fem olika typer av kommungrupper
har analyserats; storstad (3 kommuner, folkmängd ≥ 200 000 invånare),
större stad (31 kommuner, folkmängd: 50 000–200 000 invånare, tätortsgrad
överstigande 70 %), förortskommun (60 kommuner, >50 % av befolkningen
pendlar till arbetet i stor- eller större stad), glesbygdskommun (36 kommuner,
tätortsgrad <70 % och <8 invånare per km2 samt kommuner med <300 000
invånare inom 112,5 km radie). Kommungruppen övriga kommuner (160
kommuner) består av pendlings-, turism-, besöksnärings- eller varuproducerande kommuner samt kommuner i tätbefolkade regioner (SKL, 2010).
Geografisk region utgår från de 21 svenska länen. Uppgifterna om individernas boendelän hämtades från LISA. Länen delades in i fem geografiska
regioner utifrån Statistiska Centralbyråns regionindelning (SCB 2014); södra
(38 kommuner), västra (55 kommuner), mellersta Sverige (86 kommuner),
Stockholmsregionen (26 kommuner) och norra Sverige (85 kommuner).
De fem kategorierna inom geografisk region och de fem inom kommungrupp omkodades (Djurfeldt 2009) inför analyserna och visar om en person
2011 bodde i en specifik kommungrupp/geografisk region (1) eller ej (0).
Tre av fem kommungrupper finns representerade i alla de geografiska regionerna. Kategorin storstad förekommer dock inte i regionerna mellersta och
norra Sverige. Kategorin glesbygdskommun förekommer framförallt i regionen norra Sverige.
Information om kön, examensår och gymnasieprogram finns i HURPID.
Variabel kön avser kvinnor respektive män, examensår anger vilket år
(2001–2011) en person avslutade gymnasiesärskolan. I analyserna har variabeln examensår dikotomiseras och anger om en person avslutade gymnasiesärskolan mellan 2001–2006 eller mellan 2007–2011. Den kontinuerliga
variabeln examensår omkodades till en kategorisk dummyvariabel. Då övriga
oberoende variabler i modellen är kategoriska så underlättar det tolkningen
av förändringar i odds om även kontinuerliga variabler kodas om till katego-
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riska (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010). Gymnasieprogram beskriver
vilken typ av program personen gått, dvs. nationellt, specialutformat, individuellt (yrkes- eller verksamhetsträning) eller om personen gick ut skolan
med ofullständiga slutbetyg.

Dataanalys
Skillnader i typ av sysselsättning mellan personer i olika kommuner har
analyserats med Pearson’s Chi2-test. Samband mellan kommungrupp respektive geografisk region och sysselsättningstyp har analyserats med logistisk
regression som justerats för kön, examensår och gymnasieprogram.
Resultaten av regressionsanalyserna presenteras i form av oddskvoter.
Som referenskategorier i analyserna användes övriga kommuner respektive
mellersta Sverige då de innehåller störst antal kommuner bland kommungrupperna och de geografiska regionerna (Djurfeldt, Larsson och Strärnhagen 2010). Oddskvoterna indikerar sannolikheten för att en person som
är bosatt i en kommungrupp, respektive en geografisk region, har en viss
typ av sysselsättning (daglig verksamhet, arbete, studier eller «någon annanstans») jämfört med referenskategorierna, då hänsyn tagits till personernas
kön, examensår och gymnasieprogram. Sambanden mellan kommungrupp
respektive geografisk region och sysselsättningstyp har analyserats i två
modeller. I modell 1 justeras sambanden för kön och i modell 2 justeras
sambanden för kön, examensår och gymnasieprogram. Val av justeringsvariabler motiveras av att tidigare studier på HURPID-populationen visat att
kön, examensår och gymnasieprogram påverkar sysselsättningstyp
(Arvidsson mfl. 2015; 2016). Samtliga analyser har genomförts i SPSS
version 20.

