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Förord
Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) arbetar med att initiera 
kommunrelevant forskning och utvecklingsverksamhet vid universitetet, 
med att återföra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa 
möten mellan kommunföreträdare och forskare. I vår verksamhet har vi valt 
att fokusera på tre områden: Lokal politik och kommunledning; Välfärd, 
och Samhällsbyggnad. I samtliga dessa områden samarbetar vi med fors-
kare och forskningsmiljöer på olika delar av Linköpings universitet. 

I den här rapporten undersöker Kristina Hellberg och Anette Kjellberg 
hur unga vuxna med ADHD eller Aspergers syndrom (AS) upplever och 
beskriver sin övergång från skola till arbetsliv. Rapporten visar bland an-
nat att det inte bara är övergången från gymnasiet till vidare studier som 
är väsentlig att studera. Tvärtom, skriver författarna, är övergångarna från 
till exempel mellan- till högstadium viktiga brytpunkter som kan ha en 
avgörande betydelse för den fortsatta skolgången för personer med ADHD 
och AS, och för dessas framtida möjligheter att etablera sig på arbetsmark-
naden. 

Fokus i rapporten ligger på de enskilda personernas erfarenheter och 
upplevelser. Inte desto mindre är rapporten av en stor kommunstrategisk 
relevans. Rapporten ger unga vuxna med ADHD och AS en möjlighet att 
komma till tals, och ökar på så vis möjligheterna till en fördjupad förståelse 
bland dem som möter och planerar för dessa individer i kommunal verk-
samhet. 

Josefina Syssner

Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier 
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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av 
övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna 
med ADHD och Aspergers syndrom. Utifrån syftet har studien tre fråge-
ställningar som är följande:

1. Vilka strategier använder deltagarna för att hantera övergångspro-
cessen?

2. Hur förhåller sig deltagarna till diagnosen och dess betydelse för 
övergångsprocessen?

3. Vilka faktorer stödjer respektive hindrar övergångsprocessen? 
Bakgrunden i rapporten innefattar en presentation av funktionshinder-
politiken i Sverige. Vidare återfinns en forskningsöversikt över studier som 
belyser utbildning och arbete för personer med ADHD och Aspergers syn-
drom och som är relevanta för studien. Semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med nio kvinnor och elva män i åldrarna 19–30 år som har 
ADHD eller Aspergers syndrom. Samtliga utom en deltagare har avslutat 
grundskolan med fullständiga betyg. Åtta har avslutat gymnasiet med full-
ständiga betyg och endast en person har genomgått universitetsutbildning. 
Sex deltagare har arbete varav två på öppna marknaden och fyra i daglig 
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Av övriga deltagare är sex arbetslösa och uppbärande av arbetsmarknads-
politiska åtgärder. 

Kvalitativ analys har använts för att bearbeta data. Resultatet är indelat 
i tre delar. Resultatet i del ett innefattar två idealtyper ”pådrivarna” och ”ac-
cepterarna” som beskrivs som två olika strategier som deltagarna använder 
för att hantera övergångsprocessen. Del två beskriver hur deltagarna förhål-
ler sig till sin diagnos och dess betydelse för övergångsprocessen. Den tredje 
delen visar faktorer som stödjer och hindrar övergångprocessen från skola 
till vidare studier och arbete. Fyra av faktorerna; socialt stöd, lärsituation, 
institutionella förutsättningar och samhälleligt stöd har såväl främjat som 
hindrat övergångsprocessen för deltagarna. Förekomsten av kognitivt stöd 
är en stödjande faktor, medan individuella förutsättningar visar sig vara en 
hindrande faktor. 

I diskussionen tas upp att övergångsprocessen består av faktorer på så-
väl individ som på samhällsnivå, vilket leder till att det krävs en mångfald 
av aktörer som samverka för att underlätta övergångsprocessen för unga 
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vuxna med ADHD och Aspergers syndrom.
Fortsatt forskning inom området är nödvändigt med tanke på att forsk-

ningsområdet är under utveckling. 

Nyckelord: övergångsprocess, grundskola, gymnasium, universitet, arbete, unga vuxna, 
ADHD, Aspergers syndrom.
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Författarnas förord 
För att kunna genomföra detta forskningsprojekt har våra deltagare som vi 
har intervjuat varit en viktig förutsättning. Ett varmt tack till alla ungdo-
mar som vi har mött och som villigt berättat om sina erfarenheter om sin 
skoltid och om övergången till ett vuxenliv. Var och en av Er, deltagare, har 
satt djupa spår utifrån era personliga berättelser. Ni har bidragit med viktig 
och unik kunskap utifrån era erfarenheter! Tack för att Ni deltog. 

Vi riktar också ett varmt tack till de kontaktmän och nyckelpersoner 
inom kommunal verksamhet som tagit sig tid för att hjälpa till i rekryte-
ringen av intervjupersoner. Er kunskap om ”fältet” har även varit värdefull 
i detta projekt.  

Den här rapporten har skrivits in ramen för forskningsprojektet 
Övergång till högre studie och arbetslivet – personer med neuropsykiatriska 
diagnoser – delaktighet och lärande som finansierats av Centrum för kom-
munstrategiska studier (CKS) som är en centrumbildning vid Linköpings 
universitet. Projektet är tvåårigt och pågick under 2010–2011. CKS som 
miljö har erbjudit möjlighet att lägga fram texter inom sin seminarieserie 
samt har också fungerat som diskussionspartner under projektets gång. För 
allt detta framför vi vårt varma tack.

Linköping och Norrköping 2012 

Kristina Hellberg
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 

Anette Kjellberg
Universitetslektor i arbetsterapi 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet
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Inledning 
Den här rapporten handlar om hur personer som har diagnostiserats med 
Aspergers syndrom (AS) eller Attention Dysfunktion Hyper Disorder 
(ADHD) själva beskriver sin livssituation som ung vuxen i övergången 
från skola till vidare studier och arbete. Studien har ett inifrånperspektiv 
(Gustavsson, 2001) vilket innebär att den enskilda personens erfarenhet 
och upplevelser sätts i fokus. Vidare ansluter studien till Qvarsell (2003) 
som menar att det är nödvändigt att ungdomar som möter utanförskap, 
och i olika sammanhang, exempelvis i skolan blir exkluderad, får komma 
till tals och göra sina röster hörda. Båda ovan nämnda diagnoser AS och 
ADHD tillhör det som idag benämns som neuropsykiatriska diagnoser. 
Både diagnoserna AS och ADHD är relativt nya diagnoser som infördes i 
de medicinska diagnossystemen i början av 1990-talet.  

Övergångar inom skolan mellan olika stadier samt övergången mellan 
skola och arbetsliv eller högre studier är kritiska punkter i barn och ungas 
liv. För unga vuxna med en neuropsykiatrisk diagnos kan dessa övergångar 
vara extra problematiska eftersom denna grupp av elever ofta har en be-
kymmersam skolgång. Elever som har en ”social sårbarhet” riskerar social 
exkludering och marginalisering på arbetsmarknaden. Övergångsperioden 
från skola till vidare studier och arbete är en period i livet som innebär en 
situation för ungdomar som idag är alltmer komplex och inte helt enkelt 
att navigeras sig igenom (Heinz, 2009). Enligt Giddens (1991) måste unga 
människor ta ett ökat ansvar för frågor som rör utbildning och arbete. Den 
ökade individualisering som har skett får konsekvenser för ungdomars del-
aktighet i samhället idag.  

Att lämna gymnasietiden innebär för många ungdomar en övergång till 
vuxenlivet med antingen högre studier eller arbetsliv i sikte. Det innebär 
nya utmaningar som de flesta ungdomar klarar av medan andra grupper 
riskerar att komma tillkorta i och med de krav som samhället ställer (SOU 
2001:55). Enligt Lindqvist (2007) är övergången till arbetslivet problema-
tisk för ungdomar med funktionshinder. Övergången kan givetvis upple-
vas olika beroende på individuella och samhälleliga förutsättningar. Enligt 
Socialstyrelsen (2008) har gruppen unga (22 år och yngre) som finns inom 
daglig verksamhet ökat under senare år. Det finns en risk att deltagandet i 
den dagliga verksamheten permanentas, vilket minskar den enskildes möj-
lighet att gå vidare till arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2008).
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Övergången till arbetslivet är en kritisk punkt för personer med funk-
tionshinder och för de individer som är i behov av särskilt stöd i utbild-
ningssammanhang. Hur stödet har sett ut i grund- och gymnasieskolan 
påverkar ungdomarnas övergång till arbetsliv menar Jenkinson (1997). 
Ung domar som tar del av undervisning i särskilda undervisningsgrupper 
i gymnasieskolan löper större risk att få problem med att etablera sig på 
arbetsmarknaden (Markussen, 2004). I en jämförelse mellan flickor och 
pojkar visar det sig att flickor har en större fördelar av att ta del av undervis-
ning utifrån ett inkluderande perspektiv. Undervisning som sker inklude-
rande är till fördel för både funktionshindrade och icke funktionshindrade 
studenter både akademiskt och socialt (Gartner & Lipsky, 1999). Det finns 
en tydlig skillnad mellan könen hur övergången till vuxenlivet ser ut där 
män har en större möjlighet jämfört med kvinnor att etablera sig på arbets-
marknaden (Wells et. al 2003). 

Myklebust och Båtevik (2005) har longitudinellt följt elever med olika 
funktionshinder, i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan. Retrospektivt 
har forskarna fokuserat övergången till arbetsliv. De fann att placering i 
särskild undervisningsgrupp tenderar att bli permanent under hela gym-
nasieutbildningen. Vidare visare studien att de deltagare som tagit del av 
specialpedagogiska insatser inom ramen för den klass de tillhörde, i större 
utsträckning var etablerade på arbetsmarknaden, jämfört med de som tagit 
del av undervisning i särskilda grupper eller klasser. Enligt Madsen (2006) 
är frågor om villkoren för marginaliserade gruppers tillhörighet, i såväl ar-
betsliv som samhällsliv, en viktig aspekt av lärandeprocesser. En grupp där 
detta är särskilt påtagligt är unga personer med funktionsnedsättningar. 
För många ungdomar med funktionshinder är det svårt att få ett arbete 
på den öppna arbetsmarknaden, vilket gör att många under lång tid får 
sin försörjning genom aktivitetsersättning, socialbidrag eller sjukskrivning 
(Socialstyrelsen, 2006). Flera studier visar att långvarig arbetslöshet hos 
unga personer också får stora sociala konsekvenser. De riskerar att förlora 
en normal dygnsrytm, det sociala nätverket försvagas och de unga drabbas 
av ohälsa på kortare och längre sikt. För unga med funktionshinder innebär 
detta en risk för utsatthet.  

Utifrån ovanstående utkristallisera sig föreliggande studier. Det är an-
geläget att uppmärksamma ungdomar som har en diagnos inom det neu-
ropsykiatriska fältet i övergångsprocessen för att identifiera och beskriva 
hur processen ser ut. Vidare är det betydelsefullt att identifiera vilket stöd 
som behövs för att öka denna grupp av barn och ungdomars möjligheter 
till lärande och delaktighet. Här är det angeläget att identifiera behov som 
individen själv beskriver som betydelsefulla för att kunna få kunskap om 
hur ett sådant stöd skulle kunna utformas i övergången från grundskola/ 
gymnasium vidare till arbetsliv eller högre studier. Det finns på så sätt både 
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en relevans för den enskilda individens perspektiv såväl som utifrån ett in-
stitutionellt perspektiv.  

Syftet med studien
Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av 
övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna 
med ADHD och Aspergers syndrom. Utifrån syftet ställs följande fråge-
ställningar:

1. Vilka strategier använder deltagarna för att hantera övergångspro-
cessen?

2. Hur förhåller sig deltagarna till diagnosen och dess betydelse för 
övergångsprocessen?

3. Vilka faktorer stödjer respektive hindrar övergångsprocessen? 
Som kriterium för att ingå i denna studie har varit att personerna har fått 
en neuropsykiatrisk diagnos antingen ADHD eller Aspergers syndrom, vid 
någon tidpunkt innan vi träffar dem för att genomföra intervjun. Vårt in-
tresse är inte diagnosen som sådan, utan vilka konsekvenser den har givit/
ger individen i dennes vardagsliv som skola och arbete. Som grundsyn i 
vårt sätt att betrakta funktionshinder i denna studie ansluter vi oss till den 
miljörelativa funktionshindersynen, som fokuserar på interaktionen mel-
lan individen och miljön. Funktionshinder är relationellt vilket innebär att 
funktionshinder kan uppstå i relation till en miljö, men inte i relation till 
en annan. Den fysiska och sociala miljön kan vara både främjande och hin-
drande för en individ. Detta synsätt går tillbaka till 1970-talet i Sverige då 
det miljörelativa synsättet presenterades i den offentliga utredningen Kultur 
åt alla (Lindberg & Grönvik, 2011).  

Svensk funktionshinderpolitik 
Sverige var en av de första länderna i världen att ratificera FN:s konvention 
för personer med funktionsnedsättning (FN, 2006). Konventionen trädde 
i kraft i Sverige 2009. I artikel 24 fastslås rätten till utbildning och att per-
soner med funktionsnedsättning inte ska utestängas från det allmänna ut-
bildningssystemet på grundutbildningsnivå på grund av en funktionsned-
sättning. Vidare beskrivs vikten av att stödet i skolan blir anpassat till varje 
individ för att stödja lärandet och i förlängningen möjliggöra ”fullständig 
inkludering”. Rätten till utbildning innefattar även att ”allmän högre ut-
bildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning” ska anpassas till personer 
med funktionsnedsättning. Artikel 27 innefattar rätten om arbete och sys-
selsättning och därmed vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.  

Vid millennieskiftet fastslogs de Handikappolitiska målen (Regeringens 
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proposition 1999/2000:79) i Sverige. Ett av dessa mål är att samhället ska 
utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt del-
aktiga i samhällslivet. I samband med att målen fastslogs beslutades det 
att arbetet i skulle inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället för människor med funktionshinder. I Regeringens 
skrivelse (2011) skrevs det fram preciserade strategier för att genomföra 
funktionshinderpolitiken för åren 2011–2016. Ett antal områden är prio-
riterade bland annat arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt IT- och 
folkhälsopolitik. Varje område har inriktningsmål och insatser för hur un-
dervisning kan utformas, för individer med funktionsnedsättningar och att 
villkoren ska förbättras. Några av insatserna som är aktuella är inriktning 
på undervisningens kvalitet och kompetensen hos lärarna. För arbetsmark-
nadsområdet finns ett flertal insatser som till exempel att fler unga ska få 
arbete eller utbildning samt ”fortsatt påverkan av kunskaper om och attity-
der till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”. Detta för att 
uppnå målet att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsätt-
ning ska öka.  

Neuropsykiatriska diagnoser
I följande avsnitt kommer neuropsykiatriska diagnoser i allmänhet att be-
skrivas, därefter ADHD och Aspergers syndrom var för sig. 

Till de neuropsykiatriska diagnoserna räknas framför allt Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Tourettes syndrom, samt diag-
noser inom det som benämns som autismspektrumstörning innefattande 
autism, Aspergers syndrom eller liknande tillstånd. Diagnossättningen ba-
serar sig på DSM-IV och/eller ICD-10. 

De neuropsykiatriska diagnoserna är relativt nya diagnoser som un-
der 1990-talet började användas för att förklara personers svårigheter i 
skolan samt i arbetslivet (Skolverket, 2008). Dessa diagnoser framför allt 
ADHD, debatterades livligt under 1990-talet, där ett medicinskt perspek-
tiv (Gillberg, 1996) ställdes mot ett sociologiskt perspektiv (Kärfve, 2000). 
Denna debatt var stundom mycket hätsk. Internationellt pågår också en 
diskussion kring psykiatriska diagnoser. Denna diskussion handlar om de 
neuropsykiatriska diagnoserna är universella eller om det förekommer kul-
turella skillnader i förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser (Canino & 
Alegrio, 2008).  

