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Förord 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), har i uppdrag att administrera och 

följa upp statliga bidrag. Bidrag vid vissa studier kan sökas av personer som har 

en funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet med bidraget är att den som 

studerar ska få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättra 

möjligheterna att delta i samhällslivet. En del av bidraget riktar sig till personer 

som studerar vid särskild utbildning för vuxna.  

Myndigheten konstaterade att det finns brister i förutsättningarna för bidraget som 

skiljer sig från andra typer av studiefinansiering och har uppdragit åt filosofie 

doktor Kamilla Peuravaara att genomföra en studie utifrån ett antal frågeområden. 

Frågorna handlar om hur bidraget används, kännedomen om bidraget och vad som 

behöver utvecklas och förbättras. 

Trots att det endast är en liten grupp elever vid särskild undervisning för vuxna 

som är beroende av det här bidraget, har myndigheten insett vikten av att utreda 

konsekvenserna av de brister som konstaterats. Personer som inte omfattas av de 

ordinarie systemen för finansiering av sina studier bör ha likvärdiga 

förutsättningar att kunna studera.  

I följande studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av 

studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärder. Kamilla 

har i sin studie en normkritisk ansats utifrån såväl funktionsförmåga som genus 

vilket bland annat visar sig i de studerandes egna berättelser. Hon har därmed 

synliggjort de studerandes röster som inte alltid får möjlighet att komma till tals. 

Kenneth Drougge, Statsbidragschef 

Om Kamilla Peuravaara 

Studien är ett samverkansuppdrag mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten  

(SPSM,) och filosofie doktor i sociologi, Kamilla Peuravaara.  

Kamilla disputerade 2015 vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet på 

avhandlingen med titeln ”Som en vanlig tjej”. Föreställningar om kropp, 

funktionalitet och femininitet.  

Hennes forskningsintressen rör genus, funktionshinder, ungdom, kropp, identitet, 

normalitet och motstånd. Hon har även gedigen kunskap kring kvalitativ metod, 

etik och frågor kring hur deltagarna kan inkluderas i forskningsprocessen genom 

exempelvis deltagarbaserad forskning. Kamilla inspireras särskilt i sin forskning 

av perspektiv såsom intersektionalitet, socialkonstruktionism och makt. Kamilla 

har undervisat inom sociologi och vid socionomprogrammet vid Uppsala 
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universitet kring sociala perspektiv på kroppen, funktionshinder, genus och 

kvalitativ metod och är en anlitad föreläsare i sammanhang som berör frågor om 

lika villkor, genus och normkritik. Hon har även arbetat med samverkansuppdrag 

som berör frågor om inkludering.  

Just nu arbetar Kamilla som postdoktor med inriktning mot specialpedagogik vid 

Umeå universitet. I nuvarande forskning studerar hon frågor om skolidentitet och 

föreställningar om normalitet i relation till matematikutveckling hos unga kvinnor 

och män med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Inledningsvis vill författaren uttrycka sin tacksamhet till intervjupersonerna som 

så generöst delat med sig av sin tid till att svara på frågor – varmt tack till er! 
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Inledning  
Det har inte alltid varit självklart för personer med funktionsnedsättning att få 

tillgång till utbildning och framförallt inte för kvinnor och män med intellektuell 

funktionsnedsättning1. I Sverige infördes allmän skolplikt år 1842. Det var en 

skola som bedrevs för de elever som ansågs klara av den. Individer som bedömdes 

sinnesslöa, som benämningen av individer med intellektuell funktionsnedsättning 

då var, inkluderades inte i undervisningen eftersom de inte ansågs ha något behov 

av, eller förmågan som krävs, för att tillgodogöra sig den2.  

I mitten av 1900-talet infördes en omsorgslag som gav alla barn rätt till 

utbildning, oavsett begåvningsnivå. Denna omsorgslag innebar att de som ansågs 

ha en intellektuell funktionsnedsättning placerades på institutioner med inriktning 

mot undervisning3. År 1960 fick normaliseringsprincipen genomslag i samhället 

och den syftade till att skapa normala levnadsvillkor för personer med 

funktionsnedsättning. Det innebar exempelvis att särskolans verksamhet 

reglerades under skollagen, istället för som tidigare, inom omsorgslagen4. I de 

flesta kommuner finns idag särskolor på de olika nivåerna: grundsärskola, 

gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna5.  

Kvinnor och män som studerar inom Särskild utbildning för vuxna, även kallat 

Särvux och Lärvux6, har en historia av att ses som personer oförmögna att 

tillgodogöra sig utbildning. Det är viktigt att poängtera att självständighet i 

relation till frågor om försörjning och möjligheter till studier inte nödvändigtvis 

utesluter ett adekvat stöd och hjälp i relation till det7. Det är också viktigt att 

belysa att frågor om självständighet inte utesluter aspekter av beroende i vissa 

situationer och sammanhang8.  

 

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har även en historia av att inte ses 

som kvinnor eftersom de inte haft tillgång till traditionella kvinnoroller såsom 

exempelvis att bli mödrar9. Tidigare forskning har visat att kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning kan med ett adekvat stöd genom olika 

samhällsinsatser och familjenätverk fungera bra i modersrollen10. En brist på 

                                                 

1 Rosenqvist, 2007. 
2 Rosenqvist, 2007. 
3 Grunewald, 2012. 
4 Nirje, 2003. 
5 Skolverket, 2017. 
6 I denna studie används i huvudsak benämningen Särskild utbildning för vuxna förutom i 

resultatavsnittet som fokuserar på de studerandes erfarenheter. Där används namnet Lärvux 

eftersom det är så de studerande själva benämner sin utbildning. En del kommuner benämner 

utbildningen för Särvux men i de flesta kommuner har man i dag ändrat namnet på utbildningen 

till Lärvux.   
7 Svensson och Tideman, 2007.  
8 Walmsley, 1993. 
9 Barron, 2008; Johnson och Traustadóttir, 2000. 
10 Booth och Booth, 1994; Llewellyn, 1990; Traustadóttir och Sigurjónsdóttir, 2004. 
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stödinsatser och information har visat på det motsatta; en ökad risk för att barnen 

fråntas föräldrarna11. Vad gäller män med intellektuell funktionsnedsättning i 

relation till frågor om föräldraroller så är denna forskning mycket begränsad. 

Tidigare forskning har beskrivit att mäns föräldraskap i vissa fall varit bristfällig 

och ett stort föräldraansvar har lämnats över till kvinnorna som tar det 

huvudsakliga ansvaret för vård- och stödinsatser inom familjen12.   

 

I ett historiskt perspektiv benämndes kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning som ”sinnesslöa” och ”imbecilla” och tvångssteriliserades 

eftersom de ansågs som ett hot mot samhället. Deras kroppar utsattes för kontroll 

och de kontrollerades också som enskilda personer13. Kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning har i tidigare forskning även beskrivits som en särskilt utsatt 

grupp14. De har också uppmärksammats som en riskgrupp av samhället i stort 

eftersom de är både kvinnor och har en funktionsnedsättning och olika projekt har 

initierats för att belysa deras särskilda utsatthet för våld15. I relation till män med 

intellektuell funktionsnedsättning och frågor om utsatthet saknas det i viss mån 

kunskap.  

 

Institutioner i välfärdssamhället såsom regeringar, statliga myndigheter och 

skolan kan både hindra och möjliggöra individers lika rätt till utbildning genom 

lagar och förordningar. Detta eftersom strukturella villkor får direkta 

konsekvenser för enskilda individer16. Möjligheter att ta del av skolsystemets 

erbjudanden begränsas av olika slags barriärer, till exempel ekonomiska. Det 

innebär att nästa steg i vuxenblivande, att få ett arbete, också är problematiskt17. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning bemöts ofta med fördomar och 

diskriminering i samhället. Tidigare forskning visat: Att kategoriseras med en 

intellektuell funktionsnedsättning är inte alltid det huvudsakliga problemet i 

relation till upplevelser av diskriminering. Problemet är snarare den sociala och 

ekonomiska diskriminering det utmynnar i18. 

Bakgrund till studien 

Studier inom Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer som har 

en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vid studier inom 

Särskild utbildning för vuxna kan personer med funktionsnedsättning söka 

försörjning genom bidraget Statsbidrag vid vissa studier för personer med 

                                                 

11 Traustadóttir och Sigurjónsdóttir, 2004.  
12 Traustadóttir och Sigurjónsdóttir, 2004. 
13 Engwall, 2000.  
14 Engwall, 2000; Finndahl, 2001 
15 Se http://www.dubbeltutsatt.se 
16 Se exempelvis Roulstone, 1998.  
17 Lindqvist, 2007.  
18 Traustadóttir och Johnson, 2000. 
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funktionsnedsättning,(2007:1345) som enligt 3 § i förordningen administreras av  

SPSM.  

SPSM har uppmärksammat att i och med att fler utbildningsanordnare startar 

lärlingsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, ökar 

antal studerande19 som studerar på heltid och har bidraget som sin försörjning. 

Lärlingsutbildningar vid Särskild utbildning för vuxna är yrkesinriktade på heltid 

och omfattar mellan en och fyra terminer.  

Utbildningsanordnare har lyft några problem till SPSM. Det handlar om att när 

den studerande blir kortvarigt sjuk eller behöver vara hemma för vård av sjukt 

barn, betalas inget bidrag. Enligt 6 § i förordningen (2007:1345) betalas bidrag 

endast ut för de timmar som den studerande deltagit i utbildning, det vill säga 

varit på plats.  

Bidraget ger heller inget skydd för sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, vilket 

får till följd att om den studerande blir sjuk eller går på föräldraledighet, har 

personen inte rätt till sjukpenning eller föräldrapenning med det högre beloppet. 

SGI används exempelvis för att räkna ut storleken på sjukpenning och fastställs av 

Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst. Sjukpenning, 

föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning är alla ersättningar som baseras på 

SGI. Vid vissa situationer som exempel vid arbetslöshet, under förutsättning att 

man är anmäld hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete, får den som inte 

arbetar behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst som även kallas SGI-skydd20. 

För den som exempelvis studerar med studiemedel från Centrala 

studiestödsnämnden, CSN, finns det ett SGI-skydd. Dessa konsekvenser innebär 

att de som bedriver studier på minst halvtid vid Särskild utbildning för vuxna inte 

kan göra det med samma förutsättningar som studerande vid motsvarande 

utbildningar, till exempel inom kommunal vuxenutbildning. Det innebär att 

kvinnor och män som studerar vid Särskild utbildning för vuxna och erhåller 

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning, har en mer 

osäker ekonomisk situation och ett sämre skyddsnät än de flesta andra studerande. 

SPSM initierade arbetet med denna rapport för att studera detta vidare genom att 

utgå från erfarenheter och upplevelser hos kvinnor och män som erhåller bidraget. 

Det för att säkerställa att de erbjuds likvärdiga förutsättningar för studier och 

försörjning som andra grupper studerande.  

Denna studie kartlägger och analyserar bidraget Statsbidrag vid vissa studier för 

personer med funktionsnedsättning. Först beskrivs antal sökande av Statsbidrag 

vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning och antal studerande vid 

Särskild utbildning för vuxna samt hur det förändrats över tid. Därefter beskrivs 

forskningsläget och den kunskapslucka som råder i relation till kunskap om 

Särskild utbildning för vuxna. Efter det presenteras ekonomiska villkor för 

                                                 

19 Uppgifter hämtade från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 2017-09-18. 
20 Försäkringskassan, 2017. 
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studerande inom Särskild utbildning för vuxna med fokus på Statsbidrag vid vissa 

studier för personer med funktionsnedsättning i relation till utvecklingsersättning, 

aktivitetsstöd, försörjningsstöd och studiemedel från CSN. Syftet är att analysera 

om, och i så fall hur, bidraget skiljer sig från övriga. Sedan presenteras det 

tematiserade resultatet från enkäterna som besvarats av rektorer vid Särskild 

utbildning för vuxna vid olika kommuner och landsting och som fokuserar på vad 

de har för kunskap om bidraget. Därefter beskrivs det tematiserade resultatet från 

individuella intervjuer av studerande kvinnor och män med fokus på deras 

subjektiva upplevelser och erfarenheter av bidraget. Avslutningsvis förs en 

sammanfattande diskussion med särskild fokus på förslag på villkorsförbättringar 

inom förordningen (2007:1345).  

Antal sökande av Statsbidrag vid vissa studier för personer med 

funktionsnedsättning och studerande vid Särskild utbildning för vuxna 

Under 2016 fick totalt 157 personer ta del av Statsbidrag vid vissa studier för 

personer med funktionsnedsättning varav 50 procent studerade på minst halvtid. 

Våren 2017 sökte cirka 100 personer bidrag per timme, varav drygt 50 personer 

studerar på minst halvtid vilket innebär 20 timmar per vecka21. Antal studerande 

vid Särskild utbildning för vuxna har minskat något från 2013 till 2016.  

Antal elever vid Särskild utbildning för vuxna22. 

Hösten 2013: 4 57023 

Hösten 2014: 4 22524  

Hösten 2016: cirka 3 900 elever  

Även om antalet elever minskat något under de senaste åren, har erhållna 

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning ökat. Under 

2016 erhöll 157 studerande bidraget från SPSM jämfört med 112 studerande år 

2010. Det har således skett en ökning av erhållna statsbidrag med 40 procent 

under en sexårsperiod, det vill säga fram till höstterminen 2016. Vårterminen 

2017 var det 138 bidrag som beviljades – ett något minskat antal i jämförelse med 

föregående termin.  

                                                 

21 Uppgifter hämtade från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2017–09–18.  
22 Skolverkets lägesbedömning, 2017. 
23 Skolverkets lägesbedömning, 2013. 

24 Skolverkets lägesbedömning, 2015. 
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Figur 1.  

Tabellen ovan, figur 1, visar antal erhållna bidrag över tid och baserat på kön.  

Det har tidigare beskrivits att elever som studerar vid Särskild utbildning för 

vuxna är jämförbara med studerande inom Komvux som har rätt till studiestöd 

enligt studiestödslagen. Det gäller om de bedriver studier på minst halvtid efter en 

uträkning som baseras på utbildningens verksamhetspoäng i relation till 

studietakt25. Om den studerande uppbär studiemedel har den också rätt att få 

sådan ersättning vid giltig frånvaro såsom exempelvis sjukdom och vård av 

barn26. Det finns ingen liknande bestämmelse för bidragstagare i förordningen 

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning (2007:1345).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för studier och försörjning för 

den grupp studerande som studerar på minst 50 procent med bidraget Statsbidrag 

vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning (2007:1345). Resultatet 

förväntas bland annat ge svar på om den här gruppen erbjuds likvärdiga 

förutsättningar för studier och försörjning som andra grupper studerande, med 

andra typer av bidrag. Studien ska också ge svar på om justeringar gällande 

villkor för bidrag behöver göras – och i så fall vilka justeringar – för att 

säkerställa gruppens möjligheter till likvärdiga förutsättningar som andra grupper 

av studerande.  

De frågeställningar som söks besvaras utifrån ovanstående syfte är: 

                                                 

25 3 kap. 5§ studiestödslagen. 
26 3 kap. 24 § studiestödslagen och 3 kap. 26–32 b § studiestödsförordningen. 
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Hur används och uppfattas statsbidraget av de personer som studerar och försörjer 

sig genom bidraget?  

Vilken kunskap finns om bidraget i kommun och landsting?  

Vilka möjliga utvecklingsområden kan kopplas till bidraget?  

Vilka villkorsförbättringar skulle behöva göras med tanke på att bidraget i dag 

används av vissa personer som försörjning vid studier? 

Begränsad kunskap kring Särskild utbildning för vuxna 

Kunskap om kvinnors och mäns skolgång från grundskolan till Särskild utbildning 

för vuxna är relativt begränsad27. Framförallt är det bristfälligt med kunskap kring 

Särskild utbildning för vuxna i relation till subjektiva upplevelser av utbildningen 

men också kring vilken sysselsättning studierna leder till. En studie som fokuserar 

på längre folkhögskolekurser riktade till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning visar att de studerande var nöjda med sina studier, att de inte 

ledde till någon anställning men till en personlig och social utveckling28. 

Skolverket har uppmärksammat att statsbidraget för lärlingsutbildning bidragit till 

en positiv utveckling av Särskild utbildning för vuxna i vissa kommuner. Flera 

kommuner har beskrivit att lärlingsutbildning är särskilt passande för elever som 

studerar vid Särskild utbildning för vuxna29. I Skolverkets rapport beskrivs det 

däremot att skillnaderna mellan kommunerna är stora. Statistik visar att det 

varierar mellan en och nitton timmar hur mycket eleverna studerar vid Särskild 

utbildning för vuxna i olika kommuner. Vad gäller möjlighet till vägledning och 

ett anpassat kursutbud råder det också en stor variation mellan kommuner30. Det 

som beskrivs som särskilt problematiskt är elevernas möjligheter till finansiering 

under studietiden. Det eftersom studier vid Särskild utbildning för vuxna inte ger 

rätt till studiemedel från CSN utan finansiering sker ofta med olika bidrag31. 

Regelverken för de olika bidragen innebär att eleverna riskerar att förlora sin 

inkomst om de väljer att studera32.  

Forskning kring vad avslutade studier vid särskolegymnasium leder till för 

eventuella arbeten, vidare studier eller annan sysselsättning är även den mycket 

bristfällig. En nationell registerstudie som fokuserar på frågor om arbete och 

sysselsättning har gjorts om 12 269 unga vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning som avslutade sina studier vid gymnasiesärskola mellan år 

                                                 

27 Skolverkets lägesbedömning, 2017. 

 
28 Bergh, Skogman och Tideman, 2010.   
29 Skolverkets lägesbedömning, 2017.  
30 Skolverkets lägesbedömning, 2017.  
31 Skolverkets lägesbedömning, 2017. 

 
32 Skolverkets lägesbedömning, 2017. 
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2001–201133. Studien visar att den största andelen, 47 procent, har sin 

sysselsättning inom daglig verksamhet, 22,4 procent förvärvsarbetar, de flesta 

med någon form av lönesubvention, och 6,6 procent studerar. Och hela 24 procent 

betecknas vara ”någon annanstans” det vill säga befinner sig inte i någon av de tre 

andra sysselsättningarna. Det beskrivs vara olika faktorer såsom kön, typ av 

utbildningsprogram, boendekommun, geografisk härkomst och föräldrars 

utbildningsnivå som påverkar vilken typ av sysselsättning de har. Män som har 

studerat vid ett nationellt program i gymnasiesärskola och som tog examen mellan 

år 2001 och 2006 var de som hade störst sannolikhet för att ha ett förvärvsarbete. 