RESULTAT
Deltagarna i studiepopulationen presenteras i tabell 1 och visar att den
största andelen personer i HURPID bodde i kommungruppen större städer
(33,5 %). Den näst största andelen återfanns i övriga kommuner (32.5 %)
följt av förortskommuner (15,9 %), storstäder (11,5 %) och glesbygdskommuner (6,6 %).
I alla kommungrupper, utom i större städer, var andelen personer som
gick ut skolan mellan 2007–2011 större än andelen som gick ut 2001–2006.
Det kan bero på den generella elevökning som skedde i särskolan under
1990- och tidiga 2000-talet, men det kan också bero på att täckningen i
HURPID är bättre bland de senare avgångsklasserna än de tidigare eftersom
skolorna i högre grad har upprättat och arkiverat betygsdokument för senare
avgångselever än tidigare (jmf. Tideman, Widén och Arvidsson 2012).
Av tabell 1 framgår vidare att andelen kvinnor som bodde i storstäder och
större städer var något högre än andelen män samt att andelen män var något
högre än andelen kvinnor i förorts- och glesbygdskommuner. I kommungruppen övriga kommuner fanns en jämn könsfördelning.
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Tabell 1: Fördelning av HURPID-populationen med avseende på kön, gymnasieprogram och examensår.
Stratifierat på kommungrupp. HURPID, 2011.
Storstad
N

Större stad

%

N

%

Förort
N

%

Glesbygd

Övriga

N

%

N

%

Totalt
N

%

Examensår
2001–2006

527

11,2

1688

36,0

686

14,6

305

6,5

1482

31,6

4688

39,2

2007–2011

854

11,6

2320

31,9

1212

16,7

485

6,7

2411

33,2

7273

60,8

1372

11,5

4008

33,5

1898

15,9

790

6,6

3893

32,5

119611

100

Kvinnor

588

11,7

1748

34,9

779

15,5

294

5,9

1602

32,0

5011

41,8

Män

796

11,4

2261

32,4

1130

16,2

500

7,2

2292

32,0

6979

58,2

Totalt

1384

11,5

4009

33,4

1909

15,9

794

6,6

3894

32,5

119902

100

Nationellt

533

11,5

1706

36,8

578

12,5

300

6,5

1520

32,8

4637

38,6

Specialutformat

219

9,9

660

29,9

461

20,9

151

6,8

716

32,4

2207

18,4

Yrkesträning

382

13,4

972

34,2

517

18,2

185

6,5

785

27,6

2841

23,7

Verksamhetsträning

181

15,8

313

27,3

186

16,2

82

7,2

383

33,4

1145

9,6

Ofullständigt betyg

69

6,0

358

30,9

167

14,4

76

6,6

487

42,1

1157

9,7

32,5

119873

100

Totalt
Kön

Gymnasieprogram

Totalt
1308

1384

11,6

4009

33,4

1909

15,9

794

6,6

3891

missing (2,6 %), 2297 missing (2,3 %), 3282 missing (2,4 %).

Skillnader och samband mellan kommungrupp och sysselsättningstyp
Resultaten av analyserna i tabell 2 avseende sysselsättningstyp för f.d. elever
i olika kommungrupper visar att det föreligger både likheter och skillnader
mellan kommungruppstillhörighet och vilken typ av sysselsättning man
har. Daglig verksamhet var den sysselsättningstyp som var vanligast förekommande oavsett kommungruppstillhörighet, och studier var den sysselsättningstyp som var minst vanligt förekommande i alla kommungrupper.
Sysselsättning inom daglig verksamhet var högst i kategorin storstäder och
lägst i kategorin övriga kommuner. För förvärvsarbete var förhållandet det
motsatta; den största andelen återfanns i övriga kommuner och den minsta
andelen i storstäderna. Den största andelen som studerade bodde i förortskommuner och den minsta andelen studerande i glesbygdskommunerna.
Skillnader mellan kommungrupperna fanns även i kategorin «någon annanstans»; den högsta andelen i glesbygdskommuner och den lägsta andelen i
kategorin förortskommuner.
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Tabell 2: Andel (%) av de som bor i respektive kommungrupp som under 2011 hade
sin sysselsättning inom daglig verksamhet, i arbete, i studier eller någon annanstans.
(N=11990) HURPID, 2011.
Daglig verksamhet Förvärvsarbete Studerar Någon annanstans
Stortstäder