Förekomsten av ADHD och Aspergers syndrom varierar i olika under-
sökningar. Några förklaringar till detta kan vara skillnader i diagnoskrite-
rier mellan studier och hur diagnoskriterier tolkas och används i praxis, 
samt att fler enheter inom hälso- och sjukvården byggs upp med kom-
petens att diagnostisera inom det neuropsykiatriska området. En svensk 
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studie (Gillberg, Cederlund, Lamberg & Zeijlon, 2006) visar en prevalens 
för Aspergers syndrom mellan 7,2 och 11 per 10 000 personer. En studie 
genomförd i totalt 10 länder från Europa, USA och Mellanöstern visade 
att prevalensen för personer med ADHD i åldern 18–44 år fanns inom 
intervallet 1,2–7,3 % (Fayyad, De Graaf, Kessler, Alonso, Angermeyer & 
Demyttenaere, et al. 2007). 

Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektrat (Peeters, 1998; 
Gillberg, 2002; Wing, 2005). De problem som finns påverkar först och 
främst den sociala interaktionen med andra människor, kommunikation 
samt flexibilitet i tänkandet (Wing, 1981). De personer med Aspergers 
syndrom är till skillnad från andra inom det autistiska spektrat normalbe-
gåvande. Personer som får diagnosen Aspergers syndrom har vanligtvis ett 
bra språk och god kognitiv förmåga (Klin, McPartland & Volkmar, 2005). 

Hans Asperger, österrikisk psykiatriker, beskrev några fallbeskrivningar 
i en artikel, som 1981 översattes till engelska av Lorna Wing. 1994 blev 
Aspergers syndrom en självständig diagnos i USA, i den fjärde upplagan 
av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder och i American 
Psychiatric Association (Klin, McPartland & Volkmar 2005). Ibland används 
diagnosen högfungerande autism, där det görs en åtskillnad mellan diagno-
sen Aspergers syndrom och högfungerande autism. I en studie (Cuccaro, 
Nations, Brinkley, Abrahamson, Wright & Hall et al. 2007) undersöktes 
33 par med diagnosen Aspergers syndrom och högfungerande autism för 
att undersöka skillnaden i dessa grupper. Paren matchade utifrån ålder, kön 
och IQ. Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan dessa grupper.  

De individer som får diagnosen Aspergers syndrom anses ha svårigheter 
inom de områden som beskrivs i Lorna Wings triad:

1. En kvalitativ försämring avseende socialt samspel, med 
till exempel oförmåga att utveckla adekvata kamratkon-
takter avseende utvecklingsnivåer, brist på social och käns-
lomässig ömsesidighet. 
2. En kvalitativ försämring avseende kommunikation 
innebärande bland annat försenad talutveckling, eller to-
talt avsaknad av talat språk, tydligt försämrad förmåga 
att initiera eller upprätthålla kommunikation med andra 
samt brist på varierad, spontan fantasilek. 
3. Begränsade och upprepade mönster av intresse, beteen-
den och aktiviteter (ritualer, fixeringar vid föremål, stereo-
typer, m.m.). (Happé, 1994, s. 34). 

I och med att Lorna Wing översatte Hans Aspergers verk till engelska i en 
artikel 1981 uppmärksammades Aspergers syndrom och begreppet mynta-
des. I USA fick diagnosen status som självständig diagnos 1994 i DSM-IV. 
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(Wing, 1998; 2000). Aspergers syndrom tillsammans med andra neuro-
psykiatriska funktionshinder benämns ofta som ett osynligt funktionshin-
der (Taylor, 2005). I den femte upplagan av DSM V (2011) är Aspergers 
syndrom placerat in under en bredare diagnos. Den går under benämning-
en ”autism spectrum” disorder. Peeters (1998) diskuterar skillnaden mel-
lan diagnoser inom det autistiska spektrumet och menar att personer med 
Aspergers syndrom har lika stora svårigheter som en person med autism:

Asperger’s syndrome may be a better indication that the 
child is able to speak, has advanced cognitive abilities and 
can use its imagination and is more interested in people 
with autism who is located in himself. But from an edu-
cational point of view the child with Aspergers is still au-
tistic and have the same basic problems with imagination 
and fantasy, social interaction and communication even if 
his functions are on a higher level (Peeters, 1998, s. 122).  

Andra argumenterar för att Aspergers syndrom bör behållas som en själv-
ständig diagnos utifrån personers identitet och kan inte helt enkelt ändras 
till autism (Wallis, 2009). 

Vanligt förkommande symptom vid Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) är koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och ned-
satt impulskontroll. Kombinationen av symptom varierar mellan individer 
och kan även variera över tid för en och samma person. Dessa symptom på-
verkar individens dagliga liv i bostaden på arbetet och på fritiden (Barkley, 
Murphy & Fisher, 2008). Konsekvenser i vardagen kan innebära att ha 
bristande förmåga för att planera, organisera och avsluta uppgifter. Vidare 
kan det ge problem med att fokusera och att kvarhålla uppmärksamheten i 
en aktivitet (Kofler, Rapport & Alderson, 2008; DuPaul, Weyandt, O’Dell 
& Varejo, 2009). Stöd som kan behövas för att hantera sitt dagliga vuxenliv 
kan vara att strukturera den fysiska närmiljön i bostaden och på arbetet. 
Vidare kan stöd för att initiera, planera, organisera, och genomföra dagliga 
aktiviteter samt att etablera vanor och regelbundenhet i vardagslivet som 
att äta, sova och gå till arbetet förekomma (Gutman & Szczepanski, 2005). 
Komorbiditet förekommer bland 70–75 % av vuxna personer med ADHD 
(Angold, Costello & Erkanli 1999; Biederman, 2004). Depression och 
ångest är vanliga sjukdomstillstånd för denna grupp av personer (Fischer, 
Barkley, Smallish & Fletcher, 2002; Wilens, Biederman & Spencer 2002; 
McGough, Smalley, McCracken, Yang, Del’Homme, Lynn et al. 2005).  

I skolan kan ovanstående diagnoser innebära en ”biljett” till att få 
tillgång till särskild undervisning skolan (Börjesson & Palmblad, 2003; 
Hellberg, 2007; Hellberg, 2010; Hellberg, 2012). Däremot kan det inne-
bära att inte någon förändring alls sker i skolans bemötande av den enskilda 
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eleven som får en diagnos. Däremot är det vanligt att ungdomar och vux-
na som fått ett neuropsykiatriskt funktionshinder ger uttryck för en lätt-
nad för att det bland annat lett till en ökad förståelse (Hellberg, 2007; 
Skolverket, 2008). Det finns enligt Skrtic (1995) en risk med att använda 
medicinska benämningar på symptomen på ett pedagogiskt problem. En 
konsekvens av medikalisering av problem i skolan är att den undervisning 
som används riktad till elever med neuropsykiatriska diagnoser är starkt 
influerat av ett medicinskt förhållningssätt. En Isländsk studie har visat att 
barn med neuropsykiatriska diagnoser är en eftersatt grupp då det gäller 
anpassningar i skolan, i jämförelse med barn med rörelsehinder (Egilson 
& Hemmingsson, 2009). Vidare menar Rutter (1982) det finns en risk att 
använda diagnoser då det bortses från personliga aspekter. Det individuella 
särdragen hos enskilda barn tenderar att betraktas som generellt och vissa 
drag görs gemensamma (Hellberg, 2007). 



17

Forskningsöversikt
Unga med funktionshinder i skola och arbetsliv  
Denna studies forskningsområde behandlar unga vuxna funktionshindra-
des övergång från skola till vidare studier och arbete. Nedanstående stu-
dier belyser övergången mellan den obligatoriska skolgången (grundskola 
och gymnasium) och högre studier och arbetsliv. Övergångar mellan ut-
bildning och arbete eller högre studier rör ett flertal forskningsområden. 
Forskningsmässigt har svenska studier fokuserat övergången antingen inom 
utbildningsforskning eller inom arbetsmarknadsforskning. Studier som be-
lyser funktionshinder och arbetsliv i en svensk kontext är få och området 
är eftersatt menar Nolén (2005) i en litteraturöversikt. Vidare betonas att 
individperspektivet dominerar och det samhälleliga och organisatoriska 
perspektivet lyfts fram i liten utsträckning. Studier med utgångspunkt i ak-
törernas perspektiv är få i en svensk kontext med fokus på funktionshinder 
(Molin, 2008; Olin & Ringsby Jansson, 2009).  

Olin & Ringsby Jansson (2009) har studerat unga med funktionshin-
der och deras väg ut i arbetslivet. Författarna har intervjuat olika väldfärds-
aktörer, företrädare för arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjäns-
ten och gymnasieskolan om deras ansvar för att ge stöd till unga när det 
gäller sysselsättning och delaktighet i arbetsliv och samhälle. Resultatet vi-
sar att de ungas problem beskrivs som individrelaterade, där både diagnos-
tiska beskrivningar och andra diffusa individuella problem beskrivs. Även 
miljörelaterade omständigheter brister tas upp kopplat till både familj och 
skolan. Utöver det tas även samhällsutvecklingen i stort upp som en bi-
dragande orsak till de ungas sociala situation och problem. Att de unga 
har en diagnos menar informanterna är positivt då adekvat hjälp och stöd 
kan ges utifrån diagnosen. Det framkommer också att en ökad användning 
av diagnoser kan innebära att diagnosen får en framträdande plats och att 
såväl individ och miljörelaterade omständigheter kommer i skym undan. 
Familjen och skolan lyfts fram som viktiga. Här betonas gymnasieskolans 
organisation som problematisk för denna grupp av elever. Konsekvensen 
blir att gymnasieskolan blir exkluderande och misslyckas att socialisera de 
unga till ett deltagande i yrkeslivet. Det ökade kravet i samhället tas upp 
som en faktor som bidrar till att de unga får problem. Det framkommer 
att de unga som är i behov av stöd från samhällets välfärdsorganisationer 
hanterar denna situation på olika sätt. Grovt visar resultatet att det finns 
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två grupper i mötet med professionella. En grupp som tar avstånd från kli-
entrollen och en som accepterar rollen som klient. De som tar avstånd visar 
på olika sätt ett ifrågasättande mot att får hjälp. Det kan visa sig genom att 
de drar sig undan eller ifrågasätter stöd. Den andra gruppen identifierar sig 
i rollen som klient och identifierar sig till exempel med diagnosens beskriv-
ningar. Studien visar att det finns svårigheter i arbetet med att ge stöd till 
unga med funktionshinder både på den individuella och på den samhäl-
leliga nivån. Mötets förutsättningar mellan den unga och tjänstemannen 
beskrivs som problematisk, utifrån maktaspekter men även utifrån orga-
nisatoriska förutsättningar. Informanterna beskriver att de ofta gå utanför 
sitta ansvarsområde i sin yrkesroll. Studien visar på en komplexitet när det 
gäller stöd för unga med funktionshinder och deras övergång till arbetsliv. 

Eriksson Gustavsson & Holme (2009) undersöker i sin studie universi-
tetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av studenter 
med funktionshinder. Ett motiv till studien är att andelen funktionshin-
drade studenter inom universitetsutbildningar har ökat såväl i Sverige som 
internationellt. Genom fokusgrupper med deltagare med mångårig uni-
versitetserfarenhet, från olika fakulteter, ämnen och akademiska yrkesni-
våer framkommer att kunskap om lämpliga stödinsatser för studenter med 
funktionshinder efterfrågas. Vidare visar resultatet att arbetet med dessa 
målgrupper är resurskrävande samt att det är väsentligt att bibehålla kvalité 
i en utbildning samtidigt som det krävs anpassning av undervisning och 
examinationer. Undersökningen visar också att det framför allt är studenter 
med neuropsykiatriska problem som ökat. Beredskapen för att möta dessa 
studenter uppfattades som låg samt att det fanns en osäkerhet om vilka krav 
man kunde ställa på dessa studenter. Författarna diskuterar att det inom 
universitetsvärlden behövs utbildning och diskussioner i dessa frågor. Detta 
med tanke på den akademiska lärarens betydelse för studenters lärande och 
studieresultat.  

Molin (2008) har i sin studie om övergången mellan gymnasiesärsko-
lan och arbetsliv undersökt tillhörighetsprocesser i samband med detta. 
Intervjuer med 10 personer med särskolebakgrund och 8 stödpersoner har 
genomförts. Deltagande observationer har också använts vid insamlandet 
av data. De som ingått i studien har haft sysselsättning i daglig verksamhet 
samt personer som varit arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. I resultatet 
framkommer en variation mellan de unga vuxnas sätt att hantera övergång-
en. Det handlar om att söka efter strategier för att kunna möta arbetsmark-
nadens olika uppgifter och krav. Ettill exempelempel på en strategi var att 
”foga sig i” rollen med särskoletillhörigheten. Övergången innefattar att ut-
veckla nya identiteter som ”arbetssökande” och ”lönebidragsarbetare”. Men 
övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv karakteriseras framför 
allt av att personerna hade olika strategier för olika sammanhang. 
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För att identifiera forskningsfältet internationellt har en systematisk 
sökning genomförts för perioden 1990 till april 2011. Sammanfattningsvis 
kan sägas att antalet publicerade studier i refereegranskade tidskrifter för de 
målgrupper som vår studie berör är lågt. Vi har valt att beskriva de olika 
studierna förhållandevis detaljerat för att de läsare som är intresserade ska 
få en innehållsrik bild över den befintliga forskningsfronten.  

Studier om utbildning och personer med ADHD 
Meaux, Green & Broussard (2009) undersökte vilka faktorer som hjälpte 
och/eller hindrade collegestudenter med ADHD när de ska hantera utma-
ningar i vardagslivet och utbildning, när olika strukturer och stödet från 
föräldrarna inte längre fanns. Data insamlades via kvalitativa djupinter-
vjuer. I studien ingick 15 elever, 9 män och 6 kvinnor, 18–21 år, som fått 
sin diagnos innan de började på universitetet. Resultatet presenterades i tre 
teman: 

Tema 1: Få kunskap om ADHD kan vara ett hinder och då blev diag-
nosen en hemlighet. Kunskapen kan också vara ett stöd genom att diagno-
sen blev en bekräftelse och möjliggjorde en öppenhet. 

Tema 2: Klara vardagslivet. Hinder är kopplat till ADHD symptom 
som impulsivitet, hyperaktivitet, ouppmärksamhet och ihållande/hängivet 
beteende vad gäller till exempel dataspel. Stöd innefattar att ha någon att 
rapportera till, kunna dra nytta av konsekvenser av sitt handlande, använda 
klockor och ha olika påminnelser (detta angavs av alla intervjupersoner), ta 
medicin, ”prata med sig själv”, ta bort distraherande hinder i miljön som 
till exempel stänga av datorn, studera på ett tyst bibliotek, vara upptagen 
och använda sig av schema. 

Tema 3: Använda resurser och som exempel på hinder beskrevs brist på 
kunskap hos och stöd föräldrar, vänner, lärare/handledare, akademiskt stöd 
och service. Författarna tar i sin diskussion upp vikten av ”copingstrategier” 
för personer med ADHD. Stöd från hälso- och sjukvården, psykologiskt- 
och undervisningsmässigt stöd samt strategier för att klara vardagslivet be-
höver utvecklas för gruppen. Viktigt är att det utvecklas interventioner som 
stödjer vuxna att utveckla kunskaper och insikter om ADHD och att klara 
vardagslivet innan övergången till college. 

Weyandt & Du Paul (2008) genomförde en review över de senaste 
15 årens publikationer angående collegestudenter med ADHD. Fokus 
var akademisk och social funktion, psykologisk funktion, behandling och 
missbruk av medicinering. Empiriska studier som undersökte funktion 
och/eller bemötande av collegestudents med ADHD inkluderades i stu-
dien. Resultatet visade följande:

Akademisk funktion: Faktorer som kan bidra till svårigheter kan vara 
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nedsatt organisatorisk förmåga, studieförmåga och exekutiva funktioner 
och andra kognitiva brister. De flesta studierna visar att studenter med 
ADHD har en ökad risk för att få problem med sina studier. En studie be-
skriver dock att studenter med ADHD inte har problem med att fullgöra 
kurser. 

Social funktion: Finns bara ett fåtal studier inom detta område. 
Collegestudenter med ADHD tycks ha en större risk för att få svårigheter 
med sociala relationer och att anpassa sig till studentlivet. Dessa svårigheter 
kan höra ihop med självförtroende och ”klimatet” i familjen. Det behövs 
fler studier som med större och representativa urval. 