De vars föräldrar var högutbildade hade sannolikt en sysselsättning inom daglig 

verksamhet eller studerar. Studien betonar frågor om social rättvisa och 

samhällets ansvar att främja alla medborgares möjligheter och att man oavsett 

funktionalitet ska kunna välja sysselsättning. Aktuell forskning beskriver att 

majoriteten av unga vuxna, och särskilt kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning, befinner sig utanför arbetsmarknaden34. 

Omgivningsrelaterade faktorer såsom lagstiftning, arbetsgivares attityder, tillgång 

till individuellt och långsiktigt stöd men också individuella förutsättningar och 

förmågor påverkar möjligheterna till arbete35.  

Ekonomiska villkor för studerande inom skolformen Särskild 

utbildning för vuxna  

Ekonomiska villkor för studerande inom skolformen särskild utbildning för vuxna 

kan skilja sig åt i relation till vilket bidrag de erhåller. De bidragsmöjligheter som 

nedan redogörs för är: Statsbidrag vid vissa studier för personer med 

funktionsnedsättning (2007:1345), aktivitetsstöd, utvecklingsersättning enligt 

förordningen (1996: 1100), försörjningsstöd och studiemedel enligt CSN. 

Avslutningsvis finns en sammanfattande diskussion kring de olika bidragen och 

möjliga utvecklingsområden inom förordningen (2007:1345). 

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning  

Statsbidrag enligt förordningen (2007:1345) får enligt 1 § lämnas för kortare 

studier om funktionsnedsättning, kortare studier på grundskole- eller 

gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning 

och studier inom särskild utbildning för vuxna, som särskilt fokuseras på i denna 

studie. Enligt 2 § får statsbidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel 

anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla 

sökande, ska särskild hänsyn tas till den sökandes behov vid bedömning. 

Statsbidrag får enligt 4 § lämnas för utbildning vid folkhögskola eller studiecirkel 

som avses i förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, kommunal 

vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, (förordning 2015:856). Enligt 

6 § ska statsbidrag för utbildning lämnas med ett belopp per dag eller timme som 

                                                 

33 Arvidsson, 2016. 
34 Tideman, Lövgren och Szhönyi, 2017.  
35 Tideman, Lövgren och Szhönyi, 2017. 
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är lika för alla bidragsmottagare. Bidraget är en timersättning på 82 kronor och 

kan lämnas upp till åtta timmar per dag. För den som studerar inom Särskild 

utbildning för vuxna kan bidrag betalas ut med ett maxbelopp på 9 700 kronor 

vilket motsvarar 118 timmar per månad och är reglerat i förordning (2012:528). 

Enligt 5 § beviljas bidrag endast för de dagar som utbildningen bedrivs. 

Statsbidrag beviljas efter ansökan hos SPSM enligt 8 §. Enligt 9 § får statsbidrag 

inte samordnas med andra bidrag som studiestöd enligt studiestödslagen 

(1999:1395), aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen 

(1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt förordningen 

(2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser36.  

Enligt 7 § får statsbidrag endast lämnas för kostnader för resor, kost och logi om 

den sökande får hel sjuk- eller aktivitetsersättning (förordning 2017:831). Enligt 6 

§ får bidraget beviljas för skäliga kostnader för resa till och från en utbildningsort. 

Det får dock beviljas med högst 810 kronor per person och kalenderhalvår och om 

det sammantaget överstiger 200 kronor.  

Utvecklingsersättning (1996: 1100) 

Förordningen (2007:814) om aktivitetsstöd innehåller bestämmelser om 

utvecklingsersättning i form av dagpenning, aktivitetsstöd i form av dagpenning 

vilket också benämns även utvecklingsbidrag, och stöd till resor, logi och vissa 

kostnader. Enligt 2 § är utvecklingsersättning ett ekonomiskt stöd till försörjning 

för den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för 

ungdomar, stöd till start av näringsverksamhet, förberedande insatser i form av 

folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte eller ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Det lämnas till den som har fyllt 18 år men inte 25 år och inte är 

berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1998:238) om 

arbetslöshetsförsäkring. I vissa fall lämnas det till den som deltar i jobb och 

utvecklingsgarantin (förordning 2016:1267).  

Utvecklingsersättning som motsvarar en femtedel av studiebidraget inom det 

studiemedel som lämnas enligt 12 § i studiestödslagen (1999:1395) till den som 

har gymnasieexamen från ett nationellt program, gymnasieintyg efter minst tre års 

studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsvarande svensk eller 

utländsk utbildning, har fyllt 20 år och deltar i folkhögskoleutbildning i 

studiemotiverande syfte, se 30 §, (förordningen 2000:634) om 

arbetsmarknadspolitiska program. Till övriga, det vill säga de som inte uppfyller 

ovanstående krav, lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det 

studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 7 § i studiestödslagen delat 

med 22, (se förordning 2017:816).  

Aktivitetsstöd, 1996:1100 

Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som deltar i 

något av följande arbetspolitiska program: jobb- och utvecklingsgarantin, 

                                                 

36 Nyskrivning den 2018-01-01.  

https://lagen.nu/2017:819
https://lagen.nu/2017:819
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jobbgarantin för ungdomar, arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, 

stöd till start av näringsverksamhet, förberedande insatser eller projekt med 

arbetsmarknadspolitisk inriktning. För att aktivitetsstöd ska lämnas till den som 

deltar i jobbgarantin för ungdomar, vid start av näringsverksamhet, i förberedande 

insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte eller i 

arbetsmarknadspolitiskt program, krävs att deltagaren är eller skulle ha varit 

berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (197:238) om 

arbetslöshetsförsäkring eller att personen har fyllt 25 år. Därefter lämnas 

aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Enligt 5 § till unga med funktionshinder 

som deltagit i program under minst tolv månader, lämnas aktivitetsstöd med lägst 

475 kronor per dag, (förordning 2007:814).  

Gemensamma bestämmelser kring utvecklingsersättning och aktivitetsstöd  

Enligt 6 § beräknas aktivitetsstöd och utvecklingsersättning av Försäkringskassan 

till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst fem dagar per kalendervecka. Om 

det program som ger rätt till stöd inte pågår på heltid, ska stödet minska i 

motsvarande utsträckning, om inte särskilda skäl föreligger, (förordning 

2015:946). Försäkringskassan betalar ut månadsvis i efterskott (förordning 

2015:946).  

Enligt 8 § lämnas aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, med undantag för 

karensdag, även vid frånvaro som beror på sjukdom sedan deltagaren anmält 

sjukdom till Försäkringskassan. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas 

också vid tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till 

tillfällig föräldrapenning enligt kapitel 13 i socialförsäkringsbalken, kort ledighet 

för särskild angelägenhet, tillfälligt uppehåll i arbetsmarknadsutbildning eller 

annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock under 

högst tio ersättningsdagar under perioden juni–augusti. Tillfälligt uppehåll i 

insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, under förutsättning att den 

enskilde aktivt tar del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling. 

Vid vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till ersättning, 

enligt 47 kapitel 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken. Vid hinder i 

aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168 eller 2006:804), 

eller något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsförmedlingen 

meddelar.  

Enligt 11 § minskas aktivitetsstödet med det belopp som lämnas som 

sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, allmän 

ålderspension enligt socialförsäkringsbalken, särskilt pensionstillägg enligt 

socialförsäkringsbalken, annan pensionsförmån, livränta på grund av arbetsskada 

enligt socialförsäkringsbalken eller livränta på grund av arbetsskada enligt 

socialförsäkringsbalken.  

Enligt 12 § minskas aktivitetsstödet även för den som under samma tid får 

föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken. Enligt 
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13 § minskas aktivitetsstödet också för den som för samma tid får studiemedel 

eller studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), studiestartsstöd enligt lagen 

(2017:524) om studiestartsstöd eller ersättning enligt förordningen (197:1158) om 

statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. I samtliga dessa fall 

minskas aktivitetsstödet med de belopp som den andra ersättningen utgör. 

Försäkringskassan ska betala det belopp som aktivitetsstödet minskats med till 

CSN (förordning 2017:533). I samtliga dessa fall minskas aktivitetsstödet med de 

belopp som den andra ersättningen utgör (förordning 2010:1699). 

Försäkringskassan ska betala det belopp som aktivitetsstödet minskats med till 

CSN (förordning 2017:533).  

Enligt 15 § ges ersättning för resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader som 

är nödvändiga för att någon ska kunna ta del av arbetsmarknadspolitiskt program, 

arbetslivsinriktad rehabilitering som inte är en del av arbetsmarknadspolitiskt 

program eller genomgå utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en 

anvisning till ett program, om de överstiger ett belopp av 50 kronor. Ersättningen 

beräknas och betalas ut av Arbetsförmedlingen (förordning 2007:919). Enligt 16 § 

ersätts kostnader för dagliga resor till den del som överstiger 600 kronor per 

månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten. För den som inte reser 

dagligen ges skälig ersättning för resa till och från den plats där hon eller han tar 

del av programmet, rehabiliteringen eller genomgår utredning och en hem- och 

återresa per månad. Kostnader för eget fordon får ersättas om det är motiverat att 

en resa med eget fordon (se förordning 2010:2014) för specificering av denna 

ersättning. Enligt 17 § får ersättning lämnas för en familjemedlems eller annan 

närståendes kostnad för en hem- och återresa om det behövs för att en person med 

funktionshinder ska kunna resa (förordning 2002:1057). Enligt 18 § får den som 

har ett funktionshinder och tar del av arbetsmarknadspolitiskt program, ersättning 

även för resekostnader vid ett uppehåll i verksamheten som är längre än tio 

kalenderdagar i följd och obligatoriska studieresor i Sverige eller till ett land inom 

Norden (förordning 2002:1057).  Enligt 19 § får kostnader för logi och 

merkostnad för dubbelt boende ersättas (se förordning 2002:1057 för specifika 

ersättningsbelopp). Enligt 20 § får kostnader för läkarundersökningar, 

sakkunnigutlåtanden, särskild utrustning samt utredning som Arbetsförmedlingen 

beslutar om inför en anvisning till ett program eller arbetslivsinriktad 

rehabilitering, ersättas med den faktiska kostnaden (förordning 2007:919). Enligt 

21 § ges ersättning till ledsagare i samband med resor om ledsagare är nödvändigt 

för en person med funktionshinder. Ersättning ges för skäliga resekostnader, 

skäligt traktamente, skälig logikostnad och förlorad arbetsförtjänst med faktisk 

förlust (se förordning 2002:1057 för specifikation kring tidsbegränsning av 

ersättning för traktamente, logi och förlorad arbetsförtjänst).        

Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd regleras under socialtjänstlagen kapitel 4 (2001:453). Enligt 1 § 

har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta, har rätt till 
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försörjningsstöd enligt första stycket om hon eller han står till arbetsmarknadens 

förfogande. Enligt lag (2016:654) ska den enskilde genom biståndet tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå. Det ska utformas så att det stärker hennes eller hans 

möjligheter att leva ett självständigt liv (lag 2016:654). 

Enligt 7 § ska socialnämnden verka för att personer med fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhälles gemenskap och leva som andra. Den ska medverka till att den enskilde 

får en meningsfull sysselsättning och ett anpassat boende utifrån behov av särskilt 

stöd.  

Riksnormen för försörjningsstöd år 201737 tar hänsyn till hur många personer som 

finns i hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter 

lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen 

innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- 

och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift.  

Personliga kostnader per hemmavarande barn varierar beroende på barnets ålder. 

Exempel på detta är att vid ett hemmavarande barn som är 0 år blir summan för 

personliga kostnader 1 860 kronor och för en hemmavarande skolungdom mellan 

19 och 20 år blir summan för personliga kostnader 3 570 kronor. Personliga 

kostnader för ensamstående vuxna blir 2 980 kronor och för sambor 5 370 kronor. 

Gemensamma hushållskostnader beräknas utifrån hur många personer som finns i 

hushållet. Vid en person i hushållet beräknas hushållskostnaderna till 950 kronor. 

Vid två personer beräknas kostnaderna till 1 060 kronor och så vidare. För varje 

ytterligare hushållsmedlem läggs det på mellan 110 och 170 kronor.  

Studiestöd enligt studiestödslagen, 1999:1395 

Staten lämnar studiestöd enligt studiestödslagen i form av studiehjälp och 

studiemedel och administreras enligt 2 § av CSN. Enligt kapitel 2, 1 § består 

studiehjälp av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Det får enligt 

2 § lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av 

regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer och bland dessa 

inkluderas inte studier vid Särskild utbildning för vuxna. Enligt 7 § lämnas 

studiebidrag med 1 050 kronor i månaden. Inackorderingstillägg lämnas med lägst 

1 190 och högst 2 350 kronor i månaden. Enligt 10 § får studiehjälp lämnas för tid 

då den studerande är sjuk, för tillfällig vård av barn, får närståendevård eller i 

samband med att ett barn under 18 år har avlidit (lag 2012:160). Vid studier vid de 

läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den myndighet 

som regeringen bestämmer får enligt 3 kap 2 § studiemedel. Studiemedel består 

enligt 1§ av studiebidrag och studielån. Studiemedel får lämnas tidigast från och 

med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år och enligt 3 § 

                                                 

37 http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/riksnormen 
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längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. Enligt 5 § får 

studiemedel lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst 

halvtid. Enligt 7 § får studiemedel lämnas till den studerande som bedrivit studier 

i normal takt. Studiemedlet får lämnas även om den studerande inte bedrivit sina 

studier i normal takt om det finns särskilda skäl för det eller om det är fråga om 

äldre studieresultat. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

meddelar föreskrifter om vad som ska anses vara studier i normal takt och äldre 

studieresultat (lag 2013:529). Enligt 11 § får studiemedel lämnas med ett belopp 

som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör:  

1. 5,59 procent av prisbasbeloppet på heltid.  

2. 4,19 procent av prisbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre 

än 100 procent av heltid.  

3. 2,80 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men 

mindre än 75 procent av heltid.  
 

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18, eller 20 

§ (lag 2014:1580).                                                                                                                                                    

Enligt 13 a § får tilläggsbidrag lämnas utöver det studiemedelsbelopp som följer 

av 11 § till studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får lämnas till och 

med det kalenderhalvår barnet fyllt 18 år. För varje barn kan högst ett 

tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet vid heltidsstudier lämnas (lag 

2005:613). Enligt 14 § får studielån lämnas i form av tilläggslån till vissa 

studerande. Och enligt 15 § får merkostnadslån lämnas utöver de 

studiemedelsbelopp som följer av 11 och 14 §§. Enligt 16 § får 

studiemedelsbelopp enligt 11 § endast lämnas om den studerandes inkomst under 

ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp.  

Enligt 24 § får studiemedel lämnas för tid då den studerande är sjuk, för tillfälligt 

vård av barn eller i samband med att barn under 18 år har avlidit.  

Studiemedel får inte lämnas för den tid för vilken det lämnas studiehjälp enligt 

kapitel 2, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, sjukersättning, 

aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

Det får heller inte lämnas för tid för vilken det lämnas statsbidrag som 

administreras av SPSM för kortare studier om funktionsnedsättning, kortare 

studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer 

med funktionsnedsättning och studier inom särskild utbildning för vuxna.                                                                                        

Sammanfattande diskussion av olika statsbidrag och möjliga 

utvecklingsområden inom förordningen 2007:1345 

Bidrag enligt förordningen (2007:1345) är utformat för kortare studier inom 

grund- och gymnasienivå, för kortare studier om funktionsnedsättning och studier 

inom särskild utbildning för vuxna. Även om de två första punkterna enligt 1 § 
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fokuserar på bidrag för kortare studier, så inkluderas studier inom Särskild 

utbildning i den tredje punkten i förordningen. Bidraget är densamma för samtliga 

som beviljas det. Det är en timersättning på 82 kronor och kan lämnas upp till åtta 

timmar per dag med ett maxbelopp på 9 700 kronor. Däremot är det en viss 

begränsning i beviljandet som grundar sig i att det lämnas i den mån det finns 

medel anvisade för ändamålet. Bidrag betalas endast ut för de timmar som den 

studerande deltagit i utbildning och det ger heller inget skydd för 

sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Det får till följd att om den studerande blir 

kortvarigt sjuk eller går på föräldraledighet, har personen inte rätt till sjukpenning 

eller föräldrapenning med det högre beloppet. Statsbidrag vid vissa studier för 

personer med funktionsnedsättning får inte samordnas med andra bidrag såsom 

aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om 

aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om 

ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser38.  

Utvecklingsersättning är ett ekonomiskt stöd till försörjning som lämnas till den 

som har fyllt 18 år men inte 25 år och som inte är berättigad till 

arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, (lag 1998:238). 

Det lämnas för den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet 

jobbgarantin för ungdomar, folkhögskoleutbildning eller arbetsmarknadspolitiskt 

program. Ersättningen motsvarar en femtedel av studiebidraget. Till övriga, som 

inte inkluderas i ovanstående krav, lämnas utvecklingsersättning med ett belopp 

som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 7 § i 

studiestödslagen delat med 22 (se förordning 2017:816). Utvecklingsersättning 

kan vara möjligt att erhålla för kvinnor och män som studerar vid Särskild 

utbildning för vuxna om folkhögskolestudier bedöms vara likvärdigt som studier 

vid Särskild utbildning för vuxna. Då med en ersättning som motsvarar en 

femtedel av studiebidraget.  

Aktivitetsstöd ska lämnas till den som deltar i arbetsmarknadspolitiska 

programmet jobbgarantin för ungdomar, vid stöd till start av näringsverksamhet, i 

förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte, 

eller i arbetsmarknadspolitiskt program. För detta krävs att deltagaren är eller 

skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (197:238) om 

arbetslöshetsförsäkring eller att hon eller han har fyllt 25 år. Enligt 5 § lämnas 

aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag till unga med funktionshinder som 

deltagit i program under minst tolv månader (förordning 2007:814). Aktivitetsstöd 

kan således eventuellt ges till studerande inom Särskild utbildning för vuxna med 

en ersättning som är lägst 475 kronor per dag. Det innebär ett upp till cirka 200 

kronor lägre belopp per dag än vad heltidsstudier med bidraget Statsbidrag vid 

vissa studier för personer med funktionsnedsättning utgör. 

Gemensamma bestämmelser för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är att de 

beräknas av Försäkringskassan till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst 

                                                 

38 Nyskrivning den 2018-01-01.  
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fem dagar per kalendervecka. Till skillnad mot statsbidrag enligt förordningen 

(2007:1345) lämnas enligt 8 § aktivitetsstöd och utvecklingsersättning även vid 

frånvaro från aktiviteter om den beror på sjukdom, tillfällig vård av barn i samma 

omfattning som deltagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 

socialförsäkringsbalken, kort ledighet för särskild angelägenhet, tillfälligt 

uppehåll i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett 

arbetsmarknadspolitiskt program, tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för 

jobb- och utvecklingsgarantin, under förutsättning att den enskilde aktivt tar del 

av Arbetsförmedlingens service ifråga om platsförmedling och vid vård av 

närstående.  