52,8

18,1

4,3

24,7

Större städer

49,7

23,2

4,3

22,8

Förortskommuner

48,3

23,9

5,3

22,4

Glebygdskommuner

48,0

21,5

3,0

27,5

Övriga kommuner

44,3

24,1

4,6

27,0

Genomsnittlig andel

48,0

22,9

4,5

24,6

Resultaten i tabell 3 visar att sannolikheten var störst att ha daglig verksamhet som sysselsättningstyp oavsett i vilken kommungrupp personerna
bodde, då sambanden justerats för kön (modell 1), i relation till referensgruppen övriga kommuner. F.d. elever som bodde i någon av de tre storstäderna (Stockholm, Göteborg eller Malmö) hade med större sannolikhet en
sysselsättning inom daglig verksamhet (OR 1,18) jämfört med de som bodde
i övriga kommuner (referenskategori) vid justering för kön, examensår och
gymnasieprogram (modell 2). Det var mindre sannolikt att de som bodde
i en storstad hade ett förvärvsarbete (OR 0,79) jämfört med de som bodde
i övriga kommuner i (modell 2). Övriga samband mellan storstad och de
olika typerna av sysselsättning var inte signifikanta då de justerats för kön,
examensår och gymnasieprogram.
F.d. elever som tillhörde kategorin större städer hade, vid justering för
kön, examensår och gymnasieprogram, större sannolikhet att ha daglig verksamhet (OR 1,27) och lägre sannolikhet att tillhöra sysselsättningstypen
«någon annanstans» (OR 0,82) jämfört med f.d. elever i övriga kommuner
(modell 2).
Analyserna av sambandet mellan kommungruppstillhörighet och sysselsättning bland f.d. elever som var bosatta i förortskommuner visar att de mer
sannolikt hade ett förvärvsarbete (OR 1,16) och mindre sannolikt tillhörde
kategorin «någon annanstans» (OR 0,85), (modell 2). Analyserna avseende
sambandet mellan att bo i en glesbygdskommun och de olika sysselsättningstyperna var signifikanta endast i modell 1 (tabell 3).
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Tabell 3. Oddskvoter och p-värde för sambandet mellan kommungrupp, kön, examensår, gymnasieprogram och typ av
sysselsättning (N=11958); resultat av multivariata logistiska regressionsanalyser, HURPID 2011.
Daglig verksamhet

Förvärvsarbete

Studier

Någon annanstans

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

1,43***

1,18*

0,71***

0,79**

0,94

1,05

0,85*

1,01

Större stad

1,24*

1,27***

0,97

0,94

0,92

0,96

0,79***

0,82***

Förort

1,18**

1,01

0,99

1,16*

1,16

1,16

0,77***

0,85*

Glesbygd

1,18*

1,11

0,84*

0,90

0,66

0,67

1,01

1,08

Övrig (ref.)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,23***

1,25***

0,49***

0,47***

1,39***

1,41***

1,33***

1,39***

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kommungrupp
Storstad

Kön
Kvinnor
Män (ref.)
Examensår
2001–2006 (ref.)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,77***

0,64***

2,67***

1,64***

Nationellt (ref.)

1,00

1,00

1,00

1,00

Specialutformat

1,58***

0,77***

1,29*

0,75***

Yrkesträning

10,66***

0,08***

0,55***

0,32***

Verksamhetsträning

25,14***

0,002***

0,15***

0,20***

0,95

0,60***

1,15

1,60***

2007–2011
Gymnasieprogram

Ofullständigt
–2LL
Nagelkerke
Chi2

16486,44

13167,25

12623,48

10726,68

4342,53

4142,62

13254,11

12421,77

0,008

0,329

0,033

0,250

0,006

0,060

0,009

0,108

72,55***

3391,73***

260,94***

2157,74***

21,42***

221,33***

71,37***

903,71***

***p<,001, **p<,01, *p<,05

Modell 1 (M1) är justerad för kön. Modell 2 (M2) är justerad för alla oberoende variabler.