Psykologisk funktion: Få studier har undersökt detta men baserat på 
befintliga studier kan man säga att studenter med ADHD har en ökad risk 
för psykiska problem som depression. Även i riskzonen för cigarrettrökning 
samt att i stressiga situationer reagera konfrontativt och aggressivt. Mer 
forskning är nödvändigt även inom detta område. 

Behandling: Lite kunskap inom området är utvecklat men man kan 
anta att medicinering, strategier för att hantera beteende och anpass-
ning av undervisningen som är effektivt för yngre och äldre personer med 
ADHD även fungerar för collegestudenter. Mer forskning behövs även här. 
Författarna ta i diskussionsavsnittet upp att collegestudenter med ADHD 
är en svagt beforskad grupp mer studier behövs gällande akademiska, so-
ciala och psykologiska funktioner. Det är inom dessa områden man kan se 
att det finns risker för gruppen. 

Studier om utbildning och personer med Aspergers syndrom 
Mac Leod, A. & Green, S. (2009) har i en studie fokuserat studenter med 
Aspergers syndrom deltagande inom universitetet. I studien finns ett funk-
tionshinderteam som har som uppdrag att vara till stöd för studenterna 
med funktionshinder. Ett annat team ”the support team” finns inrättat för 
att ge specifikt stöd till studenter med autismspektrum stöd. Detta sup-
portteam består av föräldrar som är frivilligt organiserade i teamet. Studien 
beskriver samarbetet mellan ”Teamet för funktionshindrade” och ”The sup-
port team” som ett led i att förbättra situationen för studenter med neuro-
psykiatriska funktionshinder. Studien visar att personer med Aspergers syn-
drom har ett flertal varierande behov men att det finns några problem som 
vanligt förekommande och som kan förutses. Kunskapen om dessa behov 
finns hos personerna själva men även hos föräldrarna. Det är även väsentligt 
att involvera föräldrarna i bedömning av studenterna. Detta kan vara utma-
nande och stå i kontrast till den filosofi som råder inom högre utbildning 
och som innebär att stödja studenterna i deras oberoende i lärandet. Ofta 
spelar dock föräldrarna en viktig roll för att dessa studenter överhuvudtaget 



21

ska kunna studera inom universitetsstudier. En kritisk aspekt som tas upp 
är hur stödet till studenten ges för att klara studierna. De personer inom 
universiteten som arbetar för att ge stöd till funktionshindrade såg sig själva 
som en bro mellan studenten och universitetet och fyllde en viktig funktion 
för att ge rätt till stöd studenterna utifrån olika kurser.  

I en litteraturstudie beskriver Adreon & Durocher (2007) att det kan 
innebära svårigheter för funktionshindrade studenter i övergången till hö-
gre studier. Studier inom högre utbildning innebär ett ökat krav på förmå-
ga att organiseras sina studier och ett ökat studiekrav. De svårigheter som 
det kan innebära att gå vidare till högre studier hänger samman med en rad 
faktorer. Det kan handla om svårigheten att kunna identifiera de studenter 
i behov av särskilt stöd, studenters motvilja att avslöja sitt funktionshin-
der, större klasser mer begränsad student–lärarkontakt i universitetsmiljön. 
Utifrån sin litteraturstudie beskriver Adreon & Durocher (2007) en rad as-
pekter som är viktiga i övergången till universitetsstudier för personer med 
Aspergers syndrom: överväganden om vilken storlek och typ av universitet 
som ska väljas och var studenten ska bo, bedömning av studieförmåga och 
självständigt boende, en diskussion som tar hur funktionshindret ska pre-
senteras, identifiering av korrekt stöd och anpassning i studiesituationen, 
identifiering av socialt stöd och identifiering av strategier för att stödja och 
anpassa universitetsmiljön. Något som Adreon & Durocher (2007) pekar 
på är att många personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter när 
det gäller förändringar. Det innebär att i en övergång från gymnasiet till 
universitetsstudier krävs en lång föreberedelser där olika typer av insatser 
krävs för att övergången ska fungera så bra som möjligt för personer med 
Aspergers syndom.  

I en del av sin avhandling tar Larsson Abbad (2007) upp de svårigheter 
som personer med Aspergers syndrom beskriver att de har i övergången till 
arbetslivet. För ett flertal av informanterna är det svårt att hitta ett jobb 
samt att få en fast anställning. I denna grupp är det vanligt med projekt och 
tillfälliga anställningar. Larsson Abbad (2007) konstaterar att personer med 
ett AS-diagnos har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför finns det 
en tilltro hos informanterna till att samhället tar sitt ansvar och ger relevant 
stöd till dem på grund av deras funktionsnedsättning. 

Studier om arbete och personer med ADHD  
Studien av Graaf, Kessler, Fayyad, Have, Alonso & Angermeyer, et al. 
(2008) syftade till att undersöka prevalensen av ADHD i arbetsför ålder, 
anställda eller egna företagare och effekterna av ADHD på rollutförandet 
(role performance) vad gäller att utföra sitt arbete och sina dagliga akti-
viteter. Undersökningsruppen var 7075 vuxna personer i åldrarna 18–44 
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år i 10 länder: Belgien, Colombia, Frankrike, Tyskland, Italien, Libanon, 
Mexiko, Nederländerna, Spanien och USA. Intervjuer genomfördes med 
stöd av World Mental Health (WMH) Interview Schedule. Del 1 inne-
håller diagnos bedömningar som skattas av personen. WHO Disability 
Assessment Schedule (WHO-DAS) mätte role performance. Frågor som 
togs upp handlade om behandling för ADHD och andra behandlingar. 
Svarsfrekvens var 45,9–87,7 %. Resultatet visade att 3,5 % av de som arbe-
tade hade ADHD enligt DSM-IV kriterierna. Signifikanta skillnader fanns 
för kön och yrke men inte för ålder, utbildning och partnerstatus. ADHD 
var 1,7 gånger vanligare bland män än kvinnor. ADHD var mindre före-
kommande bland högutbildade. Inga skillnader mellan länderna avseende 
ålder, kön men skillnader fanns vad gäller utbildningsnivå, yrke och part-
nerstatus. Detta berodde till exempel på de olika ländernas utveckling vad 
gäller utbildningssystem. Sammanlagt 143,8 miljoner förlorade dagar av 
produktivitet varje år. Endast Nederländerna och USA har behandling för 
ADHD. Författarna diskuterar att studien är baserad på självskattning av 
ADHD symptom. Implikationer för policy från studien är att ADHD är 
en viktig målgrupp för att utveckla ”workplace screening and treatment 
programs” samt utvärdering av dessa. Det behöver bli kostnadseffektivt för 
arbetsgivaren om de ska satsa på att upptäcka och erbjuda behandling för 
personer med ADHD.  

Studier om arbete och personer med Aspergers syndrom 
Hurlbutt, & Chalmers (2004) har i en intervjustudie utifrån personer med 
Aspergers syndrom undersökt vad som är viktigt att tänka på vid anställ-
ning av personer med AS. Studien beskriver även vad som är viktig i förbe-
redelsen för personer med AS för att de ska få en positiv arbetserfarenhet. 
Studien är baserad på personer med AS och deras egen erfarenhet av arbete. 
Ett huvudsakligt tema samt tre underteman har identifierats. Alla intervju-
personerna hade svårigheter att hitta ett arbete utifrån deras kapacitet samt 
uppenbara svårigheter att behålla ett arbete om de lyckats erhålla ett arbete. 
Det största problemet som identifierades var att behålla ett arbete. Skälet 
till det var dålig kommunikation mellan den anställda och arbetsgivaren. 
För att vuxna med Aspergers syndrom ska lyckas med att få och behålla ett 
arbete behövs struktur, rutiner, tydliga regler samt tydliga arbetsuppgifter 
enligt intervjupersonerna. För att personer med Aspergers syndrom ska få 
en tillfredsställande arbetssituation behöver de arbetsuppgifter som är över-
ensstämmande med deras styrkor och intressen samt att de behöver få till-
räckligt med stöd i arbetet.  
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Teoretisk referensram 
I följande avsnitt diskuteras några central begrepp samt teoretisk utgångs-
punkt för studien. När övergångar diskuteras kan det verka som det finns 
en klart definierad position, det vill säga att man går från något till nå-
got annat. Idag är forskare tämligen överens om att ungas övergång från 
skola till arbete är både förlängda i tid men också mer komplexa (Ryan, 
2001; Roberts, 2003). Det förekommer olika begrepp för att beskriva 
ungas övergång från skola till arbete. ”Nisches”, ”bridges”, ”routes”, ”path-
ways”, ”trajectories” och ”navigations” (Lundqvist, 2010). Dessa olika be-
grepp visar förändringar i synen på relationen mellan aktör och struktur 
(Bynner, Chrisholm & Furlong, 1997; Evans & Furlong, 1997; Evans, 
2002; Cieslik, 2003) Begreppet ”transition” övergång har alltmer ifråga-
satts då samhället har förändrats vilket har lett till en ökad osäkerhet och 
komplexitet i övergången mellan utbildning och arbete och mellan ung 
och vuxen (Roberts, 1997; Cieslik & Pollock, 2002). Studier om övergång 
som fokuserar vuxenblivande riskerar att glömma bort att det finns andra 
viktiga aspekter att ta hänsyn till. Till exempel glöms i dessa studier bort 
att det finns en ungdomstid emellan att vara barn och att bli vuxen. Vi har 
valt att använda begreppet övergångsprocess då vi anser att det begreppet 
passar in bra på övergången som vi anser är komplex och som pågår under 
en längre tidsperiod.  

Diagnos och identitet är nära samman kopplat med varandra (Drakos 
& Hydén, 2011). Det är i samspelet mellan individ och dennes omgiv-
ning som identitet ständigt konstrueras och konstitueras i vardagliga sam-
manhang, där individen bara delvis kontrollerar skeendet (James, 1993; 
Berglund, 1998). Bauman (1994) menar att identitet är föränderligt och 
ständigt påverkas av relationen med omgivningen. Ett centralt antagande 
är att sociala identitetskategorier konstrueras, upprätthålls, förändras och 
som får sin innebörd i relation till samhället. Detta sätt att se på identitet 
innebär att identitet inte är fast och givet. Istället sker identitetsarbete i in-
teraktion med andra i en ständigt pågående process (Goffman, 1963/2005; 
Adelswärd & Nilholm, 1998; 1999; Mishler, 1999; Evaldsson, 2000). 
Mishler (1999) använder begreppet ”identity performance” och menar att 
det är genom berättelserna som som ”we perform our identities” (Mishler, 
1999, s. 19). Denna identitetsprocess är relaterat till de förhållanden som 
råder och den värld vi lever i. I samband med att deltagarna i denna studie 
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har fått en diagnos ställd aktualiseras synen på skapandet av sin identitet. 
En diagnos hänger samman med kategorisering vilket i sin tur påverkar 
identitetsutvecklingen. Diagnoser har olika betydelser beroende på vilket 
synsätt som intas. Utifrån ett medicinskt perspektiv har diagnosen primärt 
ett klassifikationssyfte. Det innebär att diagnosen legitimerar ett sjukdoms-
tillstånd som också kan leda till behandling. Diagnoser har också en admi-
nistrativ innebörd vilket innebär att en person kan erbjudas behandling och 
ekonomisk ersättning.  

En teoretisk utgångspunkt för denna studie, som särskilt kopplas till de 
olika faktorer som vi identifierat i övergången från skola till vidare studier 
och arbetsliv, är teorin om legitimt perifert deltagande (Lave & Wenger, 
1991). Grunden i denna teori är lärandet inte sker isolerat hos den enskilda 
individen. Lärandet är istället något om sker i samspel med den sociala om-
givningen. Synen på lärandet som socialt situerat innebär att lärandet är en 
del av den sociala praktiken däri människors upplevda och levda erfarenhet 
fokuseras. Lärandet ses som en process som inverkar på individens upple-
velse och erfarenhet och som påverkar individens identitet. I relation till 
denna studie ser vi teorin som fruktsam för att tolka lärandet i övergången 
från skola till vidare studier och arbetsliv. I teorin kring legitimt perifert 
deltagande betonas att lärandet är något genomgripande för individen och 
hur denne tolkar sin omvärld och agerar utifrån dessa tolkningar. Genom 
detta ses lärandet som något när kopplat till identitet och hur det förändras 
i relation till lärandet. Lave och Wenger (1991) menar att det finns olika 
former av deltagande och identiteter i de olika praktiker som individer be-
finner sig inom och att dessa variera över tid. Det som blir en intressant 
fråga att ställa är hur lärandet ser ut för de deltagare som denna studie 
baseras på. Vilka hinder respektive möjligheter kan identifieras i relation 
till deltagarnas lärandebanor i övergången mellan grundskola, gymnasiet, 
vidare studier och arbetsliv? Hur ser deltagarnas lärande ut och hur sker 
utvecklingen av identitet? Enligt Lave & Wenger (1991) är lärandet och 
utveckling av identitet något som ständig pågår i olika praktiker. Med olika 
praktiker menar de till exempelvis skola eller arbetsliv. Deltagare i en prak-
tik kan karakteriseras av olika ”tracejtories” vilket de menar innebär olika 
lärandebanor. Deltagarnas lärandebanor kan vara perifert deltagande och 
centralt deltagande. Det mest gynnsamma är en lärandebana som karakte-
riseras av centralt deltagande i en praktik.
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Metod
I detta avsnitt presenteras design på studien, undersökningsgruppen, data-
insamling, procedur, analys och etiska överväganden.  

Design
Undersökningen är av kvalitativ art och utgår från intervjuer där syftet har 
varit att få en fördjupad förståelse och ett inifrånperspektiv (Gustavsson, 
2004) av varje deltagares erfarenheter av övergången från skola till arbete 
och högre studier.  

Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen innefattar personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder som diagnostiserats enligt DSM-IV och/eller ICD-10 
(American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 
1993). Dessa funktionshinder omfattar ett flertal diagnoser. Till dessa 
räknas framför allt Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 
Tourettes syndrom, samt diagnoser inom det som benämns som autism-
spektrumstörning innefattande autism, Aspergers syndrom eller liknande 
tillstånd. I studien har ett ändamålsenligt urval använts utifrån följande 
inklusionskriterier; personerna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som 
ADHD eller Aspergers syndrom baserad på DSM-IV och/eller ICD-10 
(American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 
1993) och vara i åldrarna 18–30 år samt vilja och har förmåga att kom-
municera sina erfarenheter av skola och arbete. En jämn könsfördelning 
mellan deltagarna har eftersträvats.  

Datainsamling
För att samla in data har intervjuer genomförts med personer med 
ADHD och Aspergers syndrom. Studien har ett tydligt inifrånperspektiv 
(Gustavsson, 2001), vilket sätter deltagarnas perspektiv i fokus. För att få 
tillgång till individernas perspektiv har det varit angeläget att vid intervju-
tillfället möjliggöra att de berättar ”sin historia”.  

Den för studien utformade semistrukturerade intervjuguiden innefattar 
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fyra frågeområden som inviterar till att retrospektivt delge sina erfarenheter 
av den tidiga skolgången, och om hur övergången till vidare studier och ar-
betsliv upplevdes samt vilka faktorer som möjliggjorde respektive hindrade 
individen att etablera sig på arbetsmarknaden eller fortsätta till vidare stu-
dier. De fyra frågeområdena berör: 

1. Nuvarande situation i relation till arbete och studier
2. Tidigare skolgång 
3. Diagnos i relation till arbete och utbildning 
4. Övergången till vidare studier och arbete. 

Det finns en minnesproblematik inbyggd eftersom deltagarna retrospektivt 
berättar om sina erfarenheter från tidigare skolgång. Å andra sidan har en 
tid förflutit och det finns då en möjlighet att ”på avstånd” reflektera över 
vad som inträffat och inte vara lika känslomässigt engagerad som om man 
talar om något som just har inträffat.  