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning kan beskrivas som ekonomiskt tryggare 

alternativ än förordningen (2007:1345) eftersom det även betalas ut vid kortvarig 

sjukdom eller vård av barn. Men som tidigare nämnts riskerar studeranden i vissa 

fall att förlora dessa bidrag39. Från kommuner finns även möjligheten till 

försörjningsstöd. Det regleras genom socialtjänstlagen och är till för den som inte 

själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 

exempelvis genom några av de bidrag som presenterats tidigare. Den som inte kan 

försörja sig men som kan arbeta, har rätt till försörjningsstöd om den står till 

arbetsmarknadens förfogande. I och med kravet på att vara till arbetsmarknadens 

förfogande kan det innebära svårigheter att få behålla bidraget vid studier.  

Studiemedel från CSN består enligt 1§ av studiebidrag och studielån. Det medför 

vissa svårigheter att jämföra studiemedlet med Statsbidrag vid vissa studier för 

personer med funktionsnedsättning som endast består av bidrag. Enligt 10 § får 

studiehjälp och enligt 24 § studiemedel lämnas för tid då den studerande är sjuk, 

för tillfällig vård av barn men också för närståendevård eller i samband med att ett 

barn under 18 år har avlidit (lag 2012:160). När man studerar med studiemedel 

behåller man sin sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, under studieperioden 

vilket inte är fallet med bidraget för studier inom Särskild utbildning för vuxna.  

Bidrag enligt förordningen (2007:1345) kan i viss mån beskrivas som relativt 

generöst kortsiktigt – om man inte får eller har barn eller blir kortvarigt sjuk. Det 

är ett bidrag som innebär en avsaknad av ekonomisk trygghet vid kortvarig 

sjukdom eller vid föräldraledighet, enligt de högre ersättningsnivåerna. Man får 

heller inte behålla sin sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, under 

studieperioden. Det kan innebära att andra försörjningsalternativ prioriteras. Det 

kan också innebära att studier inte ses som ett alternativ eftersom en del riskerar 

att förlora sin försörjning som även täcker upp för kortvarig sjukdom och 

föräldrapenning vid studier. I dag finns det kvinnor och män som bedriver studier 

på minst halvtid och som inte kan göra det med samma förutsättningar som 

studerande vid motsvarande utbildningar, till exempel inom kommunal 

vuxenutbildning. Det är kvinnor och män som har en mer osäker ekonomisk 
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situation och ett sämre skyddsnät än de som erhåller studiemedel från CSN.  

Statsbidrag vid vissa studier för studier för personer med funktionsnedsättning 

utgår utan minimikrav på studieomfattning vilket förmodligen har sin bakgrund i 

att statsbidraget vid förordningens tillkomst inte vanligen utgjorde en individs 

huvudsakliga försörjning under en längre period och var inte ämnat att göra det. I 

dag ser det annorlunda ut eftersom det är en ökad framväxt av 

utbildningsanordnare och tillkomsten av mer omfattande studier vid Särskild 

utbildning för vuxna som tillkom år 2012. Det har också skett en ökning av 

ansökningar av bidrag från SPSM och statsbidraget är för en del studerande den 

huvudsakliga försörjningen.  

Det finns några möjliga utvecklingsområden som kan kopplas till Statsbidrag vid 

vissa studier för personer med funktionsnedsättning. Dessa är att det även betalas 

ut ersättning vid kortvarig sjukdom och föräldraledighet, samt möjligheten till 

tilläggsbidrag för varje barn och bibehållen sjukpenningsgrundande inkomst, SGI 

under studietiden – på samma sätt som villkoren är för studiemedel från CSN. 

Förslagsvis skulle bidraget enligt förordningen (2007:1345) kunna minskas 

motsvarande eventuell föräldrapenning eller sjukpenning. Dessa 

villkorsförändringar skulle inte bara innebära en ökad ekonomisk trygghet och ett 

bättre skyddsnät för studerande vid Särskild utbildning för vuxna. Det skulle även 

innebära en förordning som modifieras utifrån hur det samtida samhället ser ut 

med dess framväxt av utbildningar inom särvux och i relation till frågor om lika 

villkor för studier oavsett funktionsförmåga.  

Bristande tillgänglighet till studier på grund av avsaknad ekonomisk trygghet kan 

tolkas som en fråga om diskriminering, eftersom villkoren till bidragsförsörjning 

skiljer sig mellan grupper studerande i relation till funktionalitet. För att kvinnor 

och män med funktionsnedsättning ska få ett likvärdigt det studerande med rätt till 

studiestödslagen har, krävs det ändringar i förordningen (2007:1345) som 

inkluderar rätt till bidrag vid kortvarig sjukdom, föräldraledighet och bibehållen 

sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, under studietiden och möjligheten till 

tilläggsbidrag vid eventuella barn. 

Metod och genomförande  

I detta avsnitt beskrivs det metodologiska tillvägagångsättet vad gäller enkäten 

som riktade sig till rektorer inom skolformen Särskild utbildning för vuxna och 

individuella intervjuer av studerande. Hur urvalet har gjorts och etiska 

förhållningssätt i relation till de två tillvägagångsätten samt informanterna 

beskrivs.  

Enkät till rektorer inom Särskild utbildning för vuxna 

För att studera vad det finns för kunskap om bidraget Statsbidrag vid vissa studier 

för personer med funktionsnedsättning i olika kommuner, utformades en enkät 
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med strukturerade frågor40. Enkäten utformades i samarbete mellan SPSM och 

Statens kommuner och landsting, SKL. Den bestod av tre frågor och den första 

var en ja och nej- fråga och specifikt kring om de känner till att studerande inom 

skolformen Särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag per timme från SPSM. 

Den andra frågan handlade om hur stor andel av de studerande inom Särskild 

utbildning för vuxna som de har sökt bidrag för under perioden 2014–2016. Där 

fanns sju svarsalternativ: 0 procent, 1–19 procent 20–39 procent, 40–59 procent, 

60–79 procent, 80–99 procent och 100 procent. Den tredje frågan var öppet 

formulerad för att göra det möjligt för informanterna att svara med egna ord på 

frågan om vilka som var de viktigaste anledningarna till att deras kommun inte 

sökt bidrag för de studerandes räkning.  

Enkäten skickades ut via e-post den 26 april 2017 till 206 informanter. 

Informanterna hade sexton dagar på sig att besvara frågorna, det vill säga till och 

med den 10 maj 2017. Svarsfrekvensen var 49 procent, det vill säga 100 av totalt 

206 informanter besvarade enkäten. 

 

Etiska förhållningssätt 

De rektorer inom skolformen Särskild utbildning för vuxna som tillfrågats om att 

besvara enkäten kring vilken kunskap de har om bidraget fick tydlig skriftlig 

information om studiens syfte och vilken kunskap enkäten kommer att bidra med i 

den planerade studien. De fick även information om att medverkan är frivillig 

samt att namn och utbildningsort inte nämns för att säkerställa informanternas 

konfidentialitet i största möjliga utsträckning. 

Urval individuella intervjuer  

För att komma i kontakt med eventuellt intresserade informanter har 

utbildningsanordnare i sex kommuner kontaktats varav fyra av dem meddelade att 

de hade intresserade informanter. Det är i dessa fyra kommuner intervjuer för 

studien har gjorts. De urvalskriterier som legat till grund för valet av 

utbildningsanordnare var att de hade flest antal studeranden, det vill säga tre eller 

fler studerande, som erhåller Statsbidrag vid vissa studier för personer med 

funktionsnedsättning och som studerar på minst 50 procent. Ett annat 

urvalskriterium var en viss geografisk bredd från norr till söder för att möjliggöra 

för studeranden i olika boendekommuner att bidra med deras erfarenheter och 

upplevelser av bidraget. Detta även om någon jämförelse av upplevelser i relation 

till boendekommun inte analyseras i studien.  

Samtliga utbildningsanordnare fick ett informationsbrev41 om studien och även 

frågan om möjligheten att få göra eventuella intervjuer på deras skola. 

                                                 

40 Se bilaga 1.  
41 Se bilaga 1. 
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Utbildningsanordnaren fick i sin tur ett informationsbrev ämnad för eventuellt 

intresserade informanter som erhåller bidraget Statsbidrag vid vissa studier för 

personer med funktionsnedsättning på minst 50 procent. Några av dem kontaktade 

själv de studerande för att delge dem information om studien och några andra 

lämnade över information till undervisande lärare som i sin tur informerade de 

studerande. Intervjuaren erbjöd sig även att innan eventuellt intervjutillfälle 

komma och informera om studien för att på bästa sätt kunna svara på eventuella 

frågor som de hade. Men också för att de studerande skulle få möjlighet att träffa 

intervjuaren. Detta gjordes efter önskemål vid en kommun. Strävan var att 

intervjua både kvinnor och män för att studera eventuella skillnader kring 

erfarenheter och upplevelser av bidraget i relation till kön. Däremot har samtliga 

informanter som anmält intresse av att bli intervjuad också blivit det oavsett kön. 

Intentionen var att få en ungefärlig likvärdig fördelning av kvinnor och män bland 

informanter. Men den övervägande andelen är kvinnor. Det kan eventuellt bero på 

att tre av de fyra utbildningsanordnare som hörde av sig bedriver utbildningar som 

kan beskrivas ha fokus på traditionella kvinnliga yrkesområden såsom barn och 

fritid samt omvårdnad. Men det kan också vara så att det var färre män som ville 

medverka i denna studie.  

Individuella intervjuernas genomförande  

Intervjuguiden42 skapades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Fokus i guiden var således på frågor som berör förutsättningar för studier för 

kvinnor och män som studerar minst 50 procent med bidraget Statsbidrag vid 

vissa studier för personer med funktionsnedsättning och framförallt var fokus vid 

frågeställningen: Hur används och uppfattas statsbidraget av de personer som 

studerar och försörjer sig genom bidraget? 

Inledningsvis ställdes frågor som kretsade kring bakgrund såsom ålder, hur länge 

man studerat vid den aktuella utbildningen, familje- och boendesituation. Men 

också varför man ansökt om bidraget och vad det betyder att studera vid 

lärlingsutbildningen. För att få en ökad förståelse kring hur bidraget uppfattas och 

används var frågorna inriktade på informantens subjektiva erfarenheter och 

upplevelser. Frågor ställdes kring vad bidraget räcker och går till för att få en ökad 

kunskap om hur bidraget används. Frågorna fokuserade även på vad som är bra 

med bidraget, vad som är mindre bra samt vad som skulle göra att det blev bättre. 

Det var även frågor som fokuserade på eventuella konsekvenser av bidraget såsom 

hur man löst sin ekonomi vid eventuell sjukdom samt vid eventuell vård av sjukt 

barn. Informanten fick även möjlighet att lägga till sådant som de upplevde var 

viktigt eller som de upplevt att jag glömt att fråga om. Några informanter gjorde 

det genom att förtydliga vad de tycker är särskilt problematiskt eller särskilt bra 

med bidraget. Några andra hade förberett frågor till mig om bidraget. Fokus vid 

intervjutillfället var dock att lyssna till informantens erfarenheter och upplevelser 

och några frågor besvarades således inte vid intervjutillfället. Det är däremot 

                                                 

42 Se bilaga 3. 
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frågor som presenteras i avsnittet Subjektiva erfarenheter och upplevelser av 

bidraget i denna rapport. Det är frågor som i huvudsak beskriver upplevda 

svårigheter med bidraget. Avslutningsvis ställdes frågor som handlar om 

framtiden och kring informantens eventuella drömmar och mål.  

I samband med intervjuerna har ordningsföljden av intervjufrågorna följts. För att 

få en djupare förståelse av informantens erfarenhet och upplevelse har i vissa fall 

följdfrågor ställts såsom varför något upplevs som viktigt, bra eller dåligt.  

De individuella intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att de bestod av 

specifika frågor och teman som skulle beröras men informanten hade frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt43. Intervjuprocessen var således i viss mån flexibel 

och fokus låg på vad informanten upplevde var viktigt i relation till det erhållna 

bidraget44. 

Intervjuerna varade 30–50 minuter och genomfördes vid informantens skola. 

Samtliga intervjuer bandades efter godkännande för att därefter transkriberas till 

talad text. Två intervjuer gjordes via telefon eftersom informanterna på grund av 

sjukdom inte kunde närvara på sin skola vid det aktuella intervjutillfället  

Det transkriberade empiriska materialet har lästs ett flertal gånger och därefter 

tematiserats45 utifrån återkommande uttryckta upplevelser hos informanterna 

såsom ”oro för att bli sjuk”, ”utbildningen ger möjligheter”, ”önskan om mer 

timmar” och så vidare.  

Etiska förhållningssätt  

Informanterna har erhållit skriftlig46 och muntlig information om den studie de 

eventuellt skulle delta i. Jag har framförallt lagt stor vikt att vid intervjutillfället ge 

en tydlig muntlig information eftersom vissa av informanterna eventuellt hade 

svårigheter att läsa. Informanterna hade då även möjlighet att ställa frågor till mig 

om det var något de upplevde som otydligt.  

Samtyckeskravet inhämtades vid intervjutillfället. Vid detta tillfälle har 

informanterna informerats om vad de samtycker till, exempelvis att intervjuerna 

bandas, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst, om de så önskar, kan 

avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara på någon fråga utan att uppge 

någon särskild orsak till det. Även om några informanter uttryckte en viss 

osäkerhet innan intervjun beskrev de efteråt att de upplevde att intervjun gick bra 

och att det inte var några svåra frågor. Jag var särskilt tydlig med att innan 

intervjun påbörjades beskriva att frågorna inte kunde svaras med ”rätt” eller ”fel” 

                                                 

43 Bryman, 2002. 
44 Bryman, 2002. 
45 Bryman, 2002.  
46 Se bilaga 2. 
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svar utan fokus var på deras upplevelser och erfarenheter av bidraget.  

Samtyckeskravet har beskrivits vara av särskilt stor betydelse då intervjuer görs 

med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Och särskilt stor vikt 

bör läggas vid ”intervjuareffekten”, det vill säga risken att vilja vara intervjuaren, 

det vill säga forskaren, till lags och främst ge positiva svar47. För att försöka 

undvika detta har jag uppmuntrat till ett öppet och tillåtande klimat vid 

intervjutillfället genom att uttrycka att det är okej att säga och tycka vad man vill, 

att inget är ”konstigt” och att vi kan uppleva saker på olika sätt. Det var även 

informanter som tackade nej till intervjun vilket kan beskrivas som positivt 

eftersom det då tydligt framgått i informationsbrevet48 att deltagandet var 

frivilligt. Det är dock svårt att avgöra om informanterna i huvudsak har uttryckt 

svar som kan upplevas som alltför positiva. Jag upplever däremot att 

informanterna uttryckte erfarenheter och upplevelser kring intervjufrågorna som 

både kan förstås som positiva och negativa. Men genomgående vid samtliga 

intervjuer uttryckte informanterna en stor tacksamhet över det erhållna bidraget 

och det kan i viss mån relateras till den beroendesituation de ändå kan beskrivas 

befinna sig inom i relation till SPSM som administrerar bidraget – snarare än att 

det ligger i deras funktionsnedsättning att framförallt ge svar som kan uppfattas 

som positiva. Det vill säga om de inte hade erhållit bidraget så hade de heller inte 

kunnat utföra sina studier.  

Kvinnorna och männens namn eller ålder anges inte vid intervjucitaten. Detta val 

har gjorts på grund av konfidentialitet och för att deltagarnas åldrar tolkas som en 

homogen ålderskategori, det vill säga som vuxna studerande kvinnor och män. 

Det kan i viss mån vara problematiskt på grund av den relativt stora 

åldersskillnaden bland informanterna som är mellan 19 och 33 år. Men klasserna 

vid de olika lärlingsutbildningarna består av relativt få studerande och med den 

avvägningen anges inte ålder vid citaten för att i största möjliga mån undvika 

igenkännbarhet.   

Informanterna  

Informanterna utgörs av åtta kvinnor och två män i åldrarna 19–33 år. Samtliga 

informanter studerar heltid, vilket motsvarar 118 timmar i månaden, vid en 

lärlingsutbildning med inriktning mot barn och fritid, omvårdnad, fordon, handel 

eller anläggning i fyra olika kommuner i Sverige. De flesta tillhör den infödda 

majoritetsbefolkningen medan några inte kommer ifrån eller är uppväxta i Sverige 

vilket uttrycktes vid de individuella intervjuerna – det var inget som frågades om. 

De flesta av informanterna bor själva i egen lägenhet eller med en partner. Och 

några av dem bor med sin förälder eller föräldrar. Informanterna studerar en ett- 

eller tvåårig utbildning. Det varierar mellan de olika kommunerna hur många 

terminer som utbildningen ges. Vid intervjutillfället hade informanterna erhållit 
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48 Se bilaga 2. 
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bidraget under olika lång tid. Några studerade vid första terminen och hade 

erhållit bidraget under ett par månader, några andra studerade sin fjärde och sista 

termin med bidraget. Informanterna benämner bidraget för ”bidraget från SPSM” 

och av den anledningen används den definitionen genomgående i avsnittet om de 

studerandes subjektiva erfarenheter och upplevelser av bidraget.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultat från enkäten som besvarats av 

rektorer inom skolformen Särskild utbildning för vuxna och de studerande 

kvinnorna och männens erfarenheter och upplevelser av bidraget. Avslutningsvis i 

de båda avsnitten sammanfattas kunskapen som finns om bidraget i olika 

kommuner och kvinnorna och männens erfarenheter och upplevelser med särskild 

fokus på möjliga utvecklingsområden inom förordningen (2007:1345).    

Kunskap om bidraget hos utbildningsanordnare 

Resultatet från enkäten visade att 29 procent av informanterna har kännedom om 

att studerande inom skolformen Särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag per 

timme från SPSM. 71 procent hade ingen kunskap om att studerande inom 

skolformen särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag per timme från SPSM 

och rapporterade att de inte sökt för någon studerandes räkning.  

På frågan hur stor andel av de studerande inom särskild utbildning för vuxna som 

de sökt bidrag för under perioden 2014–2016 svarade cirka 29 procent mellan 1 

och 19 procent. Cirka 71 procent svarade att de inte sökt för någon studerande 

under denna period. Det visar att kännedom om bidraget i viss mån är relaterat till 

om man har ansökt om det eller inte. Ingen kännedom om bidraget är således 

relaterat till att man inte heller ansökt om det.  

På frågan om vilka som är de viktigaste anledningarna till att just deras kommun 

inte sökt bidrag för de studerandes räkning, handlade svaren i huvudsak om att 

studerande har annan ersättning, att de saknar kunskap, de har inget behov av det, 

eller att de har eller kommer att ansöka om bidraget.  