Samband mellan geografisk region och sysselsättningstyp
Av tabell 4 framgår det att f.d. elever i Stockholmsregionen med större
sannolikhet studerade (OR 1,40) jämfört med f.d. elever i referenskategorin
mellersta Sverige (modell 2) medan de i södra Sverige med lägre sannolikhet hade en sysselsättning inom daglig verksamhet (OR 0,75) (modell
2). Sambandet mellan att bo i södra Sverige och tillhöra kategorin «någon
annanstans» (OR 1,17) var i stort sett oförändrat vid justering för kön,
examensår och gymnasieprogram, jämfört med referensgruppen (modell 2).
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F.d. elever bosatta i västra Sverige, hade mer sannolikt sysselsättning
inom daglig verksamhet (OR 1,24) och mindre sannolikt ett förvärvsarbete
(OR 0,78) (modell 2). Avslutningsvis var det mer sannolikt att f.d. elever
i norra Sverige hade sysselsättning inom daglig verksamhet (OR 1,19) och
mindre sannolikt ett förvärvsarbete (OR 0,77), jämfört med referensgruppen
mellersta Sverige (modell 2).
Tabell 4. Oddskvoter och p-värde för sambandet mellan geografisk region, kön, examensår, gymnasieprogram och typ
av sysselsättning (N=11958); resultat av multivariata logistiska regressionsanalyser, HURPID 2011.
Daglig verksamhet

Förvärvsarbete

Studier

Någon annanstans

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

1,24**

0,92

0,75***

0,99

1,40*

1,40*

0,88

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Södra

0,83**

0,75***

1,05

1,09

1,31*

1,29

1,15*

1,17*

Västra

1,03

1,24**

0,91

0,78***

1,01

1,01

1,06

0,99

0,96

1,19**

0,89

0,77***

0,86

0,82

1,21**

1,09

1,24***

1,26***

0,49***

0,47***

1,39***

1,41***

1,32***

1,38***

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Geografisk region
Stockholm
Mellersta (ref.)

Norra
Kön
Kvinnor
Män (ref.)
Examensår
2001–2006 (ref.)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,77***

0,64***

2,65***

1,64***

Nationellt (ref.)

1,00

1,00

1,00

1,00

Specialutformat

1,64***

0,75***

1,23

0,75***

Yrkesträning

11,16***

0,07***

0,52***

0,32***

Verksamhetsträning

26,11***

0,001***

0,14***

0,21***

Ofullständigt

0,93***

0,61***

1,15

1,62***

2007–2011
Gymnasieprogram

–2LL
Nagelkerke
Chi2

16494,85

13134,82

12626,93

10709,25

4335,31

4133,37

13261,40

12435,08

0,007

0,332

0,032

0,252

0,008

0,062

0,008

0,107

64,13***

3424,17***

257,49***

2175,16***

28,64***

230,58***

64,09***

890,40***

***p<,001, **p<,01, *p<,05

Modell 1 (M1) är justerad för kön. Modell 2 (M2) är justerad för alla oberoende variabler.
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Flyttmönster
Ett sätt att öka möjligheterna till förvärvsarbete för unga är att flytta till
kommuner eller regioner som erbjuder arbetstillfällen. Studier visar att
unga vuxna (20–29 år gamla) utan funktionsnedsättning är den grupp i
den svenska befolkningen som flyttar i störst utsträckning inom och över
kommun- och regiongränser (Statistiska Centralbyrån 2010). Detta mönster
gäller inte HURPID-populationen då analyser visar att andelen flyttningar
som företagits är relativt liten. Under år 2011 flyttade 2 352 personer
(19,6 %) av de 12 269 f.d. eleverna över huvudtaget och totalt var det enbart
595 personer (5 %) som flyttade till en annan kommun (jf. 21 % av alla
unga, 20–29 år, flyttade till ett annat län). Flertalet av de som flyttade bytte
med andra ord boende inom samma kommun. Den största andelen av de
2 352 f.d. elever som flyttade under 2011 återfanns bland de som gått ut
gymnasiesärskolan med ofullständiga slutbetyg och de som tillhörde sysselsättningstypen «någon annanstans». Sett över tid (2001–2011) förändrade
sig andelen flyttningar bland personerna inte nämnvärt, varken flyttningar
inom kommuner eller över kommungränser.