Flexibilitet och anpassning till varje deltagare har varit i centrum för 
intervjuarna. Detta för att minimera den inbyggda problematiken med 
obalansen i maktfördelningen som finns i en intervjusituation (Becker, 
1961). Intervjuerna kan karakteriseras som samtal där frågeområdena bil-
dat underlag för intervjuandet. Det betyder att intervjuguiden har anpas-
sats i förhållande vem som intervjuats. Ibland har deltagaren automatiskt 
kommit in på ett frågeområde utan att intervjuaren har behövt initiera 
frågan. Intervjuaren har vinnlagt sig om att ställa uppföljande frågor för 
att av intervjupersonen få en validering av att tolkningen var rimlig under 
intervjuns gång. Samtliga deltagare utom en accepterade att intervjuerna 
spelades in på ljudfil. För den intervju som inte spelades in gjordes note-
ringar under intervjuns gång och direkt efter avslutad intervju genomlästes 
dokumentet som då kompletterades och preciserades ytterligare. 

Procedur
Steg 1: Rekrytering av deltagare har genomförts i nära samverkan med 
två kommuner. Där kontakter etablerades med ansvariga chefer för verk-
samheter som riktar sig mot unga vuxna personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Dessa representanter i kommunerna har betraktats som 
nyckelpersoner i studien för att säkerställa en kvalitativ säker rekrytering 
av deltagare. 

Steg 2: Nyckelpersonerna i kommunerna identifierade deltagare uti-
från studiens inklusionskriterier samt kontaktade ansvarig personal som i 
vardagen fanns nära potentiella deltagare. Denna personal var till exempel 
pedagog, vårdare, socialpedagog eller fritidspedagog i boendegrupper och 
personal i daglig verksamhet. Dessa blev studiens kontaktmän som för-
medlade ett missivbrev och mottog svar för deltagande i studien. Endast 
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deltagare som accepterade deltagande i studien förmedlades till forskar-
na som genomförde datainsamlingen. Kontaktmännen kunde vid behov 
utgöra stöd för deltagarna om eventuella känsligheter hade uppkommit i 
samband med intervjun.

Steg 3: När kontaktmännen erhållit ett positivt besked från individen 
om att delta i studien vidareförmedlas detta till forskarna via e-post eller 
telefon. 

Steg 4: Forskarna tog kontakt per telefon med deltagaren för att avtala 
plats och tid för intervjuns genomförande. Alternativa platser för inter-
vjun diskuterades och deltagaren valde själv den plats och tid som passade 
honom/henne. Tjugo personer har intervjuats och antalet intervjuer har 
fördelats lika mellan intervjuarna. Tiden för intervjuerna tog 1–1,5 timme 
per deltagare. Många av intervjuerna genomfördes i universitetsmiljö men 
andra miljöer som hemmiljöer och lokaler där daglig verksamhet bedrivs 
har också förekommit. 

Antalet personer i kvalitativa studier kan inte vara för omfattande sam-
tidigt som insamlad data måste ha en sådan kvalité, djup och bredd så att 
den ger underlag till dataanalysen och kan besvara studiens syfte (Patton, 
1990; Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie har 20 personer intervju-
ats. För demografisk beskrivning av deltagarna se tabell 1.  

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna (n=20) 
Variabler Total
Kön

Kvinnor (n) 9
Män (n) 11

Ålder (medelvärde/variationsbredd) 26/19–30
Diagnos

ADHD 10
Aspergers syndrom 10
Antal år sedan diagnossättningen (variationsbredd) 1–14

Utbildning
Avslutad grundskola med fullständiga betyg (n) 19
Ej avslutad grundskola (n) 1
Avslutat gymnasium med fullständiga betyg (n) 8
Ej avslutat gymnasium (n) 6
Pågående gymnasieutbildning/Komvux (n) 2
Universitetsstudier 1

Arbete
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd (n) 6
Arbetslös (n) 6
Arbete (n) 2
Daglig verksamhet (enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade)

4
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Bearbetning, analys och tolkning av data 
Samtliga intervjuer utom en har spelats in digitalt och transkriberats. En 
deltagare accepterade inte att intervjun spelades in med tanke på att per-
sonen tyckte sig bli ”hämmad” av detta. De noteringar som gjordes kon-
tinuerligt under denna intervju samt de kompletteringar som gjordes di-
rekt efter avslutad intervju har också inkluderats i bearbetningen av data. 
Generellt sett har vi valt att vara frikostiga med citat från intervjuerna med 
deltagarna i resultatredovisningen. Vi menar att på det sättet blir resultatet 
tillgängligt för en bred grupp av läsare av denna rapport.  

Materialet har analyserats utifrån studiens tre frågeställningar.  
För att få en förståelse för vilka strategier deltagarna använt för att han-

tera övergångsprocessen från skola till arbete eller vidare studier användes 
Webers idealtypsmetod med vilken man kan fånga och beskriva det typiska 
hos olika deltagare. Vissa egenskaper och fenomen betonas från intervju-
erna för att beskriva det som är mest väsentligt. Idealtyperna baserar sig 
på en kombination av empiriska data från samtliga deltagare. En idealtyp 
är en konstruerad tankebild som analyserat fram för att underlätta jäm-
förelse mellan deltagare (Andersen & Kaspersen, 2003; Neuman, 2011). 
Varje idealtyp kan betraktas som ett slags teoretiskt porträtt som är ett sam-
mandrag av flera verkliga personers liv och beskrivningar där essensen lyfts 
fram. Genom att använda idealtypsmetoden undviker man en etisk pro-
blematik eftersom varje idealtyp baserar sig på flera verkliga personer och 
situationer. Därmed säkras konfidentialiteten i studien. De olika idealty-
perna ska beskrivas så att de är avgränsade i förhållande till varandra och 
därmed utesluter varandra. Varje idealtyp bör vara av den karaktären att det 
kan anses vara rimligt att tro att de skulle kunna förekomma i verklighe-
ten (Eneroth, 1987; Widerberg, 2001 ). De transkriberade intervjuerna ge-
nomlästes flertalet gånger av forskarna. I analysarbetet vidtog ett systema-
tiskt sökande och jämförande efter mönster i transkriptionerna som visade 
på olika typiska sätt att hantera övergången från skola vidare studier och 
arbete. I denna analys framkom två olika strategier att hantera övergången. 
Dessa blev studiens två idealtyper som beskrivs i resultatet med exempel på 
citat från olika intervjupersoner som visar på det typiska sättet i respektive 
idealtyp att hantera övergångsprocessen.  

För att beskriva hur deltagarna förhåller sig till diagnosen och dess bety-
delse för övergångsprocessen identifierades gemensamma drag i berättelser-
na, som gav upphov till en innehållslig tematisering (Watt Boolsen, 2007). 
Dessa händelser placerades på en tidslinje. De frågor som varit vägledande 
i denna del av resultatet är följande: Har det betydelse vid vilken tidpunkt 
i livet som diagnosen ställs? Hur förhåller sig deltagarna till sin diagnos och 
har det förändrats över tid? Har det någon betydelse på vems initiativ som 
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en utredning görs? Vilken betydelse har personernas möjlighet till delaktig-
het under utredningen för deras upplevelse av att fått en diagnos?  

För att fånga faktorer som stödjer respektive hindrar övergångprocessen 
för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom gjordes en kvalitativ 
bearbetning av de 20 intervjuerna. Intervjuerna genomlästes för att få ett 
helhetsintryck av respektive intervju. En systematisk genomgång och kod-
ning gjordes i syfte att identifiera faktorer som hindrade respektive främ-
jade övergångsprocessen. Den fortsatta analysen innefattade en tolkning, 
kondensering och abstrahering av data. Detta resulterade i att 10 teman 
framkom som presenteras i resultatet som faktorer som stödjer respektive 
hindrar övergångsprocessen (Taylor & Bogdan, 1998).  

Etiska överväganden  
De fyra forskningsetiska principerna utarbetade för humanistisk samhälls-
vetenskaplig forskning, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitets-
krav och nyttjandekrav har varit vägledande för studien (HSFR, 1996). 
Samtliga deltagare har fått ett missivbrev innehållande syfte och tillväga-
gångssätt. I brevet beskrivs att deltagandet i studien sker utifrån frivillig bas 
och kan utan motivering avbrytas samt att vid all publicering kommer inga 
deltagare att kunna identifieras. Brevet innehöll även information om hur 
kontakt kommer att tas med deltagaren om han/hon accepterat att delta i 
intervjun. Vidare fanns information om praktiska detaljer för genomföran-
det. Vid inledningen av varje intervju har missivbrevets innehåll ytterligare 
en gång aktualiserats för att säkerställa att deltagaren varit införstådd med 
vad medverkan i studien innebär. Intervjusituationen i sig kan karakterise-
ras som en asymmetrisk situation där det ojämna maktförhållandet måste 
beaktas (Taylor & Bogdan, 1998). Intervjuarna har mångårig erfarenhet 
av att samtala med barn, ungdomar och vuxna i en utsatt situation, både 
i forskningssammanhang och i sina tidigare professioner. Intervjuarna har 
strävat efter att etablera en kommunikation under intervjuerna som skulle 
möjliggöra för deltagarna att uppleva en så jämlik situation som möjligt. 
Viss personlig information och samtliga namn som förkommer i resul-
tatet är fingerade. Ansökan om etikprövning av studien har godkänts av 
Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping (Dnr 2010/292-31).
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Resultat  
Resultatet presenteras i tre delar. Den första delen beskriver två strategier 
för övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete. Den andra 
delen har fokus på diagnosens betydelse och tredje delen innehåller faktorer 
som stödjer respektive hindrar deltagarna i denna övergångsprocess. I en 
del av de nedanstående citaten framställs dialoger i resultatet. Där förkortas 
intervjuaren med ”I” och deltagaren med ”D”. 

Två strategier ”pådrivarna” och ”accepterarna” 
Här har vi valt att sammanfatta de 20 deltagarnas erfarenheter i två ideal-
typer ”pådrivarna” och ”accepterarna”. Varje idealtyp beskriver de typiska 
strategierna som beskrivits för att hantera övergångsprocessen från skola 
vidare studier och arbete. Varje idealtyp är en abstrakt sammanfattning av 
hur flera deltagare hanterat övergången på snarlika vis. ”Pådrivarna” för en 
kamp för sina rättigheter och för att få det stöd som de har rätt till enligt 
lagstiftningen. Det är en krävande arbetsbörda som tar mycket tid och kraft 
hos den enskilda samt för deras närstående. ”Accepterarna” är de som sna-
rare godtar olika insatser och ser sig själv som en del av det samarbete som 
sker mellan olika myndigheter när det gäller stöd och insatser till denna 
grupp.  

Pådrivarna
”Pådrivarna” är de deltagare som själva eller deras närstående som med kraft 
och emfas driver sina frågor. Det blir en kamp för att få igenom sin sak där 
den andra parten som kan vara skolan ofta har en motsatt uppfattning. Att 
vara ”pådrivare” innefattar strategin att behöva vara aktiv och ofta sätta 
igång processer för att insatser ska påbörjas. I själva verket handlar det om 
att bevaka och argumentera för sina rättigheter som att följa upp beslut som 
fattats av skolan om till exempel ett utökat individuellt stöd i undervisning-
en. Om detta bara blir ”tomt prat” och inte genomförs i praktiken kan det 
innebära sämre möjligheter att få bra betyg som ska underlätta övergången 
till högre studier. Det innebär också att i det vardagliga skolarbetet påpeka 
vikten att få information i god tid, samt att vid en förändring i skolschemat 
alternativt byte av klassrum, få veta det i god tid i förväg. Under skolgången 
kan det handla även om att individen måste föra en argumentation om att 
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få gå i ett ”hemklass” som innebär att få vara i ett och samma klass, samt i 
samma klassrum och med en större lärartäthet vilket i sin tur kan främja lä-
randet och övergången till vidare studier. Om en elev inte har en lärare som 
inte förstår elevens situation innebär det att föräldrar behöver vara drivande 
och säga ifrån vilket framkommer i följande citat: ”Min mor sa helt enkelt 
till min klassföreståndare att jag inte kommer att gå på hennes lektioner.” 

Att ha betyg som gör att personen kan komma in på gymnasiet är en 
förutsättning för att klara övergången från grundskolan. Förutom betygen 
så är kunskap om vilka möjligheter som finns på gymnasiet väsentligt. Den 
här deltagaren har själv fått vara energisk och använt sin egen kraft för att 
övergången till gymnasiet skulle kunna realiseras: 

D: Jag försökte eller bestämde mig själv sista halvåret att 
jag måste höja betygen så då försökte jag göra läxor för en 
gångs skull och lyckades höja lite i varje fall.  
I: Var det något speciellt stöd som gjorde att du bestämde 
dig för det eller var det du själv som bestämde? 
D: Nej jag har aldrig fått hjälp eller något stöd, ingenting, 
jag har alltid behövt klara mig själv.  
I: Till gymnasiet hur gick det till när du skulle bestämma 
dig för det? 
D: Jag förstod inte informationen. Jag fick inte tillräckligt 
med information utan jag hörde talas om barn och fritid 
och då får man jobba med barn tänkte jag och det ville 
jag göra. Det är kul. Det var det enda jag visste. Så då 
sökte jag. (Lena) 

I övergångsprocessen till arbete framkommer samma mönster som vid 
övergången till gymnasiet. Det är individen själv som driver frågan om 
något ska ”hända”: 

I: Har du fått något stöd från något håll för att kunna få 
detta arbete eller är det något som du fixat själv genom 
kontakter eller på något annat sätt? 
D: Jag har fixat det själv. (Hanna) 

I frågan om att vara sin egen ”pådrivare” i att söka och klara ett arbete är 
inte alltid enkelt och kan sluta med att den enskilda personen inte hanterar 
arbetssituationen. Detta kan i sin tur påverka synen på sig själv negativt:  

D: Jag ringde till företaget och fick först gå en kurs på 
cirka en veckas tid. Sedan satte arbetet med telefonför-
säljningen igång. Jag hade en coach från företaget som jag 
inte använde mig av. Jag frågade de andra telefonförsäl-
jarna i stället.  
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I: Hur gick det på jobbet? 
D: Jag kunde nästan aldrig avsluta samtalet jag väl hade 
påbörjat och uppnådde heller inte det resultat som kräv-
des. Så jag sa upp mig själv även om de ville ha mig kvar. 
Jag hade så dålig självkänsla. (Nina)  

Accepterarna
”Accepterarna” innefattar de deltagare som själva och tillsammans med sina 
anhöriga med ”rimliga” arbetsinsatser driver frågor. Det finns en förståelse 
och öppenhet från skolans och arbetets sida för de krav som framställs från 
”accepterarna”. De beskriver sina egna strategier i en samverkan med för-
äldrarnas strategier för att hantera övergången. Strategierna innebär att de 
samarbetar eftersom det finns en typ av allians mellan individen och när-
stående i förhållande till skolan och arbete. Närstående stöd är viktigt för 
skolgången och övergången till vidare studier eller arbete. Insatserna för att 
hantera övergången till gymnasiet och arbete motsvarar en ”normal” insats. 
Deltagarna har kontakt med personer som har kunskap om frågor som är 
viktiga och som underlättar övergångsprocessen. Som till exempel att un-
der gymnasietiden ha kontakt med personer för den LSS stadgade dagliga 
verksamheten eller en arbetslivskonsulent för att hantera processen över till 
ett arbete efter gymnasiet. Att ha en anhörig som känner till arbetsmarkna-
dens resurser kan vara en fördel.  

I: Hur kom det sig att du visste vem du skulle vända dig 
till när det gäller arbete? 
D: Lite kontakt via morsan. Jag kände att jag ville ha ett 
ställe där jag kunde vara. Minns inte om jag hade några 
specifika krav men efter ett tag hade han [arbetslivskonsu-
lenten] hittat det här stället. (Karl) 

”Accepterarna” beskriver att de varit delaktiga i olika frågor och beslut som 
gäller deras skolgång vilket främjat övergången till gymnasium och arbete. 
Att få information att få ha synpunkter, bli lyssnad på och vara med att på-
verka främjar känslan av att vara delaktig.  

D: Jag har fått förslag [i förhållande till arbete] men de 
flesta förslagen har jag ändå tyckt låtit ganska vettiga. Jag 
har gått på dom och har alltid fått vara med och tycka. 
(Karl) 

Vikten av familjens kunskap om i det här fallet skolans resurser samt att det 
finns kompetens i form av lärare eller syokonsulent främjar övergångspro-
cessen. Detta leder till att man kan acceptera och tycka att de förslag man 
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erbjuds är rimliga vilket gör att graden av delaktighet ökar. 