Studerande har annan ersättning   

De flesta av informanterna beskriver att statsbidraget söks för studerandes räkning 

om de inte får behålla den ersättning de har såsom aktivitetsersättning, 

utvecklingsersättning eller att de befinner sig inom daglig verksamhet.  

”Deltagarna har fått behålla sin ersättning.”  

”Troligtvis för att elever är inom daglig verksamhet.”  

”De elever vi inte sökt bidrag för har annan försörjning, 

aktivitetsersättning.”  

”Ingen efterfrågan. Elever har redan ersättning.”  
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”De vuxna som vi i dag har inom särskild utbildning för vuxna har samtliga 

aktivitetsersättning.”  

Vid situationer där de studerande inte får behålla sitt bidrag ansöker vissa 

kommuner om bidraget för studerandes räkning.                         

”De flesta av våra elever har aktivitetsersättning från Försäkringskassan, det 

finns elever som blir av med sin ersättning då de studerar. Då ansöker vi om 

SPSM bidrag. Vi brukar ansöka för cirka fyra elever per år av cirka 60 

elever.” 

Nästa citat från en informant beskriver att även om de flesta av deras studerande 

har bidrag från Försäkringskassan så upplever de inte att bidraget är aktuellt för 

deras studerande enligt den vägledning som ges från SPSM.  

”De studerande har studieplaner för en – fyra terminer kombinerat med 

daglig verksamhet och har i de flesta fall ersättning via Arbetsförmedlingen 

eller Försäkringskassan. Enligt SPSM:s "Vägledning för bidrag vid vissa 

studier" förefaller därför SPSM:s bidrag inte aktuella för våra studerande.” 

I ovanstående citat från en av informanterna är det inte helt tydligt om det är på 

grund av att de studerande redan har bidrag som de upplever att bidraget inte är 

aktuellt för dem, eller om det är av någon annan anledning som de upplever det.  

En informant beskriver att de har sökt bidrag för de studerandes räkning som har 

rätt till bidraget i relation till de begränsningar som anges i SPSM:s föreskrifter.  

”Vi har sökt bidrag för de studerande som har rätt till bidrag med hänvisning 

till de begränsningar i bidraget som anges i myndighetens föreskrifter.”  

 

Saknar kunskap  

Resultatet från enkäten visar att en viktig anledning till att utbildningsanordnare 

inte har sökt bidraget för studerandes räkning, är att de saknar information och 

kunskap om det. En del av informanterna menar att de inte har fått information 

från SPSM och av den anledningen vet de inte vad de kan söka. 

”För dåligt informerad.” 

”Vet inte för vad exakt vi kan söka, dålig info från SPSM.”  

En annan informant har kunskapen om att bidraget finns att söka, men saknar 

däremot kunskap kring vad som kan sökas för och hur själva ansökningsprocessen 

går till. 

”Känner till att bidragen finns men har inte tillräcklig kunskap om vad man 

kan söka för och hur man gör. Beklagar!”  
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En annan informant är ny i sin tjänst som rektor i den specifika kommunen och 

misstänker att kunskapen kring bidraget inte funnits hos kommunen innan den 

tillträdde.  

”Ny i kommunen. Tror inte att tidigare rektor kände till detta.”  

En ytterligare anledning som beskrivs av en informant är att ingen av deras elever 

har lönearbete och av den anledningen har de inte sökt bidrag för studerandes 

räkning.  

”Ingen av eleverna har lönearbete.” 

Det finns inga krav kring att eleverna ska ha lönearbete för att kunna ansöka om 

bidraget. Ovanstående citat kan eventuellt tolkas som att kunskap saknas kring 

vem som får ansöka om bidraget.  

 

Inget behov  

Det är några informanter som beskriver att den viktigaste anledningen till att de 

inte har sökt bidraget för deras studerandes räkning är att det inte finns något 

behov av det idag.  

”Inte aktuellt i nuläget.” 

En informant beskriver att de inte har haft något behov av att ansöka om bidraget 

för elevernas räkning och en annan informant beskriver att de i deras kommun 

inte har Särskild utbildning för vuxna.  

”Behov har inte funnits.”  

”Vi har inte särvux på plats.”  

En annan viktig anledning till att de inte har ansökt om bidraget för deras 

studerandes räkning är att de har en mycket liten verksamhet. 

”Vi har en oerhört liten verksamhet.”  

Ytterligare en viktig anledning till att de inte har sökt bidrag för studerandes 

räkning är på grund av tidsbrist.  

”Troligtvis på grund av tidsbrist.”  

 

Har eller kommer att ansöka om bidraget 

Det var några av informanterna som inte angav några orsaker till varför de inte 

ansökt om bidraget för studerandes räkning utan beskriver snarare att de har sökt 

bidraget.  
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”Vi har sökt bidrag.”  

Några av informanterna beskriver att de har sökt andra former av bidrag från 

SPSM eller haft andra samarbeten än att ansöka om bidraget för studerandes 

räkning. 

”Vi har sökt och fått beviljat projektmedel i två omgångar för att bygga upp 

ett pedagogiskt rum. Det är den procentandelen som har haft behov av 

undervisning i pedagogiska rummet.” 

”Vi har haft andra upplägg, bland annat en samverkan med SPSM.”  

Det finns även några informanter som känner till bidraget och vars verksamhet är 

under uppbyggnad eller befinner sig i en utvecklingsfas och som kommer söka 

bidraget för studerandes räkning framöver.  

”Vi är nu i en utvecklingsfas.”   

”Vi fick reda på att möjligheten fanns tidigare i våras, vi kommer att söka 

framöver.”  

”Särvux är under uppbyggnad.”  

En informant beskriver att de har informerat deras studerande om bidraget 

men att de inte vet om någon sedan har ansökt om det.  

”Vi informerade om det till eleverna, men vet inte om någon sökt. I år har vi 

varit ännu tydligare med att gå ut med informationen, samt gett vår SYV i 

uppgift att hjälpa till vid behov.”  

 

Sammanfattande diskussion kring kunskapen om bidraget inom olika 

kommuner och möjliga utvecklingsområden 

Av de enkäter som via e-post skickades till 204 rektorer inom skolformen Särskild 

utbildning för vuxna och som fokuserade på vad de har för kunskap kring 

bidraget, besvarades av 100 informanter. Resultatet visade att en relativt stor 

andel av informanterna, det vill säga 71 procent, inte har någon kännedom om att 

studerande kan söka bidrag per timme från SPSM. Cirka 29 procent uppgav att de 

har kännedom om bidraget. Cirka 29 procent av informanterna uppgav att de 

under perioden 2014–2016 sökt bidrag för mellan 1 och 19 procent studerandes 

räkning. Cirka 71 procent uppgav att de inte sökt bidrag för någon studerande 

under denna period. Kunskap om bidraget är således relaterat till om man söker 

det för studerandes räkning eller inte.  

Utifrån enkätresultatet framkommer det att bidraget Statsbidrag vid vissa studier 

för personer med funktionsnedsättning i huvudsak söks för de studerandes räkning 

om de förlorar sitt bidrag, som i de flesta fall är aktivitetsersättning, på grund av 
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studier. En del av informanterna beskriver att de saknar kunskap kring vad man 

kan ansöka om och hur själva ansökningsprocessen går till. De önskar tydligare 

information kring det från SPSM. Några andra beskriver att de inte har något 

behov av bidraget eftersom de har en liten verksamhet, att de inte har Särskild 

utbildning för vuxna på plats eller att de på grund av tidsbrist inte hinner söka 

bidraget för elevernas räkning. Det finns informanter som beskriver att de har 

ansökt om bidraget och andra som menar att de kommer att söka bidraget 

framöver, eftersom verksamheten är i en utvecklingsfas eller under uppbyggnad.  

Det finns några områden som kan förbättras för att öka kunskapen kring bidraget 

och själva ansökningsprocessen hos utbildningsanordnare. Det första är att tydlig 

information kring bidraget, förslagsvis en uppdaterad och tydligare version av 

broschyr än den som nu finns, skickas till samtliga utbildningsanordnare. I den 

bör det vara tydliga instruktioner kring hur ansökan görs och av vem. Detta 

eftersom vissa utbildningsanordnare upplever att informationen om bidraget i dag 

är bristfällig. Förslagsvis kan det även finnas kontaktuppgifter på broschyren till 

relevant person på SPSM för rådgivning i ansökningsprocessen. I dag finns 

information på broschyren att man kan ansöka bidraget per timme. Det kan vara 

fruktbart att i broschyren vara tydlig med att det är möjligt för de studerande att 

försörja sig genom bidraget vid heltidsstudier. Detta för att öka intresset och 

eventuellt efterfrågan av bidraget och framförallt tydliggöra möjligheten till 

försörjning för de personer som väljer bort studier på grund av att de då går miste 

om bidrag, exempelvis utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd. Eftersom 

rektorer och lärare vid de olika utbildningarna förändras över tid, vilket 

framkommer i enkäten, kan broschyrerna förslagsvis skickas ut till 

utbildningsanordnare återkommande – exempelvis en gång per år.  

Det är även betydelsefullt att utforma en broschyr kring bidraget på lättläst 

svenska och i den inkludera tydliga instruktioner kring ansökningsprocessen steg 

för steg så att eleverna själva kan tillgodogöra sig kunskap om bidraget. Det för 

att ge kunskap om bidraget till de som i högsta grad berörs av den. Broschyren 

skulle förslagsvis kunna utformas tillsammans med studerande som i dag erhåller 

bidraget för att på så sätt göra den tillgänglig och tydligt för gruppen. Förslagsvis 

kan broschyren sedan finnas synligt hos samtliga studie- och yrkesvägledare inom 

särskolegymnasium och Särskild utbildning för vuxna. Att utforma en broschyr 

som riktar sig till de studerande kan vara fruktbart för att undvika att de går miste 

om bidraget vid tillfällen där utbildningsanordnare eventuellt saknar kunskap om 

det eller på grund av tidsbrist inte har möjlighet att informera om och eller delta i 

ansökningsprocessen. De båda ovanstående tänkbara scenariona framkommer i 

enkäten.  

Förutom att beskriva den kunskap som finns kring bidraget hos 

utbildningsanordnare, visar resultatet från enkäten på en särskilt viktig aspekt som 

bör tas hänsyn till i relation till förordningen (2007:1345). Det är att när bidraget 

söks för studerande räkning, är det framförallt på grund av att de studerande har 

förlorat sin ersättning, såsom utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd, på grund 
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av studier. Det innebär att de kvinnor och män som ansöker om bidraget 

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning kan beskrivas 

som särskilt ekonomiskt sårbara på grund av förlorade bidrag och således står utan 

ekonomisk försörjning om de fortsätter sina studier. De bidrag som de studerande 

kan gå miste om vid studier, det vill säga aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, 

utbetalas även vid frånvaro från aktiviteter, om den beror på sjukdom och vid 

tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till tillfällig 

föräldrapenning. Det är högst relevant att fundera kring om inte Statsbidrag vid 

vissa studier för personer med funktionsnedsättning borde svara upp med en 

ekonomisk trygghet och ett likvärdigt skyddsnät, eller som de som studerar vid 

kommunal vuxenutbildning och erhåller studiemedel från CSN.                                                                                                      

Studerandes erfarenheter och upplevelser av bidraget  

Kvinnorna och männens subjektiva erfarenheter och upplevelser av bidraget 

presenteras i detta avsnitt genom de centrala temana: studier skapar känslor av 

möjligheter, utan det erhållna bidraget från SPSM inga studier, vad bidraget 

räcker till varierar, jämför bidraget från SPSM med andra bidrag, oro inför att bli 

sjuk, att leva på gränsen vad gäller ork och ekonomi och drömmen om ett fast 

arbete.  

Studier skapar känslor av möjligheter  

Utifrån kvinnorna och männens erfarenheter kan studier vid en lärlingsutbildning 

beskrivas inge känslor av hopp men också osäkerhet. Hopp om att i framtiden få 

ett fast arbete och bli självförsörjande men också en osäkerhet kring om det 

kommer att ske. Det kan i högsta grad tolkas som att ett fast arbete efter avslutade 

studier har en hög prioritet i deras framtida liv. Detta eftersom det relateras till 

frågor om ”att försörja sig själv” för att kunna ”leva” men det handlar också om 

att ”överleva”. Informanterna beskriver att utbildningen ger dem möjligheter till 

att ”prova på” att arbeta med det som de är intresserade av, lära sig nya saker, få 

vänner och det att i framtiden få ett arbete.  

En informant beskriver att studierna vid lärlingsutbildningen för honom innebär 

att få en ”chans” till att ”komma ut”. Men också att få möjlighet att prova på att 

arbeta med det som han är intresserad av. Och efter det försöka finna ett arbete.  

”Det funkar bra. Jag tycker det är bra att man får en chans och verkligen 

komma ut och göra det här och bara känna på hur det fungerar. Det som jag 

vill göra och prova på och sedan försöka hitta ett jobb.”  

Några informanter beskriver att det är viktigt för dem att studera vid en 

utbildning som ”betyder något”. Det kan tolkas som att det är viktigt att inneha 

en utbildning som av andra och av samhället accepteras och har ett 

samhällsvärde. En kvinna beskriver att det är särskilt viktigt för henne att 

studera för att sedan få ett arbete som ger inkomst och för att ”kunna leva”.  

Intervjuaren: ”Vad betyder det för dig att studera här vid Lärvux?”  
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Informant:  ”Mm, ja jag vet inte riktigt. Det är väl bra antar jag att jag får en 

utbildning som betyder något.”  

Intervjuaren: ”Varför tycker du det är bra?”  

Informant: ”Så att man får ett jobb efteråt. Det är enklare. Så att man har en 

inkomst för att kunna leva.”  

Möjligheten att utbilda sig inom det man är intresserad av beskrevs av 

informanterna som särskilt värdefullt. En kvinna beskriver att utbildningen för 

henne innebär nya vänner och möjligheter.  

”Alltså det betyder massor att få en utbildning så man kan utbilda sig till det 

man vill bli och få nya vänner och nya möjligheter. Jag trivs jättebra på 

denna skola.”  

 

En annan informant beskriver att det tog lite tid innan hon visste vad hon ville 

arbeta med. Det när jag frågar vad det betyder för henne att studera vid Lärvux.  

”Det betyder mycket, det tog lite tid innan jag visste vad jag ville göra. Jag 

velade så mycket för jag visste inte vad jag ville göra. Men sedan kom jag 

fram till barnskötare. Det tog lite tid dock men nu känner jag att det är det 

här jag vill göra…Jag är mycket för ungdomar och människor.” 

En kvinna har studerat några månader vid lärlingsutbildningen och berättar för 

mig att hon inte hunnit fundera så mycket kring den eller det erhållna bidraget. 

Det när jag frågar vad det betyder för henne att studera vid Lärvux.  

”Jag har inte tänkt så mycket på det men att lära mig lite mer om 

arbetslivet.”  

Utbildningen vid de fyra kommunerna, där intervjuerna gjordes, är organiserad 

på olika sätt vad gäller exempelvis hur tiden på skolan och praktiken är 

uppdelad. Men det gemensamma med samtliga inriktningar är att den största 

delen av studietiden oftast är förlagd vid praktikplatsen. Praktiken var något 

som beskrevs som särskilt givande bland flera informanter. En kvinna 

beskriver att hon uppskattar särskilt praktiken men även den hjälp hon får av 

sin lärare när det behövs.    

”Jag älskar praktiken. Jag tycker om den… //… Jag tycker om det så bra och 

om jag behöver hjälp jag säger till och så. Om det behövs jag säger till dom 

lärarna att dom ska hjälpa till.”  

Att studera vid en lärlingsutbildning beskrevs som särskilt bra för dem som inte 

har uppskattat grundskolan eller som tidigare har haft svårt för att ta sig till 

skolan.  
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”Jag gillar ju inte skolan. Jag har aldrig tyckt om skolan. Men det är ju ändå 

bra för mig att gå till skolan för då får jag lära mig någonting nytt och sedan 

så får jag ju en utbildning på det jag vill jobba med. För jag har ju svårt att 

gå till skolan. Och då är det här faktiskt en bra utbildning.”  

Kombinationen av att studera vid en praktikplats som motsvarar ens intresse 

och att tillhöra en skolklass där man trivs och har goda vänner är vad en kvinna 

särskilt lyfter fram då jag frågar vad det betyder för henne att studera vid 

Lärvux.  

”Jag gillar att jobba med barn. Jag trivs bra i klassen. Jag har jättegoda 

vänner här.”  

Studierna uppfyller en viktig roll vad gäller betydelsen av sysselsättning – att ha 

något att göra varje dag. Men också att studera i ett tempo som passar en själv 

uppskattas särskilt. Det beskriver en kvinna när jag frågar vad det betyder för 

henne att studera vid Lärvux.  

”Det betyder väldigt mycket. För det första för att man har något att göra 

varje dag. Jag är ju ute på praktik fyra dagar i veckan och så en dag här, på 

skolan. Eh, så ja det rullar ju på hela tiden så det och jag tycker att läraren 

här hon är jättebra. Och det är liksom mitt tempo, så det är liksom inte för 

fort och det är inte för långsamt utan det är mellan och jag hänger med.”  

En kvinna beskriver att arbetet vid praktikplatsen är nytt för henne även om 

hon alltid älskat barn. Hon trivs särskilt bra där eftersom hon blir glad av att 

arbeta med barn. Det berättar hon när jag frågar vad det betyder för henne att 

studera vid Lärvux.  

”Alltså visst det är nytt för mig för jag har aldrig jobbat med det förut och 

jag har alltid älskat barn så jag tycker det här är så kul. Det är verkligen 

såhär typ det bästa jobbet man kan ha alltså och jag mår bra av det jobbet i 

alla fall. I alla fall när jag får jobba med barn och sånt när de kommer och är 

jätteglada då blir man själv glad. Så det är det jag tycker är kul.” 

Studierna vid lärlingsutbildningen, oavsett inriktning, beskrevs som mycket 

givande av samtliga informanter. De flesta beskrev att det var på grund av 

bidraget från SPSM, som de kunde påbörja studierna.  

Utan bidraget från SPSM inga studier   

De flesta av informanterna beskrev att de innan studierna vid lärlingsutbildningen 

haft bidrag såsom aktivitetsstöd, försörjningsstöd eller studiemedel från CSN – 

bidragsformer de inte fick behålla på grund av studier. Bidraget från SPSM är 

således en förutsättning för informanterna för att kunna bedriva studier vid 

Särskild utbildning för vuxna. En informant som bor själv i egen lägenhet 

beskriver att hon inte hade sökt utbildningen om hon inte fått bidraget från SPSM 
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eftersom hon då inte hade haft råd att betala sin hyra. Det när jag frågar henne vad 

hon tycker är bra med bidraget. 