DISKUSSION
Studien bekräftar att boendegeografiska variationer, som tidigare identifierats inom andra områden av det svenska välfärdssystemet, även till viss del
finns i efter(sär)gymnasial sysselsättning; var f.d. elever bor har ej obetydlig
betydelse för vilken sysselsättning de senare har. Kommungrupps- och regiontillhörigheten antas vara särskilt betydande för personer med gymnasiesärskolebakgrund eftersom möjligheterna att flytta är mer begränsade vilket
gör att boendekommunens arbetsmarknads- och välfärdstjänstutbud i högre
grad kan bli avgörande för personens sysselsättningsmöjligheter.

Geografisk variation
Arbetsmarknadens sätt att fungera skiljer sig lokalt och regionalt (Hedin
och Tegsjö odaterad, Jansson 2012), liksom hur välfärdstjänster, som exempelvis åtgärder mot ungdomsarbetslöshet eller stöd och service till personer
med intellektuell funktionsnedsättning, organiseras och i vilken omfattning
och kvalitet de erbjuds (se t.ex. Lewin mfl. 2008; Lewin 2009; Mineur 2013;
Olofsson mfl. 2010). Denna studie visar att det föreligger vissa boendegeografiska skillnader även när det gäller efter(sär)gymnasial sysselsättning.
Flertalet av de f.d. elever som i gymnasiesärskolan gick yrkes- eller verksamhetsträning hade efter avslutad skolgång daglig verksamhet. En möjlig
orsak (som programvalet indikerar) är att dessa personer har mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning och att de utifrån detta står längst
från att etablera sig på arbetsmarknaden. Ytterligare en tänkbar orsak, som
gäller storstäder och större städer, kan vara att det där finns fler speciellt
målgruppsanpassade verksamheter till följd av ett större invånarantal. Detta
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torde gälla såväl särskolor som daglig verksamhet enligt LSS. Ett tillgängligt utbud kan i sin tur bidra till att välfärdstjänster, som daglig verksamhet,
erbjuds framför stöd till arbete eller studier.
Resultaten kan även tyda på att barn och unga med mer omfattande
funktionsnedsättningar (tillsammans med sina familjer) har flyttat till storstäderna för att komma närmare utbudet av mer diversifierade och specialinriktade verksamheter. De förhållanden som präglar arbetsmarknaden i
storstäder och större städer (t.ex. stark konkurrens om vakanta arbetstillfällen) kan innebära att daglig verksamhet enligt LSS utvecklas för att möta
behovet av sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Det är vidare rimligt att anta att flera av de familjer som bor i storstäder och
i större städer, är inflyttade och därför i viss mån kan ha mindre möjligheter
att hitta förvärvsarbete via släktingar eller andra kontakter och nätverk.
I studien framkom att f.d. elever som tillhörde kategorin förortskommuner hade störst sannolikhet att ha ett förvärvsarbete och de i storstäder
mindre sannolikt hade ett förvärvsarbete, jämfört med personer i övriga
kommuner. Resultaten ligger i linje med Arbetsförmedlingens konstaterande
(2013) att arbetslösheten bland unga är som lägst i just förortskommuner.
Det indikerar att kombinationen av lokal arbetsmarknad och lokala insatser
i förortskommuner främjar förvärvsarbete bland både unga med och utan
funktionsnedsättning.
Det är viktigt att poängtera att det i den heterogena gruppen f.d. gymnasiesärskoleelever finns en betydande variation i förutsättningar för att nå
olika typer av sysselsättningar. Förvärvsarbete är därför troligen inte ett
rimligt mål för samtliga enskilda individer. I den nationella handikappolitiken (Regeringen 2011) och i internationella styrdokument, som FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet 2008), är dock full delaktighet även på arbetsmarknaden ett
tydligt mål. Välfärdssystemen och de insatser som ges bör vara utformade
så att alla ges möjlighet att nå den sysselsättning som motsvarar var och ens
förmåga och vilja till arbete och sysselsättning. En oväntat stor andel i denna
studie, ca en fjärdedel, tillhör kategorin «någon annanstans» och saknar
således sysselsättning. Detta tyder på att välfärdsstrukturerna inte fungerar
optimalt eftersom dessa personer vare sig fångas upp i välfärdssystemet eller
på arbetsmarknaden.
Tidigare studier har visat att kommunerna är olika generösa med stödinsatser enligt LSS beroende på bland annat politisk majoritet (Lewin mfl.
2008). Föreliggande studie har inte data som indikerar grad av generositet i
olika kommungrupper och resultaten kan därför varken bekräfta eller argumentera emot betydelsen av kommunal generositet. Det kan dock vara så