I: Hur fick du reda på att det fanns en Aspergerklass? 
D: Det var min mor som kände till det.  
I: Var det mer än din mor som stöttade dig när du skulle 
gå vidare efter grundskolan? 
D: Det var morsan och familjen tycker jag. Dom har varit 
en väldigt stöttande familj så är det.  
I: Var det någon mer som gav dig stöd? 
D: En syokonsulent. (Hans) 

När det gäller övergången till arbete återfinns samma mönster som vid 
övergången till gymnasiet. Information och kunniga personer som inbju-
der till samverkan underlättar processen. Att samtala och få information 
om vilka möjligheter som finns för att hantera övergången till arbetsmark-
naden är viktig:

I: Hur fick du information om Infoteket då? 
D: Jo för att jag pratade med syokonsulenten på min 
gamla skola. Jag frågade vad henne vad hon tyckte var 
bäst för mig att göra och hon rekommenderade mig att ta 
kontakt med Infoteket. (Sture) 

När det gäller att söka arbete själv efter att ha klarat sin gymnasieutbild-
ning har varit ett typiskt tillvägagångssätt som beskrivs. En aspekt som lyfts 
fram i samband med detta är behov av stöd från samhällets stödfunktioner. 
Att dessa stödfunktioner fungerar är betydelsefullt för att möjligheten till 
ett arbete ska kunna etableras. Det handlar om att få information, kunskap 
och stöd i samband med arbetssökandet. Detta leder till att man kan accep-
tera och tycka att förslaget som man får kan betraktas som positivt:  

När jag söker jobb så gör jag inte som vanliga jag går till 
ett ställer som heter Jobbtorget och de söker upp ett jobb 
åt mig och hjälper mig med introduktion och så att saker 
och ting ska gå fint så att säga (Tore) 

Även kontakter med vänner som i sin tur är i arbete kan ha betydelse för 
möjligheten till att etablera sig på arbetsmarknaden. Vänner emellan vet 
vad den andre personen tycker om och har för preferenser. Det blir ett 
okomplicerat förlopp och det blir enkelt att acceptera ett jobb som erbjuds 
och som också kan upplevas som något positivt:  

D: Jag jobbade som det som kallas nisse, ja kockassisten, 
det var skitkul man hade inte tid att bli rastlös. 
I: Hur kom det sig att du kom in på det här då? 
D: Det var en kompis som jobbade som restaurangbiträde 
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så behövde dom någon extra som jobbade över jul fem 
veckor och eftersom jag inte hade något att göra eftersom 
jag inte har kunnat behålla ett jobb där man bara satt så 
det var jättekul. Det var bara synd att ekonomin krascha-
de eftersom det blev en lågkonjunktur i landet. 

”Accepterarna” har goda erfarenheter av att använda det kommunala sys-
temet: ”Stödteamet i kommunen har varit ett stöd för mig på ett sätt för 
att de hjälpt mig med att ta mig till skolan.” Att överhuvudtaget komma 
iväg till skolan är en grundförutsättning för att det ska kunna bli aktuellt 
med en övergångsprocess. Därför är kontakten mellan deltagaren och bo-
endestödspersonal väsentlig för om den av deltagaren uppfattas som positiv 
bildar den en grund för att man kan acceptera fortsatt stöd i hemmet. Som 
då främjar att när man väl finns i skolan har möjlighet att kunna ta del av 
skolundervisningen.  

Diagnosens betydelse  
Intervjuerna med deltagarna fokuserade på deras liv, här och nu, främst 
med inriktning mot skola till vidare studier och arbetsliv och särskilt över-
gången däremellan. I intervjuerna aktualiserades också deltagarnas diagnos 
och vilken betydelse diagnoser spelade för deltagarna under olika skeenden 
i livet. I samband med att deltagarna i denna studie har fått en diagnos 
ställd aktualiseras synen på skapandet av sin identitet. En diagnos hänger 
samman med kategorisering vilket i sin tur påverkar identitetsutvecklingen. 
Diagnoser har olika betydelser beroende på vilket synsätt som intas. Utifrån 
ett medicinskt perspektiv har diagnosen primärt ett klassifikationssyfte. 
Det innebär att diagnosen legitimerar ett sjukdomstillstånd som också kan 
leda till behandling. Diagnoser har också en administrativ innebörd vilket 
innebär att en person kan erbjudas behandling och ekonomisk ersättning. 

Den diagnos, ADHD eller Aspergers syndrom som deltagarna i denna 
studie har fått leder till en förändring i synen på sig själv, sin självbild och 
identitet. Oavsett hur deltagarna ser på sin diagnos är diagnosen något som 
de måste förhålla sig till. Deras diagnos aktualiseras när olika utredningar 
görs, när särskilda insatser och stöd ska ges men även då medicinering är 
aktuell. Hur länge deltagarna har haft sin diagnos varierar mellan 1 och 14 
år. Det är med andra ord en stor spännvidd över hur länge de olika delta-
garna haft en diagnos. Tidpunkten då diagnosen ställdes varierar också. En 
del fick sin diagnos tidigt under första åren i skolan, medan andra har gått 
igenom hela sin skoltid och har fått diagnos senare i livet. Följande avsnitt 
är uppdelat utifrån tre teman. Dels hur deltagarna ser på sin diagnos initialt 
vid tidpunkten då diagnos ställs, diagnosen initialt. Dels hur deltagarna ser 
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på diagnosen i ett längre perspektiv, diagnosen i ett perspektiv. Det tredje 
temat berör deltagarnas delaktighet då diagnosen ställs. 

Diagnosen initialt 
I ett initialt skede när diagnosen ställs förekommer ett visst avståndsta-
gande till diagnosen hos deltagarna. I vissa fall framträder en beskrivning, 
både av ett starkt ifrågasattande ett avståndstagande av sin diagnos vid tid-
punkten då diagnosen ställs. Genom att markera ett avstånd till diagnosen 
görs en markering av att inte vilja bli kategoriserad som en person med en 
neuropsykiatrisk diagnos. När Lisa får sin diagnos är hon 11 år och hon såg 
det då som ”ett straff som jag inte förtjänat”.
Diagnosen upplevs som stämplande och som i sin tur leder till en stigma-
tisering i synen på sig själv. Upplevelsen att definieras utifrån en diagnos 
leder till synen på sig själv som avvikande vilket beskrivs som negativt. Lisa 
uttrycker att hon blev ”sur” och hon tyckte att psykologen hade fel och ville 
motbevisa att hon inte hade symptomen.  

För Hans innebar diagnosen att han blev inåtvänd och som han ut-
trycker det: 

Jag tog det som att det var ett stort fel på mig. Jag tog det 
väldigt hårt. Jag blev ganska inåtvänd. (Hans)

När diagnosen ställs tar Hans det personligt och förlägger problem hos sig 
själv. När Hans fick sin diagnos var han 15 år och han upplevde det väldigt 
jobbigt. Diagnosen påverkar honom negativt och han drar sig undan och 
håller sig för sig själv. Han sätt att resonera relateras till en rädsla av att bli 
betraktad som avvikande i relation till andra i skolan. Han beskriver att det 
var tufft med tanke på att det är i den åldern man vill vara så ”normal som 
möjligt” och vill ”passa in i mängden” och sen märker man att man inte 
gjorde det. Om man fått sin diagnos under sin skoltid förefaller det vara 
problematiskt för dem att acceptera och förstå. Vissa upplever den diagnos 
de har fått som något negativt. De känner sig stämplade utifrån att de har 
fått en diagnos.  

Samtidigt som det sker ett avvisande av diagnosen innebär då diagno-
sen något som gör det begripligt utifrån tidigare svårigheter som funnits 
tidigare i livet framför allt i skolan. Diagnosen kan också innebära att de 
fick en förståelse sina svårigheter. 

Jag förstod det inte riktigt liksom. Jag förstod att jag hade 
problem i skolan men nu visste jag var det var.  

Lena fick sin diagnos vid 23 års ålder. Hon menar att hon har vetat från det 
hon var liten att hon ”inte var som alla andra”. Därför var hon nöjd att hon 
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fick tillgång till en utredning som gav henne: ”Den sista pusselbiten i mitt 
liv.” Under utredningen upplevde hon att hon att man lyssnade på henne 
och hon fick tillgång till medicin som var viktigt för henne. ”Min hjärna är 
som ett bilbatteri den måste laddas.” med det menar hon att hon måste ha 
dagar som hon inte arbetar och bara är hemma för sig själv.  

För andra innebar diagnosen inget särskilt initialt då deltagaren inte 
fick vetskap om sin diagnos förrän långt senare i skolan. Dag fick sin diag-
nos i andra klass men det var först när ha gick i årskurs sex som han fick 
reda på att han har ADHD. Han var då mycket öppen om sin diagnos, men 
blev ifrågasatt och retad av klasskamrater vilket påverkade honom negativt. 

För ett flertal innebar diagnosen att de initialt fick tillgång till olika 
stödinsatser och medicinering som påverkade dem positivt i lärandesitua-
tionen. För några innebar diagnosen inte en tillgång till stödinsatser, så som 
de förväntade sig, och de upplevde en frustrerande situation som var svår 
att hantera. För ett flertal informanter innebar diagnosen att de upplevde 
ett utpekande som avvikande och att de blev ”stämplade” som avvikande. 
Det i sin tur påverkade skolsituationen vilket får konskevenser i lärandet. 
Vid tidpunkten då diagnosen ställdes var det svårt att acceptera den diag-
nos de fått. Detta verkar särskilt problematiskt om de fick sin diagnos un-
der grundskolans senare år. Detta väcker funderingar om hur och i vilken 
omfattning personerna haft möjlighet att vara delaktiga i den utredning 
som föregåtts en diagnos vilket beskrivs sist i detta avsnitt.  

Diagnosen sett i ett perspektiv 
Sett i ett lite längre perspektiv verkar diagnosen inte spelar så stor roll för 
ett flertal av deltagarna vilket skulle kan betraktas om gynnsamt för över-
gångsprocessen. Det förefaller som diagnosen upptog mycket av deras tid 
och uppmärksamhet i ett initialt skede i en period i deltagarnas liv. De 
beskriver att det blev ett alltför stort fokus riktad mot diagnosen och dess 
konsekvenser. Flera försökte få en ökad kunskap om den diagnos de fått 
ställd och vad den kunde innebära. Det innebar att de själva eller tillsam-
mans med föräldrar eller någon annan anhörig letade efter kunskap om 
diagnosen. För Karl och Arne innebar det att de tillsammans med sin mor 
eller far sökte information via Internet om diagnosen. Det innebar en sorts 
identifiering med beskrivningen av vad en neuropsykiatrisk diagnos kunde 
innebära. Genom en beskrivning av diagnosen där Karl kände igen sig, 
med att han kunde tidtabellen för skolbussen utantill. En klasskompis hade 
tidigare sagt till honom: ”Fan Karl du är som en levande tidtabell”. Till sist 
stod diagnosen honom ”upp i halsen”. Idag spelar diagnosen inte så stor 
roll. Diagnosen verkar få en underordnad roll i relation till annat som är 
mer angeläget. Lisa menar att diagnosen spelar en mindre roll efter ett tag 
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och att hon inte tänker så mycket på sin diagnos idag. På liknande sätt re-
sonerar Hans om sin diagnos.  

 Det blir det man gör det till. Jag känner till mina svårig-
heter och gör så gott jag kan för att se till att det inte ska 
bli några problem men annars så tänker jag inte på diag-
nosen (Hans)  

Vidare är det flera som betonar att diagnosen enbart är en yttre kate  gori-
sering. Diagnosen är något som skapas i relation till samhället krav och 
förväntningar. Det visar på att personerna inte ser diagnosen som fast och 
given utan föränderlig. 

Min uppfattning av just begreppet handikapp det är bara 
en konstruktion tycker jag. Att i samhället ska man pre-
stera och om man inte klarar av samhällets krav så ham-
nar man bakom. Jag tror det är mer, jag ser det mer som, 
jag tänker på vilka människor jag har att göra med och 
vad jag är för människa istället på att tänka på att preste-
ra, så det är det de handlar om, tycker jag. (Hans)  

Det synsätt på diagnosen som flera lyfter fram är att diagnosen är något 
kopplat till situation och sammanhang snarare än att diagnosen är knuten 
till personen.  

Delaktighet då diagnosen ställdes 
En kritisk och avgörande punkt som belyser hur personerna uppfattar sin 
diagnos är om personerna har känt sig delaktiga då initiativ tagits och en 
utredning påbörjades för att fastställa en eventuell diagnos. Om delaktighe-
ten värderas positivt främjar det lärandet i skolan vilket leder till en funge-
rande övergångsprocess. Stina fick sin diagnos under sista året på gymnasiet 
Hon googlade på sina symtom och fick fram ADHD. Efter det ringde hon 
till Vuxenpsykiatrin och fick tid för en utredning. Hon menar: 

Det är inget problem med att ha ADHD men såklart öns-
kar man att det vore enklare med vissa saker. Jag vill inte 
använda diagnosen som en ursäkt eller så det gör jag ald-
rig men det är jätteskönt att inte sitta och anklaga sig själv 
för att man inte fixar saker. (Stina)  

För Stina var det på ett eget initiativ som en utredning påbörjades och hon 
fick sin diagnos.  

För Sture och Nils som båda fick sin diagnos vid 21 års ålder menar att 
diagnosen var till en stor hjälp i förståelsen för sin problematik och vilket 
stöd som behövdes. Sture upplevda symptom stämde med vad psykologen 
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beskrev och menar att: 

Diagnosen hjälpte till att få en förståelse i varför jag tänk-
te som jag gjorde och då var det lättare med att ta emot 
stödet också. Jag tänkte inte riktigt som alla andra men 
jag hade ändå försökt passa in och det hade gjort mig 
ännu mer förvirrad. (Sture) 

De svårigheter som både Sture och Nils upplevt tidigare under sin skoltid 
fick en förklaring och innebar en förståelse för sin situation. Båda tillskriver 
diagnosen ett stort värde och Robert menar att: ”Diagnosen låste upp mig 
och öppnade mig mer.”  

Ingvar har vid tidpunkten för intervjun, precis ett par månader tidigare 
genomgått en utredning för ADHD och fick då sin diagnos. Vid tidpunk-
ten då diagnosen ställs går han till en Neuropsykiatrisk utredningsenhet 
som ger stöd för att medicineringen som han får ska fungera för honom. 
Först tyckte han att diagnosen bara var ”skit” och att han ifrågasatte först 
en eventuell utredning. När han väl påbörjade en utredning ändrades hans 
inställning och han förefaller varit delaktig i den utredning som han ge-
nomgick. Han inser efter utredningens gång att han har en problematik 
som kan förklaras utifrån en ADHD-diagnos. Vidare beskriver Ingvar att 
han gjorde utredningen inte enbart för sin egen skull:  

Ja jag gjorde det inte för min skull utan för familjens för 
att det eventuellt skulle kunna förklara en del. Det skulle 
ju kunna förklara en del men i början så var jag skit det-
samma. Jag är ju ändå den jag är det går ju inte och ändra 
på en personlighet. Sedan började jag lugna ner mig på 
grund av medicinen, så började jag tänka och det var nog 
lika mycket för min skulle som för alla andras. Det har 
förklarat mycket för mig om min skolgång att jag inte 
har kunnat koncentrera mig. Jag har ju inte direkt behövt 
plugga jag har ju klarat mig ändå. Så det har ju förklarat 
det en del. Det är bara synd att dom [skolan] inte gjorde 
testet när jag var 12 och farsan tjatade rätt mycket på 
dom. Jag gick i en rätt stökig klass och man visste inte 
riktigt vem det var som startade triggade upp klassen (det 
var ju oftast jag). Dom sa att han är som en vanlig pojke 
liksom. Skolan sa så (Ingvar) 

Vid tidpunkten för intervjun har Tore nyligen utretts och fått sin diag-
nos. Han menar att diagnosen ger en viss förklaring till sådant han upplevt 
under sin skoltid. När hans kontaktperson på Jobbtorget föreslog att han 
borde genomgå en utredning för en neuropsykiatrisk utredning så sam-
tyckte han:  
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Nej det tog ett tag 3–4 månader men saker och ting löser 
sig till slut och när man inser att jag är lite speciell och jag 
minns inte riktigt när men eftersom jag är lite annorlunda 
så vill de ha en utredning på mig och jag sa ok om det 
något så är det ju bra att veta och det var en på Jobbtorget 
som påbörjade utredningen men sedan tog det ett tag 
innan jag blev utredd. Och sedan tog det ett tag och jag 
fick reda på det. (Tore)

Tore känner sig ”bekväm” med sin diagnos och tycker egentligen inte att 
den har så stor betydelse. Han var positivt inställd när hans uppmanades 
till att genomgå en utredning för att fastställa eventuell diagsos. Det verkar 
som han alltid har uppfattat sig som lite udda och att han har haft svårt 
för vissa saker under sin skoltid. Han uppfattar sig som delaktig i utred-
ningen som leder fram till en diagnos. När diagnosen ställs ifrågasätts den 
inte av honom i någon större uträckning. Det verkar som han har tagit till 
sig diagnosen i någon mening. Han säger att han har blivit mer ”paranoid” 
sedan han fått diagnosen. Det förklarar han genom att han kontrollerar 
mer att han inte glömmer stänga av spisen eller gå hemifrån genom att inte 
låsa. Däremot funderar han på att det är svårt att sätta fingret på vad en 
Aspergers diagnos är och vad som skiljer ut det normala från det avvikande.  