”Ja det är ju bra nu när vi går i skolan så man får någonting. Annars så hade 

jag nog inte sökt den här, för annars hade jag inte haft råd att betala min 

lägenhet.” 

För en kvinna har bidraget betytt särskilt mycket. Det eftersom hon beskriver att 

hon innan inte hade det särskilt bra ekonomi. Det när jag frågar henne om vad 

som är bra med bidraget.  

”Alltså det som jag känner, alltså för mig har det här bidraget betytt väldigt 

mycket och gör det fortfarande. För dom som inte kanske har jättebra 

ekonomi och kan få den här lilla extra hjälpen det betyder så himla mycket. 

I alla fall för mig och det kanske gör det även för flera andra mer än jag som 

kanske har det lite knapert med ekonomi och så. Så det här är toppen.”  

En annan kvinna beskriver att hon tycker det är bra att man får bidrag när man 

studerar vid just en lärlingsutbildning.  

”Det bra är ju att man får bidrag när man går i skolan, för det är ju till 

exempel inte alla som får bidrag när man går i skolan, när man gör så här 

som vi gör.”   

En kvinna beskriver att bidraget är särskilt bra för de som inte kan lösa sin 

ekonomi på något annat sätt. Utifrån hennes uttryckta erfarenheter kan bidraget 

tolkas vara som en sista ekonomisk lösning för att kunna studera vid en 

lärlingsutbildning.  

”Det är en bra utbildning och att man kan söka det här om man inte har 

någon egen ekonomi eller om man inte kan lösa det på något annat sätt. Så 

är det ju bra liksom.”  

En kvinna som snart är färdig med sina studier beskriver att hon är väldigt nöjd 

med bidraget. Det eftersom hon får pengar varje månad som hon sedan inte 

behöver betala tillbaka, som gör att hon kan betala sina utgifter, och det bidrar till 

en trygghetskänsla.  

”Det är väldigt bra det här faktiskt… Det är bra att man får så man klarar sig 

om man säger så. Liksom jag bor själv så det är ganska så mycket utgifter 

och sådana saker. Sedan är det ju också bra att man inte behöver betala 

tillbaka, alltså så att man känner såhär att man måste spara och betala 

tillbaks. Och det kommer alltid in på kontot i tid. Det känns tryggt.”  

En kvinna beskriver att hon sökte bidraget när hon inte kunde få något 

aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen för att fortsätta att praktisera. Det var då 
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hon såg möjligheten med bidraget från SPSM för att kunna fortsätta lära sig mer 

kring det hon vill arbeta med i framtiden.  

”För att jag kunde inte få något mer från Arbetsförmedlingen. Ja, jag hade ju 

Arbetsförmedlingen först och sedan när jag började skolan så sa de att man 

kunde söka det här. Ja och då sökte jag det här.” 

En informant framhåller särskilt betydelsen av att ha en inkomst för att kunna 

försörja sig själv när jag frågar henne om vad det var som gjorde att hon sökte 

bidraget.  

”Jaa, för att jag inte har någon annan inkomst. Och jag måste ju få 

någonting när jag går här liksom…Det är bra att vi får någonting liksom. 

Det är väl ganska viktigt. Så det är tur att det finns. Så att man får en 

inkomst. Helt enkelt. Att man har någonting att leva på liksom.”  

En annan kvinna beskriver att hon sökte bidraget för att kunna klara av sin 

ekonomi och för att kunna köpa busskort.  

”För att jag skulle kunna klara min ekonomi och få busskort och det. För 

dom är så dyra nu och dom ska höja priset.”  

En kvinna beskriver att hon inte haft något bidrag, eller någon annan inkomst, 

sedan hon slutade gymnasiet. Vilket innebär att hon varit utan ekonomisk 

försörjning ett par år innan studierna tog vid på Lärvux. Hon relaterar det 

erhållna bidraget till att hon blev ”student” och började studera vid den aktuella 

skolan.    

”Men innan jag fick inte pengar. I gymnasiet jag fick pengar. Men när jag 

slutade jag fick inget och när jag började här i skolan då fick jag pengar här 

som student.”  

Utifrån informanternas erfarenheter är det tydligt att bidraget från SPSM ansöks 

om när de studerande inte har någon annan försörjning. Ibland är informanterna 

delaktiga i beslutsprocessen av att ansöka om bidraget från SPSM och i andra 

situationer är ansökan något som upplevs ske automatiskt i och med att man 

påbörjar den aktuella utbildningen, som ovanstående citat är ett exempel på. 

Informanterna är tacksamma över att bidraget finns eftersom de självklart måste 

kunna betala sin hyra och försörja sig under utbildningstiden. Men det var en 

relativt stor variation bland informanterna kring vad bidraget räcker till. 

Vad bidraget räcker till varierar   

För att kunna få en ökad förståelse kring hur bidraget används så ställdes frågor 

om det. Deras erfarenheter kring vad det räcker och går till varierade. Det är i viss 

mån relaterat till den kommun som de bor och studerar vid eftersom hyror och 

tillgång till bostäder utifrån informanternas uttryckta erfarenheter kan tolkas 

variera. Det var också relaterat till om man var bosatt själv, med en partner, med 
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sin förälder och föräldrar eller har barn. För dem som hade det svårast ekonomiskt 

i den meningen att heltidsstudier med bidraget inte räcker som försörjning, var det 

framförallt orsaken sjukdom som krävde regelbunden kostsam medicinering. Det 

upplevdes även ibland för en del av kvinnorna svårt att ha en ”egen ekonomi” och 

vara oberoende av en partner med bidraget som huvudsaklig försörjning.  

Några av informanterna som bor själv i egen lägenhet beskriver att bidraget räcker 

till att betala mat, hyra och att det blir en del pengar kvar efter det.  

”Det räcker till hyran och det räcker till mat och lite blir över så man kan 

göra något annat också.”  

Kvinna 

”Betala räkningar och så, hyran och mat ja.” 

Man 

”Ja det går till hyra och mat och lite nöje, inte så mycket mer. Det går mest 

till hyran och såna grejer.” 

Man 

”Ja, hyran och räkningar och mat och lite sånt, skor och sånt. Jo, det räcker 

faktiskt. Det blir lite över faktiskt som jag antingen kan lägga undan eller 

köpa några nya skor eller så. Jag har ju inte så dyr hyra men jag vill ändå 

alltid räkna allting så jag ser vad som blir över. Och sedan är det mat och 

sånt”… Det är bra faktiskt. Det känns tryggt. Det är ändå ganska mycket 

man får menar jag, och det räcker till allting. Det är väldigt sällan jag har 

lite pengar över faktiskt fast å andra sidan bor jag inte så stort heller. Men 

det känns skönt att veta att man har pengar kvar att kunna leva på och att det 

inte heller är så långt mellan om det kommer nya pengar och jag fortfarande 

har pengar kvar tills det kommer nya då. Att kontot aldrig är nollat om man 

säger så.”  

Kvinna 

En kvinna beskriver att ”mycket pengar” för henne innebär att hon har råd att 

betala sin hyra och mat.  

Intervjuaren:  ”Vad tycker du är bra med bidraget?”  

Informant:  ”Så långt har jag inte tänkt men det är bra med så mycket 

pengar.”  

Intervjuaren:  ”Mm, varför är det bra med så mycket pengar tycker du?”  

Informant: ”För då har man råd med maten också hyran.”  
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För några informanter är bidraget inte en tillräcklig inkomst för att kunna 

försörja sig. En kvinna som bor själv i egen lägenhet beskriver att vissa 

månader så klarar hon sig inte på bidraget och av den anledningen arbetar hon 

extra utöver studierna.  

”Ja, det är hyran, mat, eh ja vad är det mer, hygienartiklar och kläder alltså 

ja typ så fast jag tycker inte det räcker så mycket till mig, tyvärr. Så jag 

jobbar ju extra samtidigt också för att jag ska kunna klara mig. För typ vissa 

månader så klarar jag mig inte alls.”  

Det var några informanter som berättade att de bor tillsammans med en partner 

och att de tillsamman hjälps åt med att betala de månatliga utgifterna. Det när 

jag frågar vad bidraget räcker till.  

”Mat och betala räkningar och sånt, andra utgifter typ om jag vill göra något 

kul åka iväg, äta ute och sådana saker… Det blir ju lite enklare att man kan 

hjälpas åt och vi delar.”  

Kvinna 

”Ja det går bra men så har jag min man också så tillsammans betalar vi 

räkningar. Han betalar och jag också ibland betalar så.”  

 Kvinna 

En kvinna, som bor tillsammans med sina föräldrar, beskriver att bidraget är 

bra eftersom det räcker till de utgifter hon har. Det när jag frågar vad hon 

tycker är bra med bidraget och vad det räcker till.  

”Jaa jag vet faktiskt inte. Det har jag inte tänkt på det är väl att man klarar 

sig varje månad att det räcker sig exakt till de utgifter man har men också att 

man kan spara lite så att man kanske kan göra en utlandsresa eller så…Det 

räcker till min telefon, det räcker till att beställa hem något från internet och 

till nöjen. Men det är inte så ofta jag går ut och gör saker. Jag gör hellre 

saker tillsammans med mamma och pappa.”  

 

Men när jag frågar henne om bidraget skulle räcka till att bo i egen lägenhet, om 

hon eventuellt skulle vilja det, så beskriver hon att det skulle det inte. 

”Jag tror faktiskt inte det för de här lägenheterna kostar en del och det är 

svårt att få lägenhet så min mamma och pappa har sagt att jag får bo där så 

länge som jag behöver. Sedan när jag har fått jobb så kan jag börja kolla på 

lägenhet. Jag står i bostadskö men det är jättesvårt att få. Jag har bara 

praktik genom skolan för att komma in och känna på arbetslivet och så.”  
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En kvinna, som bor med sina föräldrar, beskriver att hon betalar en viss del i hyra 

och att bidraget räcker till det ”viktigaste” för henne. Med det erhållna bidraget 

kan hon överleva. Det berättar hon när jag frågar vad bidraget räcker till för 

henne. 

Informant ”Hyra, jag betalar lite hyra eh mediciner som jag behöver och mat 

och mobilräkningar och det. Det är bra att man kan överleva och ha råd med 

saker.”  

Intervjuare  ”Mm, vad tycker du att du har råd med?”  

Informant  ”Med mediciner och de viktigaste delarna som hyran och 

mobilen. Bra att man kan få det när man pluggar också. Det är inte alla som 

kan få det.”  

En kvinna uttrycker en stor tacksamhet över det erhållna bidraget. Hon har 

barn och beskriver att familjen under flera år levt under stor ekonomisk press. 

Men med hjälp av bidraget upplever hon att hon har råd att betala räkningar, 

köpa mat och att försörja barnen. 

”Det räcker till väldigt mycket. Det räcker till räkningar och till mat och lite 

utöver också så det räcker väldigt långt. Och jag är jättetacksam att jag har 

fått det här bidraget för vi har haft det väldigt knapert eftersom jag inte har 

haft sådär jättemycket jobb och sådär och levt på min man ganska länge och 

mina föräldrar och lite sådär för att kunna klara vardagen. Så att det här 

betyder ju jättemycket. Eh, och nu får vi liksom vardagen att gå runt på 

grund av det här så det är jätteskönt. Och inte behöva ha ont i magen varje 

dag för att liksom tänk om man inte har pengar till räkningar eller mat till 

barnen eller vad det nu är för någonting. Så att det här är liksom en ja men 

det känns jättebra."  

Men för en annan kvinna som också har barn är det svårare att få ihop ekonomin 

varje månad. Hon upplever att det är problematiskt att hon inte får någon 

ersättning vid lov, egen sjukdom eller vid vård av sjukt barn. Det innebär att hon 

inte har, som hon uttrycker det, någon ”egen ekonomi” och behöver fråga sin 

partner om pengar och det är hon inte helt bekväm med.  

Intervjuaren: ”Finns det något du tycker är mindre bra?” 

Informant: ”Vad heter det bara på när det är stängt på sommaren så när man 

började på månaden vi fick inte pengar. Det är lite konstigt att jag har inga 

pengar. Och alltså på julloven när så vi börjar det här på månad vi fick inte 

pengar eller hur. Och sedan vid nästa månad vi fick pengar och det blir lite 

konstigt då på den. Man har inte pengar det är inte så bra eller hur?”  

Intervjuaren: ”Men hur gjorde du då när du inte fick några pengar alltså hur 

löste du det?”  
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Informant: ”Men min man jag lånar av han.”  

Intervjuaren: ”Hur kändes det?”  

Informant: ”Jag tycker inte om det så. Jag vill att jag själv ska ha pengar.”  

Intervjuaren: ”Mm, varför är det viktigt tycker du?”  

Informant: ”Men jag tycker inte hela tiden om att säga ’Ge mig pengar’ och 

så eller hur. Jag tycker inte så. Jag tycker om när jag själv har pengar…När 

jag är sjuk jag fick inte och när min dotter är sjuk och jag stannar hemma 

jag fick inte pengar. Eller jag har ingen skola jag fick inte pengar.”  

Intervjuaren: ”Har du löst det på något annat sätt någon gång så att någon 

annan än du kan vara hemma för vård av barn?”  

Informant ”Nej, pappan jobbar. Ibland det kanske är konstigt han bara får 

betala själv räkningar och allt. Det är för att jag har inga pengar så jag kan 

inte hjälpa till.”  

Det är tydligt att det i stor grad handlar om individuella lösningar för att de 

studerande ska kunna försörja sig genom bidraget. Det kan handla om att bo kvar 

hemma med sina föräldrar, eller att arbeta extra om man har barn eller kostsamma 

mediciner som behöver prioriteras. Det är också individuella lösningar såsom om 

man har barn att partnern, som inte studerar och erhåller bidraget, är den som tar 

ut föräldraledighet när barnens förskola är stängd eller vid vård av sjukt barn.  

De flesta av informanterna hade erfarenhet av andra bidrag innan de började 

studera vid lärlingsutbildningen och erhöll bidraget från SPSM.  

Jämför bidraget från SPSM med andra bidrag  

Några av informanterna har erfarenhet av studiemedel såsom CSN och bidrag 

såsom aktivitetsstöd och aktivitetsersättning och hade innan intervjutillfället 

funderat kring varför villkoren kring de olika bidragsformerna skiljer sig åt. 

När jag frågar en av kvinnorna vad hon tyckte om CSN i jämförelse med bidraget 

från SPSM svarar hon:  

Informant: ”Då tycker jag nog att CSN är bättre för då får man pengarna ett 

utsatt datum. Det är ingenting som kommer försent. Med det här då kan det 

ju komma försent eller inte det datumet som det ska. Och det är mer man får 

från CSN.”  

Intervjuaren: ”Mm, någonting annat du tänker på?”  

Informant: ”Nej, det är typ bara det.”  
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Intervjuaren: ”Finns det något som du tycker är bättre med bidraget från 

SPSM än CSN?”  

Informant: ”Nej, jag tycker CSN är bättre faktiskt än det här… alltså när jag 

hade gått klart på den förra skolan som jag gick på när jag hade det så 

slutade jag att ha det. Jag vet inte varför egentligen. Jag tror det var att man 

skulle ansöka igen också fick jag inte beslutet eller någonting. Också 

ansökte jag typ om det här istället för det hjälpte ju skolan till med. Och då 

fick man ju.”  

En annan kvinna har också erfarenhet av CSN och hon beskriver fördelar med 

bidraget från SPSM i jämförelse med det när jag frågar henne om det.  

”Nämen att man inte behöver liksom, alltså ansöka får man göra, men att det 

inte är några krav att man ska ha det för så var det för CSN som jag hade. 

Då var det ju som, då skulle dom ställa tusen frågor. ’Varför jag skulle ha 

det’ och ’Vad jag läste till’ och sådär men här var det liksom, det var en 

fråga ’Behöver du det?’ ’Ja’. Och sedan så har det liksom rullat på hela 

tiden. Jag tycker det här är jättebra.” 

En annan kvinna känner till CSN, även om hon själv aldrig erhållit det, och 

berättar för mig att hon funderat en del kring varför bidraget från SPSM skiljer 

sig från det. Hon framhåller särskilt vikten av att även om alla är olika, så 

borde det ändå vara lika villkor för alla som studerar.  

”CSN får du och till och med när du är sjuk får du. Ja och du får det för lov 

och sånt också. Jag menar det är därför jag tänkte eh vad konstigt varför är 

det inte så på alla ställen. Men visst alla är olika men det kunde ju få vara 

precis likadant som för alla andra. Men jag vet inte.” 

Det var några informanter som hade haft aktivitetsersättning innan studierna 

vid Lärvux. En kvinna jämförde det med bidraget från SPSM. Framförallt 

beskriver hon att med aktivitetsersättning så fick hon bidrag även vid frånvaro 

på grund av sjukdom. Vilket hon nu inte får.   

”När jag gick i skolan, på gymnasiet, hade jag aktivitetsersättning men 

sedan under sommaren hade man ju ingenting tills att man fick bidraget tills 

utbildningen började… Om man hade haft det andra bidraget, 

aktivitetsersättning, då gör det ingenting om man blir sjuk. Då får man ju 

bidrag ändå.”   

Det är kanske inte så konstigt att informanterna funderat en del kring olika bidrag 

och att de skiljer sig åt. Det eftersom några av dem beskrev att det är studerande i 

klassen som erhåller andra former av bidrag såsom aktivitetsersättning. De 

upplevde även att det var vissa svårigheter med att utbetalningen för bidraget sker 

i mitten av månaden istället för i slutet och några av dem uttryckte även en viss 

osäkerhet inför om bidraget skulle utbetalas i utsatt tid.  
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Ovana och oro kring tiden för bidragets utbetalning  

Även om informanterna utryckte en tacksamhet över det erhållna bidraget från 

SPSM så var det även sådant som de upplevde som mindre bra med det. Det 

handlade till viss del om en oro över när bidraget kommer att utbetalas i månaden 

och en ovana av att det utbetalas i mitten av månaden, snarare än i slutet.  

Några av informanterna beskriver en oro över att bidraget inte ska komma i utsatt 

tid när jag frågar vad de upplevde som mindre bra med bidraget. Det hade hänt 

vid ett tillfälle men det var något som de fortfarande funderar kring och var orolig 

över att det skulle hända igen.  

”Det var i somras som vi inte fick utbetalningen i tid. Då var den försenad i 

två, tre dagar tror jag. Så då vart man lite orolig att skolan inte hade skickat 

in eller någonting. Det är jag jättenervös för ska hända igen.”  

Kvinna 

”Mm, tiderna som det kommer ut att de inte brukar hålla tiderna som dom 

säger att man ska få det. Det kan väl vara lite dåligt. Det har väl hänt någon 

gång att det inte har kommit den tiden som de har sagt. Och då förväntar 

man sig ju det. Att det ska komma.”  