att i kommuner som är mer generösa i form av väl utbyggda LSS-insatser
kommer färre personer ut i förvärvsarbete eftersom insatsen daglig verksamhet är lättillgänglig. Utifrån de resultat som framkommit i studien kan
det därför vara rimligt att diskutera om personer som gått gymnasiesärskola
har större chans att komma ut i förvärvsarbete om de bor i en kommun
som i mindre omfattning erbjuder insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Ett
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sådant resonemang behöver då också knytas till det utbud som erbjuds med
hänsyn tagen till en mer detaljerad information om grad av funktionsnedsättning bland de personer som bor i en viss kommun.
Lewins forskning (2008, 2009) visar vidare att de kommuner som tidigare hade haft stora vårdhem för personer med intellektuell funktionsnedsättning hade tradition av att ge stöd och service till den aktuella målgruppen
och även efter institutionsavvecklingen ett större utbud av insatser. Samma
resonemang skulle kunna överföras till de kommuner som länge haft stora
gymnasiesärskolor och därmed stora kullar med avgångselever. De kommunerna skulle kunna antas ha en närmare koppling till LSS-verksamheterna
och större vana vid att förebereda eleverna för efter(sär)gymnasial sysselsättning i form av daglig verksamhet jämfört med de kommuner som endast har
ett fåtal avgångselever varje år.
Det skulle också kunna vara så att det i små kommuner, där elever
som är mottagna i särskolan ofta får sin utbildning i vanliga gymnasieklasser eftersom det inte finns tillräckligt underlag för renodlade särskoleklasser, även finns en begränsad tillgång till daglig verksamhet. I en klass där
särskole- och icke-särskoleelever går tillsammans aktualiseras troligtvis en
utökad uppsättning alternativ av eftergymnasiala sysselsättningar än vad som
är fallet i en renodlad gymnasiesärskoleklass. Utifrån detta resonemang antas
stereotypa förväntningarna om den efter(sär)gymnasiala sysselsättningen
minska i integrerade klasser.
Analyserna som fokuserar regiontillhörighet bekräftar resultatet från
analyserna av kommungruppstillhörighet; det föreligger boendegeografiska
skillnader avseende efter(sär)-gymnasial sysselsättning. Arbetsförmedlingen
(2013) konstarerar att den generella ungdomsarbetslösheten är hög i Sydoch Mellansverige och betydligt lägre i bl.a. Stockholmsregionen. Föreliggande studie bekräftar till viss del ett liknande mönster för personer med
bakgrund i gymnasiesärskolan. Dock kan resultat likt de från Arbetsförmedlingen som visar att ungdomsarbetslösheten är generellt låg i Stockholmsregionen innebära att personer med gymnasiesärskolebakgrund förvisso inte
är arbetslösa men att de troligen inte heller har ett förvärvsarbete; kommungruppsanalysen visar exempelvis att storstäderna hade den största andelen
f.d. elever med daglig verksamhet.
Med hänvisning till den begränsade andelen f.d. elever som flyttar är det
relevant att vidare analysera om geografiska skillnader, som t.ex. uppstår
i samband med att välfärdstjänster decentraliseras, särskilt starkt påverkar
personer med gymnasiesärskolebakgrund och därmed deras möjligheter att
nå olika typer av sysselsättning och etablera sig på arbetsmarknaden oavsett
var i landet de bor. Flertalet f.d. elever är därför hänvisade till den sysselsättning som varit tillgänglig i boendekommunen.
Det är avslutningsvis viktigt att betona den stora heterogenitet som finns
i gruppen unga vuxna med bakgrund i gymnasiesärskolan liksom den betydande variationen i förutsättningar i välfärdsresurser och arbetsmarknad i
kommunerna och regionerna. Problem uppstår då en person som vill ha en
viss typ av sysselsättning inte får möjlighet till detta på grund av att hon/han
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bor i en kommun där utbudet av sysselsättningsmöjligheter och välfärdstjänster är begränsat eller ensidigt. De begränsade flyttmöjligheterna för denna
grupp av unga vuxna riskerar att förstärka betydelsen av geografisk tillhörighet för deras möjligheter till önskad sysselsättning.
En kommunal och regional variation som innebär att f.d. elever, trots
vilja och likartade individuella förutsättningar, har olika möjligheter att nå
förvärvsarbete är problematiskt i relation till handikappolitiska mål om rätt
till arbete och delaktighet i samhället liksom ambitionen om en nationellt
likvärdig välfärd. Geografiska skillnader minskar möjligheterna till arbete för
personer med intellektuell funktionsnedsättning och därmed för likvärdiga
livschanser och social rättvisa i välfärdssamhället.