Stödjande och hindrande faktorer i övergångsprocessen 
I följande del av resultatet beskrivs de faktorer som stödjer respektive hin-
drar deltagarna i övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete. 
Tabell 2 nedan är en översikt av de faktorer som framkommit. Faktorerna 
ligger på såväl mikro- som makronivå. De individuella förutsättningarna 
på mikronivå visar på konsekvenser av de symptom som diagnosen ger i 
vardagslivet. På makronivå återfinns samhälleligt stöd som innefattar bland 
annat tillgången på boendestöd och sommarkurser för att kunna läsa upp 
sina betyg. Fyra av faktorerna betraktas såväl som positiva som negativa 
men vissa av faktorerna har enbart beskrivits som stödjande respektive hin-
drande för övergångsprocessen till vidare studier och arbete.  
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Tabell 2. Faktorer som stödjer respektive hindrar övergångsprocessen till  
vidare studier och arbete för unga vuxna med ADHD och Aspergers 
syndrom 

Faktorer Stödjande Hindrande 
Socialt stöd X X
Lärsituation X X
Institutionella förutsättningar X X
Samhälleligt stöd X X
Anpassning av fysisk miljö X
Kognitivt stöd X
Tillgång till medicin X
Individuella förutsättningar X
Uppväxtvillkor X
Kränkande bemötande X

 

Stödjande faktorer  
Socialt stöd
Det finns exempel på flertalet personer som deltagarna beskrivit som haft 
en viktig funktion och ibland haft en avgörande roll för övergången till 
gymnasium och arbetsmarknad. Föräldrar spelar roll i sökandet efter en 
utbildning som passar individen. För Nils var det avgörande för att hitta 
rätt gymnasieutbildning i övergången från grundskolan till gymnasiet och 
som tillgodosåg hans önskan om att läsa en teoretiskt inriktad gymnasie-
utbildning. För honom var föräldrarnas kunskap om detta av avgörande 
betydelse. Även kontakten med en lärare som Nils arbetat med beskrevs 
som betydelsefull. Anhörigas betydelsefulla stöd återkommer vid flertalet 
tillfällen för vissa deltagare som till exempel för John. ”Och så ställer min 
pappa upp väldigt mycket. Det är så tryggt.”  

Vad som också framkommer är att det kan vara ett engagemang från 
flera generationer där inte minst mamma, farmor eller mormor betonas 
som viktiga personer för en del av deltagarna. En man beskriver det som 
att: Det är mest farmor och mormor som har styrt min vad heter, det min 
uppväxt. För vissa har relationen och stödet som getts till personen varit 
väldigt betydelsefullt under hela uppväxten.  

Det synsätt som läraren har på eleven och som förmedlas till eleven 
spelar roll. En deltagare uttryckte det som avgörande att läraren ”trodde på 
hennes ambitioner” trots att hon ”inte hängde med alls och inte var jättebra 
på att lämna in uppgifter i tid”.  

Andra signifikanta personer som framkommit i intervjuerna är skol-
kamrater. Deras stöd kan relateras till att vara ett konkret praktiskt stöd. 
Hanna beskrev det som: ”Dom [skolkamraterna] hjälpte mig ganska 
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mycket i skolan med vissa grejer. Dom höll ju ordning på saker och ting 
ibland och så där.” 

Psykologens betydelse i utredningen för att bli diagnostiserad har av 
deltagare beskrivits som väsentlig. Det handlar om hur och på vilket sätt 
man fick stöd i samband med att man fick sin diagnos men också vikten 
av psykologkontakt som samtalsstöd i bearbetandet av att ”leva med sin 
diagnos.” Läkaren som i samband med utredningen möjliggör en tillgång 
till att medicinen provas ut och individuellt anpassas till personens förut-
sättningar är viktig:  

Ja det är amfetamin i väldigt små doser och jag är så glad 
för den läkaren. För att jag fick testa inte fritt är väl fel att 
säga utan testa och öka doserna. Testa mig fram och det är 
den första positiva läkaren som jag träffat av mina kontak-
ter. (Lena) 

Det stöd man kan få från kommunen efter avslutad skolgång har också 
betydelse för hur övergången till studier och arbete kan gestalta sig. Det vi-
sar på vikten av att det i övergången efter gymnasiet till vidare studier eller 
arbete kan bli en kritisk tid som kräver annat stöd än från skolans sida. Här 
beskrivs en stödpersons viktiga funktion:  

Hon [stödpersonen] hjälper mig om jag inte får tag på 
Arbetsförmedlingen och med myndighetspapper. Så det 
har verkligen hjälpt mig att ha en stödperson. (Fia) 

När man väl kommit så långt i processen att kontakten med Arbets-
förmedlingen blir aktuell så är även det en fråga om relevant stöd som är 
anpassat till individen:

 Ja hon [handläggaren på Arbetsförmedlingen] är nog den 
bästa jag har haft. Det har varit så många som har bytts ut 
men hon kör verkligen på för att det ska hända saker. Så 
det är bra. (Fia) 

Stödjande lärsituation
Deltagare beskriver att om man får konkret information och beskrivning 
om vad som ska göras i skolarbetet så är det positivt. Detta innefattar att 
läraren styr och ger preciserade instruktioner så att det inte för eleven blir 
osäkert för vad som krävs för uppgiften.

Som till exempel om hur en uppgift ska genomföras och vad den ska 
innehålla, hur många sidor som kan disponeras och hur den ska avslutas så 
fungerar det bra. Klara och entydiga besked om hur något ska göras behövs:  
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Så det inte blir en instruktion jag ska fixa det där men jag 
vet inte vad jag ska göra utan det ska vara tydligt, rakt för 
att jag ska fatta hur jag ska gå tillväga. (Hans) 

Behovet av att det finns rutiner och struktur i undervisningen är bärande 
för flera av deltagarna. Om några förändringar ska ske som att undervis-
ningen ska flyttas till en annan lokal så går det bra om man i god tid få 
denna information och då störs inte skolarbetet. Det ger en känsla av kon-
troll över vad som ska hända och underlätta lärandet.  

En anpassning som ger stöd i lärandet är att undervisningen sker un-
der kortare stunder med flera pauser inlagda. Skälet som anges är att det 
är svårt med koncentrationen. Ett annat skäl är lång frånvaro från skolan 
vilket innebär en ovana i undervisningssituationen. Om man får en indi-
viduellt anpassad pedagogik vad gäller undervisningsmaterial så fungerar 
lärandet:  

Jag läste vuxenanpassad pedagogik. Då fick man stenciler 
i stället för böcker. Då stod det kortfattad text, inga onö-
diga saker som det stod i böcker på min tid när jag gick i 
skolan. (Lena) 

Att få göra studiebesök i den nya skolan inför en övergång till gymnasiet 
underlättar för att kunna föreställa sig hur den nya skolsituationen kan 
komma att gestalta sig. Vilket då gör att man har en beredskap inför vad 
som väntas och man kan börja planera för sina fortsatta studier på ett mer 
konkret vis.  

Anpassning av fysisk miljö
Om den fysiska miljön är anpassad underlättar det utförandet av olika ak-
tiviteter. Det kan handla om att det finns dörrar att stänga som underlättar 
att fokusera på en uppgift. Att det finns skollokaler som är ytmässigt min-
dre vilket gör att det blir mer lugn och ro och därmed underlättar lärandet. 
Gärna sittgrupper där man kan dra sig undan för en paus för att efter det 
återgå till lektionen. En egen arbetsplats, där ett eget skrivbord och dator 
finns är något som lyfts fram som värdefullt för att kunna utföra och slut-
föra skoluppgifter.  

Kognitivt stöd
Bruket av kognitivt stöd som mobiltelefon, dator och komihåglappar ger 
deltagarna stöd i vardagslivet och i skolan. SMS-funktionen i mobilen 
används för att ha kontakt med såväl närstående som assistenten i sko-
lan. Att fotografera och skicka bilder via dator eller mobiltelefonen gör att 
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deltagaren kan få och ge information som underlättar vardagen och läran-
det. John beskriver sitt kognitionsstöd som hjälper till att hålla arbetstider 
och raster: ”Jag har en minidator som är min hjärna. För annars jobbar jag 
över tiden och glömmer bort den. Så alla möten och sånt finns i datorn”.  

Lärandet är ingen isolerad aktivitet som endast rör skolans lokaler. Om 
vardagen hemma i bostaden fungerar bidrar det som stöd för att klara stu-
dierna och som fortsättningsvis underlättar i övergångsprocessen. Stina sä-
ger: ”Till exempel ett städschema för något jag behöver städa och lite så-
dana saker. För det blir stökigt väldigt fort hemma hos mig och jag har lite 
svårt att se var man ska börja.”  

Tillgång till medicin
Att i samband med den neuropsykiatriska utredningen få kontakt med en 
läkare som ordinerar medicin beskrivs av vissa deltagare som betydelsefullt. 
Läkemedlet gör att symptomen minskar och möjliggör att kunna fungera 
i det dagliga livet: 

Om jag inte tar de medicinen så blir minnet sämre och 
om jag tar medicin så blir jag klar och vet vad jag ska göra 
efter schemat. Om jag tar medicinen så vet jag vad jag ska 
göra och om jag inte tar den så blir det oj! (Lena) 

Medicinen kan även ge stöd för att få kontroll på sina känslor vilket under-
lättar samspelet med andra människor i skol- och arbetssituationer:  

Jag har aldrig haft känslor för någon innan i hela mitt liv. 
Jag har varit väldigt känslokall tidigare. Inte nu längre 
medicinen påverkar ju väldigt mycket och gör att jag inte 
tappar humöret längre. Det är det enda den gör idag. 
(Kurt)  

Institutionella förutsättningar
Denna faktor innefattar organisationen av undervisningen, hur resurser 
fördelas och tillgång på personal. Att skolan haft möjligheter och prioriterat 
att organisera så att eleven har fått gå i klasser med 5–6 elever har för flera 
deltagare haft betydelse för såväl lärandet som för övergången till vidare 
studier. Behovet av att i skolan få möjligheten att få speciellt utformat stöd 
som kan ge grundtrygghet beskrivs på följande sätt: ”På ett sätt att bygga 
upp tryggheten i grunden, att man har en Aspergerklass, redan i skolan. I 
början av skolan.” Det organisatoriska upplägget för undervisningen vad 
gäller tid hade betydelse för deltagarna vilket stödjer att lärandet. En delta-
gare beskrev hur undervisning var organiserad på en folkhögskola:
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Vi hade inte så långa dagar. Vi började åtta och hade rast 
vid tio, jobbade från halv elva till halv tolv. Hade lunch 
från halv tolv till ett. Sen hade vi en lektion från ett till 
halv tre, sen så var det slut. (Hans) 

Distansundervisning har varit en förutsättning för en deltagare för att kun-
na få ett komplett gymnasiebetyg. Denna typ av undervisning gör: ”Att 
man har en större frihet och det motiverar mig. Man får bestämma själv vad 
man ska läsa och när man ska läsa och hur man ska läsa.” (Sture) 

Ur lärandesynpunkt är det väsentligt med tidsmässig kontinuitet vad 
gäller personella resurser dvs att samma personal finns kvar under en längre 
period. Även fysisk tillgång till extra stöd av en personal som kan skräddar-
sy ett individuellt anpassat stöd beskrivs som något positivt. En deltagare 
beskrev vikten av att i gymnastiken få praktiskt och fysiskt stöd i olika öv-
ningar som förekom gymnastikundervisningen. Att få individuellt anpassat 
planeringsstöd för hur man lägger upp sin uppgift som ska genomföras i 
skolan och hur man ska organisera sitt läxläsande har varit avgörande för 
flera av deltagarna. 

Samhälleligt stöd
Detta innefattar kommunernas olika stödsystem som till exempel för att 
komma till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vis-
sa funktionshindrade (LSS). Under sista året på gymnasiet sker kontakter 
med praktikplats vilket sedan kan resultera i ett arbete i en så kallad daglig 
verksamhet med stöd av LSS. För flera deltagare blev detta en naturlig över-
gång från gymnasiet.

Kommunens Infotek där man kan få vägledning om studier och yr-
kesval har givit möjligheter för att få stöd och ställa frågor för några av 
deltagarna vilket underlättat övergångsprocessen. Boendestödet som kom-
munerna erbjuder i form av konkret personligt stöd har betydelse för del-
tagarna när det till exempel gäller att organisera sin dag, komma iväg i tid 
till olika aktiviteter och betala sina räkningar. Om vardagen på hemmaplan 
fungerar leder det till att man kan fokusera på sina studier och därmed en 
möjlighet att få ett fullgott gymnasiebetyg som möjliggör en övergång till 
vidare studier eller arbete. Om man inte lyckats med sina studier under 
den reguljära gymnasieperioden har möjligheten att kunna läsa upp sina 
betyg på KomVux och på sommarkurser möjliggjort att deltagare kunnat 
skaffa sig ett komplett gymnasiebetyg och kommit vidare i sin planering 
för framtiden.
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Hindrande faktorer
Socialt stöd 
Det förekommer beskrivningar att stöd har saknats i skolan och framför allt 
stöd som upplevs som relevant och riktat till den enskilda elevens behov. 
När Tore beskriver skolgången och de svårigheter i skolsituationen som han 
upplevt berättar han om lärarnas sätt att agera: 

Jag tror att det var i andra klass som andra märkte att det 
var något. Men jag var smartare än andra så ja jag gick in 
särskild undervisningsgrupp i två dagar. Men efter någon 
dag så sa läraren att det verkar inte vara något fel på dig 
även om jag var annorlunda utåt sett. Men jag åkte in och 
ut lika snabbt till den vanliga klassen och ingen av lärarna 
reagerade på att jag var annorlunda men det kanske var 
välvillig men det är svårt att sätta fingret på en sådan här 
diagnos. (Tore) 

Lärare som inte lyssnar och förstår elevernas problematik beskrivs av del-
tagare. De menar att lärare och assistenter inte har kunskap om vad en 
neuropsykiatrisk problematik kan ge för konsekvenser i vardagen och för 
lärandet. En kvinna beskriver sin kontakt med skolans kurator: 

 Det känns som om hon [kuratorn] inte har fötterna på 
jorden riktigt. Hon borde vara mer ”down to earth.” Hon 
håller liksom ett stort avstånd så man känner att man inte 
kan prata om allt riktigt. (Fia)

Att ha ett fåtal skolkamrater är ett mönster som återfinns i flera deltagares 
beskrivningar. De betonar att deras relationer till andra klasskamrater varit 
problematisk och att deras nära relationer var begränsade till enstaka eller 
ett par kamrater. Orsaken till detta förklarades på olika sätt. En deltagare 
beskriver sin kontakt med kamrater. 