 Kvinna 

Det var flera informanter som beskrev det som ”jobbigt”, ”ovant” eller 

”konstigt” att bidraget betalas ut i mitten av månaden snarare än i slutet då hyra 

och andra räkningar ska betalas. De beskrev att de ständigt behövde räkna och 

ha koll på sin ekonomi – vilket några av dem nu dock har vant sig vid. 

”Okej först tyckte jag det var jättejobbigt att vi fick i mitten av månaden 

utbetalningen. Men nu känner jag att det är faktiskt helt okej. Jag vet inte 

varför. Men nu har det blivit en vana för då vet jag att jag räknar det lilla 

minsta. Det är jättejobbigt men jag gör det för att kunna hålla ekonomin hela 

tiden annars så ligger ju jag back det är skittråkigt. Eh såhär typ, vet jag att 

jag har fått mina pengar, också typ har jag samlat ihop alla mina räkningar 

också räknar jag först på miniräknaren hur mycket jag får över för hur 

mycket jag kan handla mat, hur mycket jag kan göra så. Det måste jag göra 

för varje månad. För annars klara inte jag mig.  Jag är precis på det där lilla 

strået hela tiden. Så att ja, jag tycker det är jättebra att vi får det i mitten av 

månaden då har man såhär så att man ja ja eller hur man ska förklara det typ 

att jag får alltid räkna på det.”  

En kvinna beskriver att hon upplever att det är för stor variation mellan datumen 

när bidraget utbetalas. Att det då blir problematiskt om det skiljer sig några dagar 

mellan de olika utbetalningsdatumen. Men det som hon upplever som mest 

problematiskt är att hon inte klarar sig på bidraget så att det räcker för hennes 
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kostnader under en månad. Det beskriver hon när jag frågar vad som är mindre bra 

med bidraget.  

”Att det kommer in försent på månaden. Det kommer in den artonde kanske 

och sedan kommer det in den tjugonde, nittonde där. Och det blir för stort 

mellanrum när man ska klara sig mellan månaderna. Som nu den här 

månaden ska det komma in den artonde och jag har inte ekonomi för att 

köpa julklappar. Man kan inte köpa det som behövs heller om den kommer 

in så sent, så har man sedan några dagar på sig att köpa och då blir det 

stressigt… Det är bara det att man klarar sig inte på pengarna på en månad.” 

Kvinna 

Erfarenheten av att bidraget inte är tillräckligt för att försörja sig var något som 

innebar att några av kvinnorna och männen önskade att man kunde studera fler 

timmar i månaden med bidraget från SPSM. De fanns också informanter som 

önskade fler timmar på praktikplatsen eftersom de trivdes så bra där oavsett om 

det innebar en högre ersättning eller inte.  

Att arbeta fler timmar innebär att vara som de flesta andra  

Maxtaket för bidraget från SPSM är, vilket beskrivits tidigare, 118 timmar i 

månaden. Flera informanter önskade att man kunde studera fler timmar än så. De 

beskrev olika anledningar till det såsom att de trivs mycket bra på praktikplatsen 

och vill tillbringa fler timmar och dagar där, att de då skulle klara sin ekonomi 

utan att exempelvis behöva arbeta extra. Det var också relaterat till viljan att vara 

som de flesta andra så kallade ”vanliga” arbetande. Det beskriver en kvinna då jag 

frågar henne vad hon upplever som mindre bra med bidraget. 

”Jag har inte gått i skolan så förut. Men det dåliga är att ja att man inte kan 

få fler timmar alltså jobbtimmar. När ni jobbar då är det ju, vad är det fyrtio 

timmar på en vecka, och sedan på en månad blir det hundrasextio timmar 

va… Så egentligen borde man kunna ha mer. Så tänker jag. Så att det blir 

som ett vanligt jobb. Förstår du vad jag menar med åtta timmar? Jag kör ju 

inte åtta timmar jag kör ju sex. Så på en hel månad så får jag ju ut 118 

timmar. Men jag får ju några dagar ledigt blir det ju. Men det är ju inte 

jättekul. För jag vill ju jobba heltid så det är därför. Så då skulle jag vilja att 

man hade precis som alla andra som dom vanliga som jobbar. De jobbar ju 

åtta timmar varje dag och då kunde det vara så för oss också… Det är inte 

lätt att vara student eller vad man ska säga. Jag blir ju typ som en student 

men det är inte lätt. Det är jättesvårt. Det är ju det. Javisst jag förstår att alla 

jobbar inte lika mycket som jag gör. Nej, men man har ju valt det själv. 

Alltså vissa jobbar åtta timmar som normala människor gör för att man 

klarar det. Men alla kanske inte gör det. Men dom har ju sina behov då. Då 

kanske inte alla behöver mer än 118 timmar. Men jag som skulle vilja ha 

mer timmar för att kunna vara som alla andra som jobbar heltid skulle kunna 

få det känns det som.”  
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En annan kvinna beskriver att hon skulle vilja göra fler timmar på praktiken för 

att kunna visa för den ordinarie personalen att hon klarar av att arbeta som de 

flesta andra. Det har hänt att hon studerat fler timmar på praktikplatsen för att 

kunna vara med vid specifika aktiviteter som anordnas. Och då undrar hon vad 

som händer med de timmarna.  

Informant ”Vad händer med de timmar som är över 118?”  

Intervjuaren ”Studerar du mer än 118 timmar?”  

Informant ”Nej, jag brukar pricka ganska exakt faktiskt. Det kan vara någon 

gång jag jobbar hundratjugo. Men jag brukar pricka exakt ganska hyfsat. 

Hundrafjorton någon gång. Det har ju varit när jag har varit sjuk eller ledig 

eller så. Men vad händer med timmarna som är över 118? De är det man 

inte vet. Jag menar jag vill jobba mer. Och jag vill visa att jag kan jobba 

som vanliga eller hur man ska säga. Men det är dom här 118 som man måste 

se till att pricka rätt för att inte hamna för långt över gränsen eller hur man 

ska säga… Men huvudsaken att jag känner att jag har fått vara med och se 

hur det känns eller hur man ska säga. Att det inte är bara hela tiden är nio till 

tre. För jag missar ju då kontakten på morgonen med föräldrarna och när de 

ska hämta. Det är bara någon enstaka förälder som kommer vid tre liksom. 

Så jag sa till cheferna att jag vill ha lite blandad tid för att jag ville visa att 

jag kan. Men det är dom timmarna som såhär, inte sätter stopp men. Jag 

menar att man måste tänka lite och räkna hur mycket man kan jobba. Men 

jag brukar jobba sex, sju timmar sedan ibland åtta men då har jag varit med 

på temat eller så.” 

En annan informant beskriver att han skulle vilja vara på praktikplatsen fler 

dagar än vad han är nu. Det när jag frågar honom om vad som är mindre bra 

med bidraget. För informanterna var det ofta en nära koppling mellan bidraget 

och lärlingsutbildningen – att det upplevdes vara samma sak.  

”Att ha längre arbetstider. Gärna jobba på fredagar också. På fredagar har vi 

egentligen uppgifter från skolan som vi ska jobba med hemma. Vi är bara 

ute på arbetsplatserna måndag till onsdag och jag skulle vilja vara där mer.”  

En kvinna beskriver att hon lever på en miniminivå. Hon tycker att bidraget 

skulle bli bättre om man fick göra fler än 118 timmar i månaden och att hon då 

fick ett högre belopp i bidrag. Det när jag frågar henne kring vad som skulle 

göra att bidraget blev just bättre.  

”Eh att man kunde få fler timmar och sedan att när man får fler timmar så 

kunde man få lite extra pengar för det. Så man klarar sig mer än att man 

behöver gå med 1 000 kronor en hel månad för att kunna klara det precis på 

det lilla strået. Och sedan att man ska kunna typ få pengar även fast att det 

är lov tänker jag. Alltså jag får ju 9 600 nu för 118 timmar. Men om man 

kunde få mer timmar och det kunde var minst 2 000–3 000 till. Då hade jag 
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nog klarat mig ganska bra på det. Jag tror att då klarar sig alla bra på det. 

För det är det här precis det allra minsta typ att du vet att du har 1 000 spänn 

och du vet att du ska röra dig på det en hel månad, alltså du klarar dig 

faktiskt inte på det. Det är jättesvårt. Om du inte då jobbar extra som kanske 

jag gör någon gång ibland. Jag gör ju inte alltid det. Det är ju bara vissa 

månader jag gör det, jobbar extra. Det är ju inte varje månad. Och då blir det 

såhär jahapp och det är inte kul.”  

En annan kvinna beskriver att bidraget skulle bli bättre om man fick ett högre 

belopp i timmen, snarare än att man kunde göra fler timmar som några av de 

andra informanterna önskade. Det för att ha utrymme till att spara.  

Intervjuaren: ”Vad skulle kunna göra så att bidraget blev bättre?”  

Informant: ”Ja, om man kanske fick mer. Mer i timmen liksom.”  

Intervjuaren: ”Varför skulle det behövas?”  

Informant: ”För att det är bra.”  

Intervjuaren: ”Varför skulle det vara bra?”  

Informant: ”Det räcker till det jag ska betala och så. Men jag skulle vilja ha 

mer kvar efter jag har betalat allt så att man kan spara och så också.” 

En annan informant beskriver att det kanske kan vara skönt att vara ledig 

någon dag ibland. I och med antalet timmar som utbildningen utgör så ges det 

viss möjlighet för det. Men att vara ledig innebär däremot en känsla av stress 

över att inte få några pengar för de dagarna.  

”Visst, det är jätteskönt när du får vissa dagar ledigt men det är inte kul 

varje månad. Det är inte det. För du tänker alltid på ekonomin.”  

Kvinna 

En kvinna upplever att beloppet hon erhåller i bidrag varierar mycket från en 

månad till en annan. För hennes del skulle det underlätta den ekonomiska 

planeringen om det var en fast summa som utbetalades varje månad. Det 

oavsett röda dagar eller annan oförutsedd frånvaro som uppstår vid exempelvis 

byte av praktikplats. 

”Ja, det enda jag har tänkt på är att det beror väl på lite från månad till 

månad. Ibland är det ganska mycket mer pengar och ibland är det mycket 

mindre. Men det handlar väl om att man gör färre och mindre timmar. Det 

är väl det jag tycker är lite mindre bra. Jag vet att denna månad fick jag 8 

600 kronor och förra månaden fick jag bara 4 000 eller 5 000 kronor. Det 

var nog på grund av att det var lite röda dagar eller så och sedan så bytte jag 



 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

45 (70) 
 

praktik från en förskola till en annan så då fick jag vara ledig i två eller tre 

dagar. Jaa, jag tycker det är väl bara det att man inte har någon sådan här 

fast summa som man får varje månad. Det varierar ju väldigt ofta från högt 

till lågt. Det kunde vara roligt om man kunde sa det exakta beloppet som 

man fick ut varje månad så att man kan planera med räkningar och sånt. Det 

skulle underlätta jättemycket för min sits för då kunde jag spara pengar och 

kunna göra mer saker så man kan åka utomlands så man kunde lägga undan 

pengar till en drömresa eller så.”  

 

När jag i slutet av intervjun frågar en kvinna om det är något hon vill lägga till 

eller om det är något som hon tycker jag har glömt att fråga om, berättar hon att 

hon förberett frågor till mig. En av frågorna handlar just om varför bidraget 

utbetalas i mitten av månaden snarare än i slutet. 

”Ja, jag har ju frågor här. Men varför betalas det in så tidigt? Eller det är 

inget dåligt men, jag menar mellan femtonde och sjuttonde är det väl eh, så 

har man ju räkningar och hyror som inte är förrän den tjugoåttonde och 

trettionde. Jag är mycket för att såhär räkna. Fast jag behöver inte räkna så 

mycket om jag får fullt för då vet jag att det räcker ändå. Men så måste man 

räkna och kanske lägga undan för att inte göra av med pengar på onödiga 

saker. Inte förrän man vet hur mycket det blir kvar. Men, eller det är inte 

dåligt att det kommer in tidigt eller ja.”  

En annan informant är särskilt nöjd över att bidraget alltid kommer när det ska.  

”Ja men jag tycker det är bra det kommer samma dagen. Så det man tjänar 

kommer samma som dagen. Jag vet inte men jag känner inte att jag har 

någonting som man kan säga att det var dåligt. Det är bra.”  

Det var inte bara önskan om att göra fler timmar och funderingar kring varför 

bidraget betalas in så tidigt som informanterna beskrev som mindre bra med 

bidraget. De uttryckte även en oro och i viss mån stress över att bli sjuk. Det 

eftersom de går miste om bidrag de dagar som de inte kan närvara vid 

utbildningen.  

Oro över att bli sjuk  

En kvinna som studerar den första terminen med bidraget berättar att hon vid ett 

tillfälle var sjuk två veckor. När jag frågar henne hur hon då löste sin ekonomi 

berättar hon att hon lånade av sin förälder. Men det fick konsekvenser för hela 

familjen och just det tyckte hon var ”jobbigt”.  

Informant: ”Jag lånar av mamma och dom för att jag ska klara ekonomin.”  

Intervjuaren: ”Hur känns det tycker du att låna?”  

Informant: ”Det känns jättejobbigt att låna pengar av folk.”  
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Intervjuaren: ”Mm, varför tycker du det känns jobbigt?”  

Informant: ”Då måste man betala också vet man inte när man får det. Då 

ligger man till skuld mot mamma. Så att dom inte har råd vissa gånger.”  

Intervjuaren: ”Har det blivit så?”  

Informant: ”Jo.”  

Intervjuaren: ”Hur löser ni det då?” 

Informant: ”Vi får handskas med mat och det som man brukar. Jag längtar 

tills jag får pengarna så att jag kan betala av skulden. Det känns så jobbigt 

att låna av mamma.”  

Intervjuaren: ”Mm, varför tycker du att det känns jobbigt?”  

Informant: ”För att när man lånar då lånar man bara till det som man ska 

köpa och sedan om man behöver det nu senare till mediciner så har man inte 

råd… Jag tycker de ska tänka till att man kanske blir sjuk ibland och att man 

måste klara sin ekonomi för annars kan man inte försörja sig.”  

Intervjuaren: ”Mm, så du tycker att man ska kan tänka på det att man ska få 

pengar även när man är sjuk?”  

Informant: ”Ja, man kanske inte behöver så mycket då. Men att man kan få 

en liten slant bara till dom som behöver det. Och dom som har barn också.”  

En annan informant beskriver att hon har varit sjuk ett par gånger under 

utbildningen. Men att hon ”jobbar så mycket som det bara går.”  

Informant: ”Jag tror att jag har varit sjuk tre, fyra gånger bara. Det är för att 

barnen kommer sjuka till jobbet och mycket baciller och sånt där. Men 

annars så jobbar jag på så mycket som det går.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle du lösa ekonomin om du blev sjuk en längre tid 

såsom en vecka?” 

Informant: ”Ja, man får väl räkna hur mycket pengar man har kvar på 

kontot, det som är, om man säger så. Men annars så mamma kanske eller 

min pojkvän kanske. Jag gillar inte att fråga folk om pengar. Nej, men ja.” 

Intervjuaren: ”Hur skulle det kännas om du var tvungen att fråga om 

pengar?”  

Informant: ”Det skulle inte kännas bra. Men jag skulle inte ha så mycket att 

välja på. Men som sagt jag kollar alltid vad som är kvar och hur mycket det 
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räcker till och sedan får jag fråga mamma till exempel hur mycket som 

fattas till exempel.”  

En annan kvinna berättar att hon är orolig över att bli sjuk och att hon har olika 

strategier såsom att klä sig varmt för att inte bli det. Hon berättar att bidraget 

skulle bli bättre om man fick ersättning när man var sjuk, när jag frågar henne 

om det.  

Intervjuaren: ”Vad tycker du är mindre bra med bidraget?”  

Informant: ”Man får inte in några pengar om man är sjuk.”  

Informant: ”Mm, har du varit sjuk någon gång när du har haft bidraget?”  

Intervjuaren: ”Nej, jag försöker att inte vara sjuk, annars får man inget.”  

Intervjuaren: ”Vad tycker du skulle göra att bidraget blev bättre?”  

Informant: ”Att man fick pengar när man är sjuk. Om man är borta en dag.”  

Intervjuaren: ”Mm, nu har ju inte du varit sjuk någon gång men hur tänker 

du kring ekonomin om du skulle bli sjuk och av den anledningen inte får 

något bidrag?”  

Informant: ”Då skulle jag kanske inte ha råd att betala hyra och sånt där.” 

Intervjuaren: ”Mm, och vad skulle hända om du inte har råd att betala 

hyran?”  

Informant: ”Ja, om jag inte har några pengar och inte har råd då får ju mina 

föräldrar hoppa in.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle det kännas för dig om dina föräldrar fick hoppa 

in?”  

Informant: ”Helst vill jag nog kunna betala av själv först. Men om det inte 

går då får dom hoppa in och så får jag betala tillbaka till dom sedan någon 

gång.”  

Intervjuaren: ”Varför är det viktigt tror du att kunna betala sin hyra själv 

tycker du?”  

Informant: ”Ehm, ja att man har koll på sina pengar så att man har pengar 

och inte behöver fråga ibland när man inte har någonting. Man sparar lite på 

ett sparkonto så man har pengar så man kan ta själv så slipper man fråga 

ibland om man kan få låna. Jag hade en kompis som gick det här förra året 

och han var ju borta mycket en månad och han fick ingenting… Det hade 

inte varit bra. Jag får inte blir sjuk. Jag måste hålla mig frisk… Jag ser till så 
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att jag klär mig varmt. Man vill ju inte bli sjuk för att då får man ju 

ingenting. Man tjänar ingenting på det.” 

En annan kvinna beskriver att hon skulle ”få panik” om hon blev sjuk. Det när jag 

frågar henne om hur hon skulle lösa ekonomin om hon blev sjuk.  

”Ja, det vet jag inte du. Då hade jag nog haft panik. Ja, jag vet inte. För man 

vill ju kunna betala sin hyra och alla sina räkningar som man har. För dom 

är ju det viktigaste. Så att ja. Jag är ju aldrig sjuk. Aldrig sjuk. Och om jag 

är sjuk så går jag ändå. Ja, jag är så. Jag är stenhård mot mig själv. För jag 

får inte missa en enda krona för då blir jag såhär åh. Då blir jag bara 

fattigare för varje månad då. Ah, men jag är såhär jättepetig. Och sedan är 

jag så rädd att jag inte ska ha tillräckligt med pengar och inte kan betala för 

mina räkningar eller hyran. Det är det också som det handlar om lite hos 

mig. Det är väl därför och det är därför som jag jobbar som ett arsle.”  

Intervjuaren: ”Vad skulle hända om du blev sjuk?” 