Metoddiskussion
Denna explorativa studie är en första analys av boendegeografiska skillnader,
mätt som kommungrupps- och regiontillhörighet, beträffande
efter(sär)gymnasial sysselsättning. Styrkan i studien är att den bygger på
nationell data som ger förutsättningar att studera situationen efter skoltiden för personer som avslutade den svenska gymnasiesärskolan mellan
2001–2011.
Såväl kommungrupper som geografiska regioner är grova kategorier, det
innebär att nyanser i och mellan enskilda kommuner går förlorade men
samtidigt skapas viss jämförbarhet med andra studier då kommungrupp och
region är vanligt förekommande analyskategorier. Då studien är en tvärsnittsstudie, kan inga slutsatser dras om kausalitet i de samband som framträder.
De fyra sysselsättningskategorier som används i analyserna ger en grov
indelning av personernas sysselsättning 2011. Det bör noteras att benämningen av de sysselsättningskategorier som använts i studien inte nödvändigtvis överensstämmer med hur enskilda personer upplever och beskriver
sin sysselsättning. Exempelvis kan en person med sysselsättning inom
obetald daglig verksamhet se det som sitt arbete även om det inte är ett
förvärvsarbete enligt studiens definition.
Förklaringsvärdet av analyserna är 32,9 % respektive 33,2 % vilket
innebär att förklaringsfaktorerna till att man har en viss typ av sysselsättning efter gymnasiesärskolan kan antas ligga även i andra orsaker än de som
analyserats i denna studie.
Studien visar att det finns samband mellan kommungrupps- respektive
regiontillhörighet och typ av efter(sär)gymnasial sysselsättning men i vilken
mån dessa samband kan relateras till geografiska skillnader påverkade av
faktorer som decentraliserad stöd och service, gymnasiesärskolornas förberedelsearbete med eleverna inför vuxenlivet, lokala arbetsmarknadsförhållanden eller faktorer relaterade till individuella förutsättningar kan studien
inte besvara. I framtida studier bör analyserna fördjupas ytterligare och
variationer i strukturella förutsättningar för olika typer av sysselsättning
inom kommuner och regioner, samt individers förutsättningar och förmågor
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beaktas. Även kommunal variation avseende andel elever som tas emot i
särskolan liksom en varierande elevökning i särskolan över tid är faktorer
som bör undersökas närmare i framtida studier i relation till sysselsättningsmöjligheter.
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