Typ en [kamrater] eller två mycket mer än så brukar det 
inte vara. Sen skulle jag inte kunna säga så mycket mer 
om skolgången naturligtvis har jag mycket speciella in-
tresse och i kombination med att man blir retad så kanske 
man inte gör sitt bästa. (Tore)  

Bristande lärsituation
Brist på struktur när en uppgift beskrivs och för vad som förväntas att man 
ska göra ger uppenbara problem för lärandet. Det finns behov av precise-
rad information om hur en uppgift ska göras som till exempel hur många 
sidor ska arbetet var på mer precist vad det ämnesmässigt ska innehålla. 
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Det räcker inte bara att få informationen att skriva: ”Om innebandy.” Att 
studera och arbeta under tidspress och högt tempo ger svårigheter beskri-
ver deltagarna. Om inte lärandet är anpassat till individens förutsättningar 
uppstår svårigheter i lärandet och därmed svårigheter att få kompletta betyg 
som gör att övergångsprocessen till vidare studier och arbete försvåras:

Jag fick en massa uppgifter och ämnen som jag inte 
kunde. Jag lyckades inte passa in i skolan alls. Jag kunde 
liksom inte vänja mig vid dom. Det blev i alla fall att jag 
inte kom till lektionerna. Jag satt mest i bibblan ja det 
kändes ganska meningslöst. Ja det gick ändå inte och när 
jag gjorde saker så gjorde jag inte nog. (Klas) 

Den individuellt anpassade undervisningen ska varken vara för lätt eller för 
svår att genomföra. Båda varianterna uppfattas som brister i undervisning-
en. Erfarenhet av att ha fått för enkla uppgifter i skolan beskrivs av några 
deltagare. Stina beskrev följande: ”Det var väldigt enkla uppgifter där man 
kände sig nästan lite förnedrad eller vad man ska säga.” Vidare svagheter är 
bristande tidsplanering från skolans sida vilket leder till att eleven inte får 
den tidsmässiga framförhållningen som behövs för att kunna förbereda sig 
och tillägna sig den kunskap som till exempel ett studiebesök skulle kunna 
ge.  

Individuella förutsättningar
För några av deltagarna beskrivs de individuella förutsättningarna som 
hind rande i relation till olika situationer i skolan. De individuella förutsätt-
ningarna gav konsekvenser för lärandet vilket också kan innebar att slutfö-
randet av skoluppgifter samt betyg påverkas. Svårigheter med att styra sin 
impulsivitet försvårar lärandet. Det kan innebära att om kompisar hör av 
sig så prioriterar man dem utan att tänka efter före vad det kan ge för kon-
sekvenser som att läxorna inte blir klara till nästkommande dag. Problem 
med impulsiviteten kan också få konsekvenser med att uppgifter inte slut-
förs vilket i sin tur påverkar lärandet negativt.

Överaktivitet och nedsatt koncentrationsförmåga kan resultera i svårig-
heter som beskrivs av denna deltagare:  

D: Det kan vara att jag är alldeles för rastlös och inte kan 
hålla mig till en sak, samma sak hela tiden. Jag har lätt att 
tappa koncentrationen, det kan nog spela in en hel del 
och ett rätt hett temperament hade jag innan vi började 
med medicinen hade jag.  
I: Hur påverkar det, i vilka situationer då? 
D: Man har slagits rätt mycket i sin ungdom men sedan 
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började jag med boxning, tog det lugnare och då vart det 
lugnare. Sen fick jag inte fortsätta för jag hamnade på 
operation och så hamnade jag i slagsmål igen och då hade 
jag inget att hantera aggressionerna med när de kom. 
(Kurt) 

Problemen med att inte kunna fokusera på vad som sker under lektionerna 
beskrevs av en deltagare som att det utvecklades till en kris som kom att 
påverka hälsa negativt.  

 Jag hade väldigt svårt med koncentrationen och uppfat-
tade väldigt mycket och det var väldigt mycket andra ljud 
som störde. Jag hade väldigt svårt att koncentrerar mig på 
lektionerna och på vad läraren sa. Det var väldigt mycket 
tankar i mitt huvud. Jag hade väldigt dåligt självförtro-
ende under den tiden. Jag hade personliga problem med 
mig själv en identitetskris. (Hans) 

Svårigheten att koncentrera sig gav konsekvenser för att kunna lära sig läsa: 
”Det var väldigt, väldigt svårt att lära sig läsa när jag hade så svårt att kon-
centrera mig. Nånstans efter 40 minuter tappade jag koncentrationen även 
om lektionerna höll på i en timma eller en timma och en kvart.”  

Ett dåligt självförtroende kan bero på avsaknad av relevant stöd i sko-
lan. Även den mobbning och utsatthet som eleverna anser sig vara utsatta 
för får konsekvenser för elevernas lärande.  

Och jag kan inte stava men det blir ju så att man känner 
sig korkad och så men jag kan inte sätta fingret på vad det 
är. Jag kan se att jag har stavat fel men jag vet inte vad det 
är så givetvis så har jag inte världens bästa betyg. (Tore) 

Att ha en nedsatt tidsuppfattning påverkade relationen till kamrater under 
skoltiden vilket också gav en negativ självbild: ”Jag blev retad. Jag saknar 
tidsuppfattning så det blir mycket svårare att hålla koll på mig själv så det 
är sådana grejer och det finns i bakhuvudet.” Att initiera och komma igång, 
att hålla vid och slutföra en aktivitet beskrivs av en deltagare som svårig-
heter. Detta ledde till problem under skoltiden som uppenbart påverkade 
lärandet och i sin tur gav svaga betyg.  

Uppväxtvillkor
Att byta skola som sker i övergången från till exempel mellan- och högsta-
diet har för deltagare varit en krävande situation med nya lärare, kamra-
ter och miljöer. En annan anledning till att byta skola har varit på grund 
av att hemsituationen förändrats som till exempel vid separation mellan 
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föräldrarna och därmed byte av bostadsområde. För en av deltagarna blev 
det en påfrestning som beskrivs som: 

Att jag i samband med detta [skilsmässan] hamnade som 
tonåring i någon form av depression som gjorde att jag 
hade kontakt med Barn- och ungdomspsykiatriska klini-
ken. Jag fick byta till en närliggande högstadieskola. Det 
innebar extremt stora förändringar som jag inte var van 
vid. (Karl) 

Fia deltagare härleder bytet av skola till att det var då hennes svårigheter 
framkom som också ledde till att hon kände sig ensam och utanför gemen-
skapen: 

Att jag började en ny klass i femman och kände det som 
utlösande för mina svårigheter. Jag trivdes inte, jag trivdes 
i klassen innan. I den nya klassen kände alla varandra och 
jag kom inte riktigt in i något gäng. (Fia) 

Kränkande bemötande 
För ett flertal av deltagarna är utsatthet och mobbning från klasskamra-
ters sida något som varit vanligt förekommande under skoltiden. Flera av 
deltagarna beskriver sig själv som annorlunda eller udda. Berättelserna ge-
nomsyras av svårigheter i relationen till andra, ofta med långvarig mobbing 
under delar eller hela skoltiden. En del beskriver att mobbningen som de 
utsatts för som inte så farligt och vissa lägger förklaringen till mobbningen 
utifrån sina egna personliga egenskaper. Att under skoltiden blivit utsatt 
för mobbning beskrivs som: ”Jag har fått mycket skit.” Ytterligare en del-
tagare berättar om sina erfarenheter: ”Allt krackelerade och sen hamnade 
jag i en tuff klass. Det var ganska mycket mobbning. Lärares insatser för 
att stävja detta var ’halvhjärtade’ man passade på [att mobba] när det inte 
syntes.” Mobbning leder till en utsatthet under skoltiden som en deltagare 
beskriver som:  

Ja jag varit mobbad under hela uppväxten och det är när 
jag blev vuxen som jag blev medveten om det och det var 
när jag kom i kontakt med rätt person som jag förstod 
och de kunde stödja mig. Man blir ju väldigt inåtvänd när 
man blir mobbad så att säga så givetvis så går man ju inte 
ut och letar efter vänner utan man har ju i regel bara en 
eller två. (Tore) 

Det är inte bara i förhållande till kamrater som man blivit utsatt för ett krän-
kande bemötande utan det innefattar också andra personer. Att uppleva en 
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negativ attityd från till exempel från lärare att man inte klarar skolan gör 
att man utvecklar en negativ syn på sig själv som att vara ”dum i huvudet.” 
Deltagare framhåller att lärarna behöver förstå att problemet inte ”syns” 
på eleven. En deltagare uttryckte det som att läraren uppfattade hennes 
problem som: ”Om det inte syns så finns det inte.” Ytterligare en deltagare 
upplever att lärarna i skolan negligerade och osynliggjorde hans svårighe-
ter både när det gällde svårigheter i kunskapsinhämtandet men också inte 
minst i relation till den mobbning han upplevde att han var utsatt för. Han 
beskriver att lärarna nonchalerade när han upplevde sig utsatt av de andra 
eleverna. 

Andra befattningshavare inom skolans ansvarsområde som visat en ne-
gativ attityd och bristande bemötande till deltagarna är syokonsulenter. En 
kvinna beskriver ett möte med en syokonsulent som sa: ”Varför misslyckas 
du med allt som du gör? Jag började gråta och blev ledsen eftersom jag 
misslyckats med allt i hela livet och det räckte med att jag under min upp-
växt hade fått höra det.” 

Institutionella förutsättningar
Organisationen och upplägget med att ju högre upp man kommer i grund-
skolan följer att man byter klassrum uppfattas ofta som negativt av studiens 
deltagare. Resursfördelning som leder till stora klasser och få lärare uppfat-
tas av deltagarna som ha en negativ inverkan på lärandet. Undervisningen 
kan också vara organiserad i olika särskiljande lösningar. Detta leder för 
vissa till en komplicerad övergång till vidare studier och arbete. Hanna 
säger ”Att gå på högstadiet innebar att man i olika ämnen hade olika klass-
rum. Alltså det var ju att byta rum hela tiden. Det var sådant som jag tyckte 
var jobbigt.” Tidsfaktorn tillsammans med klassrumsbyte gör detill exem-
peltra utmanande hälsomässigt: ”När jag blev större sen när jag kom uppåt 
högstadiet så blev det liksom högre tempo och fler klassrum, så jag blev så 
nervös och orolig.” Flera deltagare har erfarenhet av att ha gått i klasser med 
många elever och för få lärare: ”När jag gick i nian var vi 33 elever och en 
lärare. Mindre klasser och stöd är väl en ren utopi.”

Samhälleligt stöd
Några av deltagarna som var beroende av färdtjänst till och från skolan be-
tonar vikten av att taxiresorna fungerar så att de kommer i tid till skolun-
dervisningen. Att komma till skolan i rätt tid måste ses som en grundförut-
sättning för att överhuvudtaget kunna delta i undervisningen och få betyg 
som bildar förutsättningen för en positiv övergångsprocess.
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat relaterat till syftet med studien. 
Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av 
övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna 
med ADHD och Aspergers syndrom. Utifrån syftet ställs följande fråge-
ställningar:

1. Vilka strategier använder deltagarna för att hantera övergångs-
processen?

2. Hur förhåller sig deltagarna till diagnosen och dess betydelse för 
övergångsprocessen?

3. Vilka faktorer stödjer respektive hindrar övergångsprocessen? 
Studiens resultat kan inte generaliseras och användas för att gälla för andra 
unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom utanför de som finns i 
denna studie. Vi menar dock att en överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985) 
finns som innebär att resultatet teoretiskt kan överföras och ge en ökad 
förståelse för andra personer i liknande situationer. De olika konstruerade 
idealtyperna, ”pådrivarna” och ”accepterarna” kan ge stöd till professionella 
aktörer för att få en djupare förståelse för sina klienter. Idealtyperna kan 
även spela rollen som en igenkänningsfaktor för andra unga vuxna med 
neuropsykiatriska diagnoser än de som intervjuats i denna undersökning. 
Resultatet kan också användas som ett underlag för fortsatta diskussioner 
för de som arbetar och är intresserade av dessa frågor. Faktorerna som främ-
jar och hindrar övergången skulle kunna fungera som kontrollpunkter för 
att göra en analys över hur en övergång kan bli sämre eller bättre för perso-
ner med ADHD och Aspergers syndrom.  

Resultatet visar att ”pådrivarna” tillsammans med föräldrar eller själva 
fått driva sina rättigheter under såväl skoltiden som i övergången från skola 
till arbetsliv. Trots skolans skyldighet utifrån Skollagen (SFS 2010:800) att 
tillgodose alla elevers behov i såväl grundskolan som i gymnasieskolan finns 
formulerade, uttrycker ett flertal deltagare att det har krävts aktiva och ifrå-
gasättande föräldrar för att stödet skulle ske. Kopplat till samhället och 
skolans ansvar är det något som kan ifrågasättas om det ska vara så? Under 
de senaste decennierna har också barns, ungas och funktionshindrades rätt 
i samhället fokuserats utifrån ett flertal konventioner och deklarationer 
vilket framhåller samhällets ansvar för utsatta grupper. FN:s konvention 
om barns rättigheter, Barnkonventionen (Unesco, 2001) beaktar barn och 
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ungas villkor och omsorg i en ambition att förbättra villkoren för dessa 
grupper (Englundh, 2008). I konventionen aktualiseras skolgången och 
rätten till utbildning för alla barn och ungdomar. FN:s konvention (2006) 
betonar rätten till utbildning och arbete betonas för personer med funk-
tionsnedsättningar. En annan deklaration som aktualiserar barn och unga 
med funktionsnedsättningar är Salamancadeklarationen (Unesco, 2001). 
Här betonas att det stöd som ges till elever i behov av särskilt stöd ska ges 
utifrån en inkluderande princip. Här uttrycks tydligt målsättningen om att 
alla elever ska få stöd och att det ska utifrån inkluderande principer. Det 
särskilda stödet ska ges till de elever som behöver stöd och det ska ske inom 
den klass eleven tillhör. Eleverna behov av särskilt stöd ska beaktas i termer 
av olika inlärningsmetoder och inlärningstempo. På så sätt sker en indi-
vidualisering av hur elever särskilda behov tillgodoses. Detta finns också 
formulerat i Skollagen (SFS 2010: 800).  

De unga vuxna i denna studie är en grupp individer med olika erfa-
renheter, förutsättningar och förhoppningar om sin framtid. Deltagarna i 
studien förenas av att de var mellan 18 och30 år. En ytterligare aspekt som 
förenar dem är att de någon gång i livet, under eller efter skoltiden fått en 
neuropsykiatrisk diagnos ställd. Diagnosen har på olika sätt betydelse för 
deltagarna i övergångsprocessen. För vissa var diagnosen ett faktum tidigt i 
deras skolgång och som ”följt” dem under skolgången, medan för andra ak-
tualiserades diagnos senare i livet För en del av deltagarna upplevdes diag-
nosen något som pekade ut personen som avvikande och som stämplande 
personen. Hannes har haft sin Aspergers diagnos i 14 år. Vid tidpunkten 
då han fick sin diagnos tog han det hårt och blev inåtvänd. Idag ser han 
diagnosen som en konstruktion. Han formulerar sig så här: ”Jag såg mig 
som handikappad förut nu öppnar jag dörren och tittar ut.” Karl har haft 
diagnos i 11 år. Först såg han sig som ”idiotstämplad” och som ett ”pucko” 
till sist stod diagnosen honom ”upp i halsen”. Båda dessa exempel pekar 
på vad Goffman (1963/2005) menar med en stigmatiserande upplevelse 
av att initialt få en diagnos. Efterhand omförhandlas diagnosens betydelse 
om hur de ser på sig själv i relation till diagnosen (Jutel, 2009). Diagnosen 
har betydelse för hur deltagarna ser på sig själva, sin situation och sin rela-
tion till andra människor. I diskussionen om hur de upplevde när de fick 
sin diagnos och i vilken omfattning de kände sig delaktiga vid utredningen, 
varierar det hos deltagarna. Deras upplevelse av hur de ser på sin diagnos 
varierar beroende på situation, men varierar också över tid. Möjligheterna 
att ha varit delaktiga i den process och utredning som lett fram till att en 
diagnos ställdes verkar har betydelse för hur deltagarna ser på sin diagnos. 
För några är upplevelsen av utredningen och den diagnos de fått en negativ 
upplevelse. Det verkar hänga ihop med vid vilken tidpunkt som diagnosen 
har ställts. Den diagnos, ADHD eller Aspergers syndrom som deltagarna i 



52

denna studie har fått leder till en förändring i synen på sig själv, sin självbild 
och identitet. Oavsett hur deltagarna ser på sin diagnos är det något som de 
måste förhålla sig till. Deras diagnos aktualiseras när olika utredningar görs, 
när särskilda insatser och stöd ska ges, men även då medicinering är aktuell. 
Diagnosen har dock betydelse i övergången från skola till vidare studier och 
arbetsliv utifrån de stöd deltagarna fått. Diagnosen har även betydelse när 
det gäller behovet och avsaknad av stöd. 