Informant: ”Nej då går jag till praktiken. Jag gör det oavsett. Jag går till 

praktiken. ” 

Intervjuaren: ”Har det hänt någon gång?”  

Informant: ”Jo, jag har haft feber men det har inte varit så farligt då har jag 

bara ätit värktabletter en hel vecka men det gick ändå. Jag var bara lite trött 

men det gick ändå. Tro mig det gick… Jag får inte bli sjuk typ. Jag får inte 

bli sjuk för då vet jag att jag förlorar pengar och ja. Jag måste ju tänka på 

det att jag kan betala mina räkningar och sånt. För de är det som jag tänker 

är viktigast för mig. De är ju det. För annars kan jag inte leva. Då vet jag 

inte vad jag gör.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle du göra om du någon månad inte skulle få bidrag 

så att det räcker? Om vi tänker oss att du blir sjuk så att du måste vara 

hemma. Hur skulle du lösa det då tror du?”  

Informant: ”Eh, ja jag skulle få panik jag vet inte hur jag skulle lösa det. Det 

beror på. Alla har ju inte föräldrar som kan hjälpa till. Det är ju det. Tyvärr, 

då vet du inte vad du ska göra. Och det är jättesvårt att söka soc också och 

få ekonomiskt bistånd för då tar ju det tre månader. Det är så avancerat med 

vissa saker så, nej. Nej, alltså jag får inte bli sjuk. Jag får absolut inte bli 

sjuk får då klarar jag mig inte. Tyvärr så har jag ingen förälder som kan 

hjälpa mig. Så det är ju det och då blir de det så att ekonomin är viktigast 

hos mig. Det är därför jag känner ibland att det skulle vara skönt om man 

fick lite extra pengar för det. Alltså att de inte drog bort när man är sjuk till 

exempel. Jag är typ aldrig sjuk, aldrig. Jag har varit hemma tre dagar på ett 

helt år, wow, ja. Ja, men då fick jag världens panik för tre dagar är mycket 

för att vara mig för att vara hemma. Men ändå. Så de är det jag menar.”  
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En kvinna beskriver att hon hade sparpengar som hon kunde använda då hon blev 

sjuk vid ett tillfälle under utbildningen. Det när jag frågar henne om hon varit sjuk 

någon gång under utbildningen och hur hon löste ekonomin då.  

”Då hade jag sparpengar eh, så att det var ju bra. Då klarade jag mig men 

ibland så har inte jag alltid pengar på sparkontot. Man är ju så nervös för att 

låna av någon. Och då blir det som så att om jag ska låna av någon och så 

måste man ge tillbaka det nästa månad efter och då blir det ju i alla fall 

mindre. Och då försöker jag helst att inte låna av någon. Men jag har inte 

gjort det. Det är bättre att inte handla. Att tänka på det som är viktigast.” 

Det var några informanter som upplevde att de kan lösa sin ekonomi om de blev 

sjuka under studietiden. Det som skiljer dessa informanter från de andra är att de 

har sociala nätverk i form av förälder eller en partner som kan hjälpa till eller som 

de kan låna pengar av.  

En informant beskriver att han aldrig är sjuk. Om det mot förmodan skulle hända 

upplever han att det skulle bli svårt att betala räkningarna själv. Men vid ett sådant 

scenario skulle han be om hjälp av sin förälder med ekonomin och det skulle för 

honom kännas bra. Men än så länge klarar han sig helt själv med bidraget.  

Intervjuaren: ”Hur skulle du lösa din ekonomi och betala dina räkningar om 

det var så att du inte fick något bidrag?”  

Informant: ”Det skulle kanske bli svårt.”  

Intervjuaren: ”Varför skulle det bli svårt tror du?”  

Informant: ”Att inte få några pengar.”  

Intervjuaren: ”Mm, vad skulle hända då?”  

Informant: ”Jag skulle inte kunna betala.” 

Intervjuaren: ”Mm, vad tänker du framförallt på som du inte skulle kunna 

betala som är särskilt viktigt för dig?”  

Informant: ”Räkningar och sånt.” 

Intervjuaren: ”Mm, hur skulle du lösa det då om du inte kunde betala?”  

Informant: ”Jag skulle fråga mamma.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle det kännas att fråga mamma?” 

Informant: ”Det skulle kännas bra.” 
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 Intervjuaren: ”Är det några tillfällen som du upplever att du inte vill be din 

mamma om hjälp?”  

Informant: ”Nej, jag kommer inte på något. Jag klarar mig helt själv med 

bidraget och det känns bra.”  

En informant berättar att hon varit sjuk några gånger under utbildningen men 

att det har gått bra med ekonomin trots det. När jag frågar henne hur hon skulle 

lösa det om hon blev sjuk en längre tid såsom en vecka berättar hon att det 

skulle bli lite svårare men att det skulle gå bra ändå. 

Informant: ”Då blir det ju svårare för då får man mindre men man löser det 

alltid då om det väl skulle hända liksom.”  

Intervjuaren: ”Hur tror du att du skulle lösa det om det skulle hända?”  

Informant: ”Jag hade väl fått hjälp av pojkvännen. Han hade hjälpt till.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle det kännas för dig?”  

Informant: ”Lite tråkigt men det är ju bra att man kan hjälpas åt liksom.”  

Intervjuaren: ”Om vi tänker oss att du skulle bo själv och ha det här 

bidraget. Hur skulle du lösa det då? Om?”  

Informant: ”Jag tror att jag hade löst det ändå. Ja, eller alltså inte om jag 

hade bott i egen lägenhet då hade det inte räckt till hyra och sådär tror jag. 

Det beror ju på var man hade bott i sådana fall och vad hyran är och sådär. 

Annars hade jag ju säkert flyttat hem så länge tills att jag hade fått ett jobb.”  

En kvinna beskriver att bidraget skulle bli bättre om man även fick det vid 

sjukdom när jag frågar henne om det.  

Intervjuaren: ”Vad skulle göra att bidraget bättre?”  

Informant: ”Jag vet inte alltså jag har inte haft det så länge och känner inte 

till det så mycket så. Det är väl kanske då om man är ledig och så eller om 

man är sjuk att man får pengar för dom dagarna man är hemma också. Det 

är väl det, annars vet jag inte så mycket.”  

En annan kvinna beskriver att hon skulle lösa sin ekonomi väldigt bra även om 

hon blir sjuk eftersom hon arbetar extra på helgerna. Det blir en extra inkomst 

som täcker upp vid oförutsedda händelser.  

Intervjuaren: ”Hur skulle du lösa det ekonomiskt om du blev sjuk?”  

Informant: ”Alltså jag skulle lösa det väldigt bra för jag har ju mitt extrajobb 

där jag får lite pengar så att jag klarar mig med det också.”  
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En kvinna beskriver att hon varit sjuk under tiden hon studerat med bidraget men 

framhåller särskilt att hon varit noga med att meddela skolan detta och är särskilt 

bra på att säga till när hon inte är riktigt frisk.   

 

”Ja jag haft feber och sånt under de här gångerna jag haft det här och då har 

jag meddelat skolan och praktik för då sätter de det på närvarorapport. Det 

är jag jätteduktig på, att säga till när jag inte mår helt hundra.”  

 

En informant, som varit sjuk vid ett par tillfällen under utbildningen, beskriver 

att hon brukar se till att klara sig på de pengar hon har. Hon bor hemma med 

sina föräldrar och vid längre sjukdomstillfällen lånar hon pengar av dem. Hon 

upplever att det fungerar bra att göra så.  

 

”Jag har ju fått klara mig på de pengar jag har samlat in och det har funkat. 

Det har det gjort. Det har inte varit några konstigheter man får ju mindre. 

Och skulle det vara så att man är sjuk ganska länge då brukar ju mamma 

hjälpa mig. Jag har inte varit i någon sits där det varit krångligt eller 

konstigt. Jag har ju alltid klarat mig på de pengar jag fått från SPSM… Ja 

min mamma och min pappa har sagt att de hjälper alltid till. De hjälper alltid 

mig och mina två syskon och det känns ganska lugnt att låna av mamma och 

pappa. Men det skulle kännas jättekonstigt om man behövde fråga någon 

annan. Men vi har en avbetalningsplan så att de pengar jag lånar betalar jag 

tillbaka månaden efter så jag har ingen skuld till dom eller så. Det känns 

verkligen jätteskönt.”  

 

När jag frågar en informant som praktiserar på dagis om vad som skulle göra att 

bidraget blev bättre så beskriver hon just möjligheten till att få bidrag även vid 

exempelvis julledighet. Men det innebär inte att hon i dag inte klarar sin ekonomi 

eftersom hon även har ett extraarbete. 

”Ja, det är väl kanske då om man är ledig till exempel nu vid jul så kommer 

ju mitt dagis att stänga eh för dom har julledighet. Och då, som jag har 

förstått det, så kommer jag inte få något bidrag för dom dagarna som jag 

inte är på skolan eller där. Det är väl det. Men jag klarar mig i alla fall så jag 

är inte så orolig över det. Jag klarar mig. Jag har ett annat jobb som jag 

jobbar på också så att jag får lite extra så jag jobbar lite på helgerna och så.”  

En informant beskriver att han framförallt är inställd på att vara i skolan och vid 

praktiken så mycket som möjligt. Han har inte studerat så länge med bidraget men 

han berättar att han försöker spara så mycket som möjligt, så han har pengar, om 

han skulle bli sjuk.   

”Ja, jag har som aldrig tänkt på det. Jag har bara tänkt på att jag ska försöka 

vara där så mycket som möjligt. Ja, det är första lönen jag får i den här 
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lägenheten så det [ekonomin] har inte spelat någon roll för mig. Det är väl 

så att jag försöker spara så mycket som möjligt och inte köpa så mycket 

strunt och sånt. Det går att spara. Jag tänker inte på vad som skulle hända 

om jag inte kan betala räkningarna en månad.”  

Om det skulle vara så att han någon månad inte kan betala sina räkningar berättar 

han att han skulle fråga sina föräldrar om de kan hjälpa honom. Men det är något 

han helst inte vill göra eftersom han beskriver det som ”skämmigt” och han är van 

vid att klara sig själv.   

Informant: ”Jag skulle frågat min mamma eller pappa om jag kunde få låna 

pengar det är det enda sättet egentligen.”  

Intervjuaren: ”Hur skulle det kännas?”  

Informant: ”Jag tycker det skulle kännas dåligt ändå.”  

     Intervjuaren: ”Varför skulle det kännas dåligt?”  

Informant: ”Jag vet inte. Jag tycker det bara. Jag har aldrig egentligen frågat 

om pengar utan jag har bara väntat och köpt saker tills jag fått egna pengar. 

Jag vet inte jag tycker det är skämmigt, ja.”  

En kvinna som har barn beskriver att det inte är några större problem att hon 

inte får ersättning om hon är hemma för vård av barn. Det eftersom barnen än 

så länge inte varit sjuka. Men hon berättar att hennes partner och pappan till 

barnen skulle vara hemma för vård av barn om och när det eventuellt behövs. 

”Peppar peppar så har de faktiskt klarat sig. Nej men alltså det är galet men 

de har klarat sig jättebra. De har som småhostat lite men det har inte varit 

någon fara så. Och om de blir sjuka så ställer min man upp väldigt mycket. 

Han har väldigt mycket pappadagar så då stannar han hemma för han tänker 

ju på mig, alltså om jag skulle vabba en dag, så får jag ju inte pengar för den 

dagen. Så då tänker han att han tar den så får jag gå till jobbet och det är 

väldigt skönt.” 

En kvinna ger ett exempel på hur bidraget skulle kunna göras bättre just vad 

gäller frånvaro på grund av sjukdom.  

”Varför kan det inte vara så som till exempel som när man jobbar 

egentligen. För att när man jobbar så får man ju en karensdag. Ja, att det är 

likadant så. Varför kan det inte vara så egentligen. För att alltså då får man 

ju sedan åttio procent av sin bla bla bla, jag kommer inte ihåg vad det heter. 

Något sånt är det ju. Varför kan det inte vara så istället. Visst, jag förstår att 

vissa är sjukare oftare än vad alla andra är. Men då kanske man kan få tänka 

lite att om man inte är sjuk så ofta så behöver man kanske inte dra bort 

bidraget så. Men när man märker att någon är borta jätteofta då kanske man 



 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

53 (70) 
 

ska dra ifrån. Det förstår jag ju. Det är ju självklart att man drar lite mer. 

Men jag tänker på dom som inte är sjuka så ofta och nästan aldrig är sjuka. 

Okej, en gång om året, fine.” 

Utifrån informanternas uttryckta upplevelser och erfarenheter är det tydligt att det 

i mer eller mindre utsträckning finns en oro och stress för att eventuellt bli sjuk. 

Men det fanns även de som beskrev att de var utmattade av att nästan aldrig kunna 

vara ledig och som kan beskrivas leva på gränsen vad gäller sin ork men också på 

gränsen till att klara av sin ekonomi.  

 

Att leva på gränsen vad gäller ekonomi och ork 

Några av informanterna beskriver att de har svårt att klara av sin ekonomi varje 

månad på det belopp som bidraget vid heltidsstudier utgör. Det finns en ständig 

oro över att pengarna inte kommer att räcka till hyra, räkningar och mat. De 

som har möjligheten att vara på sin praktik vid exempelvis lov är det. Det för 

att kunna få ut 118 timmar varje månad och full ersättning. Men det innebär att 

några av dem inte har haft så många lediga dagar det senaste året och just det 

upplevs påfrestande.  

En kvinna beskriver att hon inte varit ledig vid lov eftersom hon då inte får 

några pengar för de dagarna vilket är högst nödvändigt för att hon ska kunna 

klara sig ekonomiskt. Det när jag frågar henne vad som är mindre bra med 

bidraget.  

”Det är också lite med när det är såhär sportlov och sånt så har ju dom sagt 

att man får välja och jobba eller vara ledig. Och det är det som jag tycker är 

jättedåligt. För om man är ledig så får man inga pengar. Men om man har 

sin praktik så får man ut sina pengar. Jag får ju aldrig vara ledig. För jag 

måste ju jobba för att jag ska kunna få hela min summa för att jag ska kunna 

klara mig… Jag hade inte ens sommarlov ens. Jag var tvungen att jobba i 

somras för att jag skulle ha råd att betala min hyra för annars så hade det 

varit åt helvete tror jag… Tyvärr så är jag aldrig ledig. Ibland så önskar man 

att man kunde vara ledig några dagar men det går ju inte. För då blir det ju 

avdrag på pengarna och det vill ju inte jag. Jag har jättesvårt för det där.”  

En annan kvinna berättar för mig att hon endast varit ledig tio dagar under det 

senaste året. Det för att ha råd att betala sin hyra. Hon oroar sig för hur hon ska 

orka när hon efter avslutad utbildning förhoppningsvis får ett arbete. Hon 

upplever att det då kommer ta lång tid för henne innan hon kan ta ut någon 

semester.  

Intervjuaren: ”Och vad tycker du är mindre bra med bidraget?”  

Informant: ”Nackdel menar du?”  
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Intervjuaren: ”Ja.” 

Informant: ”Om jag nu får anställning så har jag inte haft semester på ett 

helt år till. Så jag kommer inte ha någon semester på två år. Jag tog bara tio 

dagar semester på det här hela året som jag går i skolan.” 

Intervjuaren: ”Vad var det som gjorde att du inte tog semester?” 

Informant: ”Jag räknade på det för jag ville inte förlora så mycket pengar så 

jag räknade att hur mycket jag kunde ta så det blev tio dagar. För annars 

försvinner så mycket så att jag blir såhär nojig att pengarna inte skulle räcka 

till. Men om jag får anställning så måste jag jobba ett helt år till för att 

kunna få vad heter det, semesterdagar. Men det var ju ändå tio dagar så att 

jag hann vila lite i alla fall. Men jag är mycket för att såhär räkna hur 

mycket det blir över och du vet sådär annars blir jag nervös. Ja, jag gillar 

inte att ha såhär för lite att det inte ska räcka till eller så. Men tio dagar var 

bra för mig i alla fall. Jag sparade också från andra månader eller hur man 

ska säga, la undan lite så jag hade under semestern.”  

En kvinna beskriver att hon arbetar vid sitt extrajobb så mycket som hon får. Det 

för att kunna klara sin ekonomi varje månad. Men det är vissa månader där 

pengarna trots det inte räcker till mat eftersom hon har kostsamma mediciner, som 

betalas av bidraget hon får från SPSM. Det berättar hon för mig när jag frågar 

henne vad bidraget räcker till.   

”Jag har mer räkningar än vad alla andra har. Till exempel det här med vad 

heter det, om du har varit på läkarbesök och sedan mediciner och sånt. Jag 

har mediciner som kostar. Och det är så dyrt det här med medicinen. Så att 

jag måste ju lägga mina pengar på det då… Vad var det vi räknade det till 

att jag hade. Jag tror jag kanske lägger minst på 1 000 spänn på medicinen 

ungefär varje månad och någon månad kan bli mer än 1 000 spänn. Och det 

blir ju dyrt för jag har ju astma och den behöver jag byta en gång i månaden. 

Och ta ut rullator och det kostar 875 kronor. Ja ungefär 1 000 spänn. Om jag 

inte behöver ta ut massa annat också samtidigt. Det beror på om jag har varit 

hos läkaren eller inte. Och sedan läkarbesök och sånt kostar ju också. Det 

prioriterar jag först så ibland har jag inte ens råd att köpa mat för att jag 

måste tänka på medicinerna först.”  

Det är även viktigt att poängtera att inte alla informanter har möjlighet och ork att 

arbeta extra utöver sin lärlingsutbildning. De studerar vid lärlingsutbildningen för 

att införskaffa sig kunskaper och för att som de själva beskriver ”prova på” att 

arbeta. En kvinna som har barn beskriver att hon inte hinner med något 

extraarbete när jag frågar henne hur hon löser sin ekonomi när bidraget från 

SPSM inte är vad hon upplever som tillräckligt för hennes försörjning.   

”Jag jobbar inte. Jag hinner inte jobba. Måndag, tisdag och onsdag är jag här 

vid skolan och torsdag och fredag är jag på praktik. Fem dagar är jag här, 
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jag hinner inte. På lördag och söndag jag stannar hemma, det är ledig dag. 

Jag hinner inte så man kan jobba.”  

När barnets förskola är stängt får hon följa med henne till skolan. När jag frågar 

henne om hur det fungerar att så har hon framförallt barnets perspektiv i fokus.  

”Ja, i dag är dagis stängt. Då hon får följa med. Det är inte så bra. Hon 

tycker inte om det. Hon tycker om att vara med sina kompisar och förskolan 

och så.”  