För andra innebar diagnosen en förklaring och som något positivt. 
Lena har haft en ADHD diagnos i sju år att få diagnosen blev ”den sista 
pusselbiten i mitt liv” det vill säga en positiv upplevelse då och fortfarande. 
Hon fick medicin och verktyg för att hantera vardagen. 

Studien av Nylander, Holmqvist, Jönson, Gustafson & Gillberg (2010) 
visar att ett år efter att man fått diagnosen ADHD är värdet av diagno-
sen varken helt positivt eller negativt sett ur ett individperspektiv gällande 
levnadsförhållanden. I studien användes ett frågeformulär som skickades 
till deltagarna i studien. I en undersökning av Sandell m.fl. (inskickad) 
intervjuades deltagarna sex månader efter att deltagarna har fått sin diag-
nos. Resultatet visar att få en diagnos i vuxen ålder hade påverkat de flesta 
deltagarna i positiv bemärkelse. I vår studie finns en spridning mellan att 
man fått sin diagnos sedan ett år tillbaka och för 14 år sedan. Det framkom 
att betydelsen av diagnosen initialt var viktig då den gav tillgång till resur-
ser som medicin, stöd i boendet och kognitivt stöd men också en negativ 
aspekt fanns som att man kände sig stämplad och annorlunda. Ju längre 
tiden gick ju mindre betydelse kom diagnosen att ha i det praktiska livet. 
Diagnosen blir inte en börda utan en tillgång i förståelsen för sina livsvill-
kor. 

Vår studie visar att det inte enbart är övergången från gymnasiet till 
vidare studier och arbetsliv som är väsentlig. Övergångarna inom skolans 
olika stadier som till exempel från mellan- till högstadiet spelar också roll 
för den fortsatta skolgången och i förlängningen möjligheten att etablera 
sig på arbetsmarknaden. Att övergångar i skolan är problematiska är nå-
got som också har belysts i några svenska studier av elever med diagnosen 
Aspergers syndrom (Hellberg, 2009; 2010; 2012). För att kunna få tillgång 
till vidare studier och arbete krävs idag grundskole- gymnasiebetyg som är 
konkurrenskraftiga. Det gör att den tidiga skolgången samt övergångspro-
cesserna inom grundskolan och övergången mellan grundskola och gymna-
sium blir effektiva lärandemässigt och där eleven är delaktig och upplever 
en meningsfullhet i lärandet.  

Resultatet i denna studie visar att det stöd deltagarna erhållit i skolan 
tenderade att ske exkluderat i särskilda klasser eller grupper utanför det re-
guljära klassrummet. Deltagarna upplevde också att stödet var svårt att få 
eller var nästan obefintligt inom ramen för den ordinarie klassens ram. Den 
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särskilda undervisningen skedde för den grupp av unga som intervjuats i 
den studier, företrädesvis i exkluderande former där eleverna fick undervis-
ning i liten grupp eller enskilt. Flera forskare betonar att för unga funk-
tionshindrade personer är den utbildning som de tar del av en viktig struk-
turell betingelse för möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Det 
finns ett samband mellan exkluderande specialundervisning i skolan och 
ett vuxenliv präglat av till exempel utanförskap och arbetslöshet (Skrtic, 
1995; Myklebust & Båtevik, 2005; Thomas & Vaughan, 2005; Markussen, 
2004). Inkluderande undervisning gynnar elevers möjlighet till en fortsatt 
inkludering i vuxenlivet. Hur stödet har sett ut i grund- och gymnasiesko-
lan påverkar ungdomarnas övergång till arbetsliv menar Jenkinson (1997). 
Ungdomar som tar del av undervisning i särskilda undervisningsgrupper i 
gymnasieskolan löper större risk att få problem med att etablera sig på ar-
betsmarknaden (Myklebust & Båtevik, 2005; Markussen, 2004). 

I en stödjande lärsituation handlar det om tydlig struktur, tydlig in-
formation och om lärare som förstod och kunde sätta sig in i deltagarnas 
behov. Oavsett om stödet funnits i grundskolan och i gymnasieskolan, i 
särskilda undervisningsgrupper, enskild undervisning utanför klassrummet 
beskriver deltagarna att stödet kunde varit bättre. Det stöd som deltagarna 
beskriver belyser dock både positiva och negativa aspekter på så kallat spe-
cialpedagogiskt stöd. Signifikant vuxna personer, till exempel närstående 
och framför allt mödrar förefaller spela en mycket betydelsefull för denna 
grupp av elever i skolan och övergångsprocessen. I termer av deltagarbanor 
(Lave & Wenger, 1991) främjas dessa i positiv riktning och deltagarnas 
delaktighet ökar. Det sociala stödet av olika slag är viktigt, utöver annan 
typ av stöd. Det sociala stödet kan enligt Duck & Silver (1990) vara prak-
tisk hjälp, informativ hjälp och emotionell hjälp/någon att tala med. Som 
tidigare nämnts är avsaknad av socialt stöd i skolan en hindrande faktor för 
deltagarna. En annan betydelsefull aspekt är relationen till klasskamrater. 
Få eller helt avsaknad av relationer med vänner i skolan påverkar också 
deltagarnas deltagarbanor i övergångsprocessen. Dessa informanter saknar 
nätverk som kan ge stöd och råd vid olika ställningstaganden som behöver 
göras i skolan och övergången. Det leder till en mer perifert deltagande (jmf 
Lave& Wenger, 1991). 

När socialt stöd i vår studie beskrivs som en hindrande faktor kan pa-
ralleller dras till Hattie (2009) metastudier som visar vilken betydelse lä-
raren kan ha när det gäller elevers skolprestation och möjligheten att klara 
sina studier. Lärarens förväntningar på elevernas skolprestation har signi-
fikant betydelse enligt Hattie (2009). Särskilt är det betydelsefullt när det 
gäller lärares förväntningar på ”svaga grupper” och barn som växer upp 
i familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Det innebär att 
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lärarnas förväntningar har betydelse och det påverkar elevernas lärande i 
positiv riktning.  

Meaux, Green & Broussards (2009) studie har ett liknande fokus 
som vår studie med att undersöka vilka faktorer som kan underlätta el-
ler hindra utbildning och hanterandet av vardagslivet. Där fann man att 
ADHD-symptomen resulterade i hinder. Detta är samma resultat som vår 
hindrande faktor ”individuella förutsättningar”. Här är en kritisk och vik-
tig komponent att arbeta med i övergången som till exempel tillgången till 
läkemedel, kognitivt stöd och strategier för att strukturera och organisera 
vardagen för dessa personer. Ytterligare paralleller mellan vår studie och stu-
dien av Meaux, Green & Broussard (2009) är brist på kunskap hos närstå-
ende och yrkesutövare det som vi benämner som hinder vad gäller ”socialt 
stöd”. Skolan har ett stort ansvar att fostra elever till medborgare inte bara 
under elevers skolgång och i skolan utan även utanför skolan och vidare in 
i vuxenlivet.  

Det är ingen enskild faktor som kan utpekas som avgörande i sam-
band med övergången. Det är snarare en process med flera faktorer inblan-
dade under skoltiden som ger förutsättningar för övergången från skola 
till vidare studier och arbete för unga vuxna med ADHD och Aspergers 
syndrom. Övergångsprocessen kan därför karakteriseras av en mångfald av 
faktorer på olika nivåer. Från individnivå till makronivå och som berör så-
väl specialpedagogiska-, medicinska-, sociala- och arbetsterapeutiska områ-
den. Vidare handlar också övergångsprocessen om kunskaper och attityder, 
resursfördelning, skol- utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Detta gör 
att för att underlätta och möjliggöra övergången behövs en bred ansats med 
en bredd av professioner. Dessa behöver också samverka med varandra och 
aktivt involvera och göra varje enskild elev med neuropsykiatrisk proble-
matik samt dennes närstående delaktiga i det stöd som behövs. Vår studies 
resultat visar också att det är betydelsefullt för övergångsprocessen att foku-
sera på hela elevens situation samt även inkludera hemsituationen. Om den 
är strukturerad och välorganiserad påverkar det elevens lärandet i skolan 
positivt. Utöver att insatserna behöver riktas i förhållande till den enskilda 
eleven i ett brett perspektiv är det även viktigt att arbeta på en makronivå 
för att övergångsprocessen ska möjliggöras som att påverka institutionella 
förutsättningar.  

Vår studie utgår från varje individs erfarenheter av övergångsprocessen 
från skola till vidare studier och arbete. De tjugo deltagarna är en heterogen 
grupp med olika erfarenheter av processen. Studie kan betraktas i termer 
av hur det svenska välfärdssystemet fungerat för medborgaren i praktiken i 
samband med övergångsprocessen till vidare studier och arbetsliv. Positivt 
är att samtliga utom en av deltagarna har avslutat grundskolan men en-
dast åtta personer har avslutat sina gymnasiestudier med fullständiga betyg. 
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Bara en av alla deltagare har universitetsutbildning vilket är ett nedslående 
resultat gällande övergången till universitetsstudier. För arbete gäller att en-
dast två personer har arbete på öppna arbetsmarknaden. Sex av deltagarna 
har dock tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessutom har fyra 
personer verksamhet i linje med LSS-lagstiftningen. Övergången till dag-
lig verksamhet i kommunal regi har varit stödjande och fungerande för 
tre av deltagarna. Larsson Abbads (2007) resultat visar på samma som i 
vår studie vad gäller svårigheten för personer att få en fast anställning och 
att det är vanligt med projektanställningar av olika slag. De ej avslutade 
och pågående gymnasieutbildningarna är sannolikt ”nyckeln” till detta. I 
Olin & Ringsby Janssons (2009) studie framkommer att gymnasieskolan 
inte främjar deltagande i yrkesliv. Här är en svag länk i övergångsproces-
sen som fortsättningsvis behöver beaktas i såväl praktisk verksamhet som i 
forskning. Vi anser det väsentligt att de som arbetar med arbetsmarknads-
politiska åtgärder mer än hittills behöver fokusera på unga vuxnas utbild-
ning innan arbete aktualiseras. Därför att ska kunna man få en långsiktig 
tillgång till arbetsmarknaden är det nödvändigt med mer utbildning än 
vad grundskolan ger. Detta leder till att universitet och högskolor behöver 
som grundskolor och gymnasium mer kunskap och strategier för att han-
tera på ett individuellt och effektivt vis varje elev/student med ADHD och 
Asperger. Detta är i linje med vad Eriksson Gustavsson & Holmes (2009) 
studie visar att universitetslärare behöver kunskap om studenter med neu-
ropsykiatriska problem och strategier för att hantera studiegången.  

Studiens resultat har visat att etablering på arbetsmarknaden kan me-
toden ”supported employment” vara ett sätt att använda för de grupper 
som ingår i föreliggande studie. Hurlbutt & Chalmers (2004) och Graaf, 
Kessler, Fayyad, Have, Alonso, Angermeyer, et al. (2008) visar i sina studier 
svårigheter för personer med Aspergers syndrom och ADHD att hitta och 
behålla ett arbete. Studierna visar också på betydelsen av att utveckla meto-
der för att möjliggöra en etablering på arbetsmarknaden för dessa grupper. 
Vår studie visar att endast två personer har etablerat sig på arbetsmarkna-
den. Metoden innebär stöd och vägledning för att kunna få, och behålla, 
ett reguljärt deltids- eller heltidsarbete på den öppna arbetsmarknaden för 
personer med funktionshinder. Utgångsläget för arbetsrehabiliteringsin-
satsen är vad den enskilda personen har för intressen och önskemål när 
det gäller arbete. En arbetscoach ger långvarigt stöd till personen för att 
etablera sig på arbetsmarknaden. ”Individual Placement and Support” är 
den form av supported employment som varit mest framgångsrik i arbetet 
med att vägleda personer med psykiska funktionshinder i att få ett arbete 
på arbetsmarknaden (Burns, Catty, Becker, Drake, Fioritti, Lauber et al. 
2007; Bond, 2008). Det som är tilltalande med denna metod är att den är 
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individualiserad och långsiktig samt baserar sig på en hög grad av delaktig-
het från deltagarens sida.  

Vår studie visar att deltagarnas lärandebanor varierar i övergångspro-
cessen (jmf Lave & Wenger, 1991). Etableringen på arbetsmarknaden åter-
finns enbart hos två personer samt en person har genomgått universitetstu-
dier. Övriga deltagare tar del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, finns i 
daglig verksamhet eller är arbetslösa. Detta kan tolkas som att deltagarna 
följer olika lärandebanor i övergången mellan skola och arbetet eller högre 
studier. Delagarnas olika lärandebanor skiljer sig åt beroende på om till 
exempel faktorer som socialt stöd och institutionella förutsättningar har 
varit stödjande eller hindrande under skolgången. Vidare kan deltagarna 
lärandebanor skilja sig åt beroende på om de beskrivs som ”accepterare” 
eller ”pådrivare”.  

Det finns en komplexitet inom detta forskningsområde som rör över-
gången för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Det som 
kommit fram i intervjuerna pekar på en komplex och mångfacetterad bild 
i övergångsprocessen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. 
Att utbildnings- och arbetsmarknadsområdet är prioriterade politikområ-
den för funktionshinderpolitiken för 2011–2016 (Regeringens skrivelse, 
2011) är positivt sett utifrån vår studies målgrupper men det är också värt 
att poängtera att övergången mellan dessa politikområden inte kan ses som 
en process som per automatik kommer att fungera. 

Det handikappolitiska målet (Regeringens proposition 1999/2000:79) 
som är formulerat att samhället ska utformas så att alla människor med 
funktionshinder ska bli fullt delaktiga i samhällslivet har en koppling till ett 
mål i den svenska folkhälsopolitiken (Statens folkhälsoinstitut, 2008) som 
innefattar bestämningsfaktorer för hälsa nämligen delaktighet och jämlik-
het. Att möjliggöra en positiv övergång till vidare studier och arbete är att 
arbeta för full delaktighet för personer i samhällslivet. Främjandet av en 
gynnsam och positiv övergångsprocess från skola till vidare studier och ar-
bete för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom kan därmed ses 
som en hälsofrämjande insats.  
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Fortsatt forskning 
Vi har under vårt arbete funnit ett fåtal vetenskapliga studier som har fo-
kus på övergångsprocessen för unga vuxna personer som fått diagnosen 
Aspergers syndrom eller ADHD. Fortsatt forskning är nödvändig med tan-
ke på att området är angeläget för såväl personer som har en neuropsykia-
trisk problematik, närstående, berörd personal, forskare, institutioner och 
beslutsfattare.  

Vårt forskningsbidrag är baserat på deltagarnas berättelser av sina er-
farenheter av övergångsprocessen. Fortsättningsvis är det väsentligt att låta 
personer som har erfarenhet av att ha fått en diagnos inom det neuropsy-
kiatriska området intervjuas. Det behövs fler studier i linje med vår studie 
där motsvarande data samlas in från olika delar av Sverige, för att på det sät-
tet få en mer heltäckande och varierad bild av övergångsprocessen. Denna 
studies resultat baserar sig på hur övergångsprocessen såg ut när personerna 
var i tonåren. Därför vore det även intressant att genomföra studier där 
deltagande observation och intervjuer i kombination genomförs när över-
gångsprocessen pågår ute i skolorna idag. För att komma vidare för att 
kunna förbättra och veta vilka faktorer som är mest framgångsrika i över-
gångsprocessen behövs också forskning som fokuserar på vilka åtgärder och 
metoder som kan vara mest effektiva att använda i skolan. 
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