Det blir tydligt hos en av kvinnorna, vilket tidigare har nämnts, att avsaknaden av 

sociala nätverk såsom att ha en förälder eller nära anhörig som kan stötta en 

ekonomiskt vid behov försvårar situationen avsevärt för de studerande som 

erhåller bidraget.  

”Jag var sjuk en gång och jag märkte hur mycket dom drog när man var 

hemma, tre dagar så jag tyckte det var så dyrt så jag bara, nej aldrig. Jag 

tycker inte om det så hellre jobbar jag för alla dom där kronorna och sedan 

så är jag aldrig sjuk. För jag känner att jag behöver varenda krona. För att 

kunna leva. Annars klarar jag mig inte, tyvärr. Vissa klarar sig kanske. Det 

beror på om de bor hemma eller inte. Men jag bor inte hemma jag bor 

ensam.”  

Att ha en inkomst som man kan försörja sig på varje månad innebär också en 

känsla av och en möjlighet att kunna göra olika aktiviteter. Ett återkommande 

tema hos informanterna, om än i olika stor utsträckning, var önskan om att få 

komma ut, att röra på sig, att träffa andra, umgås och en rädsla för att bli 

”sittandes hemma”. En kvinna beskrev återkommande hur viktigt det var för 

henne att kunna röra på sig. Jag frågar henne vad det innebär för henne.  

Intervjuaren: ”Vad innebär det för dig att röra på sig?”  

Informant: ”Ja alltså, ja att du ska kunna göra mer saker. Ja men typ gå ut 

och hitta på något med dina vänner. Alltså jag kan ju gå ut och hitta på 

något med mina vänner men jag kan ju inte göra allt typ om dom säger att vi 

ska spela minigolf eller typ bowling. Då kan man ju inte göra det lika 

mycket. Eller typ ja men kanske man kan gå ut och äta ah, men det kan jag 

knappt inte, för jag måste tänka på ah men tänk om det är någonting som 

fattas hemma då måste jag köpa det, eller om typ mina byxor går sönder. 

Jag har byxor som går sönder typ en gång i månaden så jag måste köpa nya 

byxor hela tiden. Eh så det där är ju lite så att jag vågar inte röra dom här 

pengarna. Inte förrän jag har betalat alla räkningar för att jag vet aldrig om 

det är någonting jag kommer att behöva. Aldrig, man vet aldrig. Så jag 

vågar aldrig röra dom. Så de är det. Och då känner jag såhär att det är 

jättesvårt. Då blir det ju att man nästan får sitta hemma om du inte jobbar 

extra då. Ja, jag blir det om jag inte måste åka och jobba för att jag ska 

kunna få in mer pengar. Så de är det… När jag har betalat alla mina 
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räkningar då får jag ungefär ja tusen kronor kvar och leva på, och ja, det går 

inte ens att leva på det. Det gör inte det för då kan jag inte ens gå ut och 

göra någonting med mina vänner, alltså då blir det typ ah men. Det går 

knappt att röra sig på dom. För du måste ju ändå gå och handla mellan om 

du behöver något mellan där, typ mer mat om du inte har handlat tillräckligt 

till exempel. Då blir det att jag jobbar extra så att jag kan röra mig lite mer 

typ så… Men jag hinner ändå inte göra någonting. Jag jobbar också går jag 

hem och sover typ. Det är typ så. Det blir så. Jag jobbar ju mer än vad jag 

ska göra men det blir ju så. De är det. Det är ju för att ja ska kunna klara mig 

annars hade jag nog aldrig klarat mig det tror jag inte. Nej jag tror faktiskt 

inte det. Jag hade nog jättesvårt i början tills att jag sa att jag behövde 

extrajobb. Så att, ja.”   

En kvinna hade förberett frågor till mig inför intervjutillfället. Det var högst 

relevanta frågor som hon funderat på en tid och gärna vill ha svar på. I samband 

med hennes frågor beskriver hon hur det sliter på att nästan aldrig kunna vara 

ledig.  

Informant: ”Varför får man inga pengar när man är sjuk, ledig, semester när 

man har jobbat ett helt år?...  Ja, några dagar på ett helt år. Jag är helt 

slutkörd egentligen. Men jag kan inte ta mer. Inte för att låta såhär bitter 

eller någonting men man känner sig ibland så trött och slut i kroppen. Men 

som sagt jag jobbar så mycket som det går.”  

Det är tydligt att bidraget i viss mån har negativa konsekvenser för vissa av de 

studerande som erhåller det. För de som bor själv i egen lägenhet är det viktigt att 

få ut hela beloppet som bidraget utgör för heltidsstudier under en månad. Men det 

innebär att de behöver vara vid sin praktikplats vid lov, om de har öppet, och eller 

arbeta extra. För en del är det möjligt men för andra som exempelvis har barn så 

blir det ibland svårt att hinna med det. För de som tar ut minimalt med ledighet 

under året beskrivs en kroppslig trötthet och önskan om att vara ledig eller 

möjligheten till en utlandssemester uttrycks.  

Samtliga informanter beskriver att deras dröm och mål i livet är att studierna vid 

lärlingsutbildningen ska leda dem till ett fast arbete.  

Drömmen om ett fast arbete  

Samtliga informanter har drömmen om ett fast arbete och att vara självförsörjande 

i framtiden. De uttryckte hopp om att få fortsätta som anställd vid den praktikplats 

som de nu studerar vid. Men också en oro inför att de kanske inte erbjuds 

anställning där. Det eftersom några har vänner som studerat vid 

lärlingsutbildningen som inte har fått något arbete efter avslutade studier. Men det 

är tydligt att detta är kvinnor och män som är högst målinriktade både inför sina 

fortsatta studier och vad gäller att finna ett arbete när de är klar med utbildningen.  
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En informant beskriver att hon är mycket uppskattad på sin praktikplats och att 

hon gärna vill arbeta där när hon är klar med sin utbildning.  

”Jag vill gärna ha anställning där jag är nu. Jag har fått jättemycket beröm 

från föräldrar och personal och chefen också. Sedan så känner jag inte alla 

barnen riktigt men dom flesta eftersom jag har varit där snart ett år. Men jag 

får se. Jag väntar på svar… Men om jag inte skulle få någon anställning 

säger vi då är det ju bara att söka på men det tar ju sin lilla tid. Det är lite 

svårt att tänka framåt alltså så långt fram men de är det som jag hoppas på. 

Det skulle vara kul. Barnen är så fäst vid mig också så man har en bra 

kontakt.”   

En annan kvinna beskriver även hon att hon har fått mycket bra respons från 

sin praktikplats och att hon önskar sig ett arbete där efter utbildningen.  

”Alltså jag hoppas ju på att få jobb på det här stället som jag är på nu. För 

jag har ju fått jättebra feedback från dom och de tycker jag är suverän så jag 

är inte jätteorolig så jag hoppas väl att om dom inte kan ge mig ett jobb så 

kommer jag nog söka mig vidare till någon annan förskola i närheten för de 

är det som jag vill jobba med.” 

En kvinna beskriver att hon har hört från sina vänner att utbildningen som hon 

studerar vid inte alltid leder till arbete. Men hon hoppas att just hon ska bli 

anställd. Det berättar hon när jag frågar om hon har några drömmar och mål.  

”Sedan får man hoppas att man får något jobb. Vissa som gick förra året, en 

kompis, han fick inte jobb där han var så han vart arbetslös. Jag hoppas att 

jag får jobb där… Hellre att jag får ett jobb än att jag måste söka och vara 

arbetslös och då får man ju inga pengar heller.”  

En kvinna beskriver att hon vill arbeta efter avslutade studier och har redan nu 

börjat söka efter det. Men även hon har några vänner som slutade utbildningen 

under hösten som inte fick något arbete.  

”Jag jobbar och söker jobb och jag ska jobba på förskolan. Nej men kanske 

som de andra kompisarna som sluta på oktober dom sluta dom fick inte jobb 

igen. Dom fick inte igen. Nej dom bara söka.”  

En kvinna beskriver att hon önskar att hon får ett fast arbete och då får 

möjlighet till att ha semester och resa.  

”Ja, att jag ska få fast jobb och sedan jobba och åka utomlands vill jag göra. 

Jag har ju inte fått göra det på fyra år så jag vet inte jag önskar väl att jag 

fick göra det snart. Jag har ju bara jobbat hela tiden.  Så att man ska klara 

sig. Nej men sedan får man väl se vad framtiden säger det är ingenting som 

jag planerar, att skaffa barn.”  
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En informant skulle vilja arbeta med något annat än den inriktning som han 

studerar vid lärlingsutbildningen. Han beskriver att han börjat fundera på ett 

annat yrkesval när jag frågar honom om vad han har för drömmar och mål.  

”Ja, jag skulle kunna jobba som en skogsröjare det är det jag sitter och 

klurar på nu. Det skulle vara roligt.”  

En annan informant beskriver att hon planerar att fortbilda sig om det är så att 

hon inte får något arbete efter avlutade studier. Hon beskriver att hon gärna 

skulle vilja ha mer ansvar än vad den utbildningen hon nu studerar vid ger 

henne möjlighet till.  

”Jag hoppas ju att jag kan få ett jobb. Och om jag inte skulle få det så skulle 

jag vilja studera vård och omsorg fast till undersköterska istället här på 

Komvux… som undersköterska så får man ju ge dom medicin och man får 

alltså då är det ju mer det. Vad säger man. Man tar hand om dom på ett 

annat sätt. Man hjälper dom att klä på sig, duscha och tvätta dom och allt 

sådant där. Man har liksom mer ansvar typ. Jag skulle vilja göra mer som 

undersköterska istället än som serviceassistent för då får man göra mer och 

sådär.” 

För en kvinna som inte bor i egen lägenhet så beskrivs drömmen att få göra just 

det och ett arbete efter avslutade studier.  

”Alltså jag har ju säkert drömmar som alla andra i min ålder, man vill ju få 

en anställning på en förskola och jättegärna ha lägenhet det är i och för sig 

alla som drömmer om lägenhet och att bo själv. Det är de drömmar jag har. 

Barn känns inte riktigt där just nu.”  

En annan kvinna beskriver att hennes dröm är att i framtiden kunna driva eget 

företag.  

”Jag har min dröm är ju att någon gång i framtiden kunna få så bra ekonomi 

så att jag kan driva en egen blomsteraffär eller om jag nu bor i hus att ha vad 

heter det driva typ dagmamma verksamhet för det har mina barn gått på och 

jag tyckte det var suveränt. Det var lagom det var sex barn och så var det 

inge mer. De var ute och käkade lunch och allt sånt där så det är väl mina 

framtidsdrömmar. Jag har väl alltid lite som drivit mig själv till att jag vill 

ha någonting eget jag har ju så mycket idéer hela tiden så jag tänkte väl som 

att om det inte blir florist så men då kanske jag kan driva ett företag med 

barn alltså dagmamma.”  
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Sammanfattande diskussion kring subjektiva erfarenheter och 

upplevelser av bidraget samt möjliga utvecklingsområden  

Kvinnorna och männen utrycker en stor tacksamhet över det erhållna bidraget från 

SPSM. De beskriver att bidraget är en förutsättning för att de ska kunna studera. 

Det eftersom de flesta av informanterna innan studierna haft andra bidrag såsom 

aktivitetsstöd, aktivitetsersättning eller studiemedel från CSN – bidragsformer 

som de inte fick behålla vid studier på Lärvux. De beskriver att bidraget ger dem 

möjligheter att lära sig mer om det som de är intresserade av och vill arbeta med i 

framtiden. Men också möjlighet att få vara en del av ett sammanhang, att ha 

sysselsättning varje dag och att få nya vänner. Framförallt önskar de att 

utbildningen bidrar till att de i framtiden får ett arbete. De beskriver att det är 

viktigt att ha en utbildning som betyder något – som har ett samhällsvärde. Några 

av informanterna beskriver att det erhållna bidraget bidrar till att de ”kommer ut” 

och att de annars hade blivit sittandes ensam hemma. De flesta informanter 

uppskattar särskilt att få studera vid praktikplatsen. Det eftersom de beskriver att 

de får arbeta med det som de är intresserade av såsom med barn och ungdomar, 

äldre eller att renovera bilar och tiden vid skolan och hemuppgifter därifrån 

uppskattas inte alltid lika mycket. 

Vad det erhållna bidraget räcker och används till, varierar till viss del hos 

informanterna. De flesta har möjlighet att bo i egen lägenhet och att betala sin 

hyra, räkningar och mat och få lite pengar kvar för att kunna göra någon aktivitet 

med eller köpa något klädesplagg som de behöver. Några bor tillsammans med sin 

partner och de tillsammans hjälps åt med hushållets utgifter vilket beskrivs 

underlätta. De informanter som bor tillsammans med en partner beskriver att de 

inte skulle kunna försörja sig med bidraget om de bodde själva i egen lägenhet. 

Några bor tillsammans med sina föräldrar och en del av dem betalar en del i hyra 

men också viktiga saker för dem såsom telefon och busskort. För de informanter 

som upplever att bidraget inte räcker som försörjning är det relaterat till 

medicinska aspekter och kostsamma mediciner. Det krävs då extraarbete utöver 

studier eller att man lånar av en förälder, vilket inte alla har möjlighet till. De som 

lånar av sin förälder upplever att det påverkar familjens ekonomi, såsom föräldrar 

och syskon, som då får det knapert till mat och hyra. Och just det upplevs 

påfrestande. En kvinna som har barn upplever att hon inte har en egen ekonomi 

eftersom hon ständigt behöver fråga om pengar av sin partner – vilket för henne 

inte känns bra eftersom hon vill vara självförsörjande. Men för en annan kvinna 

som har barn beskrivs bidraget som ytterst värdefullt då hon kan försörja sig själv 

och sina barn med bidraget i kombination med extraarbete.  

Det är tydligt att det är individuella lösningar som gör att informanterna kan 

försörja sig med bidraget eller inte. För att kunna leva på bidraget krävs det 

sociala nätverk i form av föräldrar eller nära anhörig som kan hjälpa till med 

ekonomin ibland, eller möjligheten till extraarbete och eller en partner som har 

möjlighet att ta det huvudsakliga ansvaret över barnen vid exempelvis vård av 

barn.  
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Informanterna jämför bidraget från SPSM med andra bidrag såsom aktivitetsstöd 

och studiemedel från CSN och undrar varför det inte kan vara lika villkor för alla 

– även om man är olika. De utrycker även en oro över att bidraget inte kommer att  

utbetalas i utsatt tid men också en viss ovana och fundersamhet över att det 

betalas ut i mitten av månaden – snarare än i slutet då hyra och de flesta andra 

räkningar ska betalas. Flera informanter önskar att det var möjligt att göra fler 

timmar än 118 som är maxtaket för bidragets utbetalning. Det för att kunna visa 

upp för praktikplatsen att man klarar av att arbeta lika mycket som de flesta andra, 

men också för att kunna känna att man ”är” som de flesta andra. Också för att 

kunna tillbringa mer tid vid praktikplatsen och kunna få ett högre belopp i bidrag i 

månaden. Samtliga informanter uttrycker en oro över att bli sjuk. Det oavsett om 

man har erfarenhet av sjukdom och då förlorat bidrag eller inte. Oron över att bli 

sjuk är påtaglig i deras vardagliga liv och om det skulle inträffa beskrivs det ha 

olika konsekvenser i relation till eventuellt socialt stöd. Några av informanterna 

beskriver att det löser sig om de skulle bli sjuka även om det blir svårt med 

ekonomin och några andra uttrycker en stor svårighet eller ”panik” om eventuell 

kortvarig sjukdom skulle uppstå. Det är några informanter som bestämt kommer 

att vara närvarande vid utbildningen även vid sjukdom eftersom de beskriver att 

de annars inte klarar sin ekonomi. Några av informanterna kan beskrivas leva på 

gränsen vad gäller både sin ork och sin ekonomi. De uttrycker en kroppslig 

trötthet, längtan och önskan om att vara ledig. Informanterna uttrycker en stark 

önskan om ett framtida arbete efter avslutade studier vid lärlingsutbildningen.  

Utifrån informanternas uttryckta erfarenheter och upplevelser finns det således 

några möjliga utvecklingsområden inom Statsbidrag vid vissa studier för personer 

med funktionsnedsättning. Dessa är framförallt att bidraget utbetalas vid sjukdom 

och lovdagar. Det är att bidraget utbetalas samma datum varje månad. Det är 

också önskvärt att bidraget är detsamma varje månad, oavsett lov eller röda dagar, 

för att underlätta den ekonomiska planeringen. Möjligheten att göra fler timmar 

vid praktikplatsen är önskvärt av tre anledningar. För att de trivs mycket bra och 

av den anledningen vill tillbringa mer tid där, för att kunna visa för praktikplatsen 

att man kan arbeta heltid – lika mycket som de flesta andra – och för att kunna få 

ett högre belopp bidrag i månaden. I nuläget är det tydligt att individuella 

förutsättningar och sociala nätverk är avgörande för om man ska uppleva sig vara 

självförsörjande med bidraget även om man ibland blir sjuk, har barn eller 

medicinska svårigheter som kräver kostsam daglig medicinering.  

Avslutande diskussion och förslag på villkorsförändringar  

Bidraget Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning gör 

det möjligt för vissa vuxna kvinnor och män att studera vid Särskild utbildning för 

vuxna – som utan det erhållna bidraget inte hade kunnat det. Studierna bidrar till 

känslan av att vara en del av ett sammanhang, ha sysselsättning, få nya kunskaper 

och vänner. Kvinnorna och männen uttrycker att det är särskilt viktigt för dem att 

studera vid en utbildning som ”betyder något”. Det kan tolkas som att det är 

viktigt att utbildningen ska ha ett samhällsvärde i den meningen att den bidrar till 

kunskap som efterfrågas i det samtida samhället. I relation till detta är det i viss 
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mån anmärkningsvärt att det inte har gjorts någon uppföljning kring vad studier 

inom Särskild utbildning för vuxna leder till eftersom de studerandes drömmar 

och mål till stor del beskrivs handla om att i framtiden få ett arbete. En 

uppföljning borde rimligtvis falla inom Skolverkets uppdrag.  

Kvinnorna och männen beskriver en stor tacksamhet över det erhållna bidraget. 

Utan det beskriver några informanter att de hade blivit ”sittandes ensam hemma” 

utan sysselsättning och sociala kontakter. Men bidraget innebär vissa 

konsekvenser för de studerande. Det är särskilt oroande att de i viss mån utrycker 

oro och stress över att eventuellt bli tillfälligt sjuk under utbildningen eftersom de 

då inte skulle klara sin försörjning, på grund av förlorad ersättning. Några 

informanter beskriver en kroppslig trötthet eftersom de på grund av ekonomiska 

skäl endast haft ett fåtal semesterdagar under lovperioder under det senaste året. 

Det borde vara av högsta prioritet att minska denna stress och oro hos de 

studerande. Det genom att bidraget även utbetalas vid tillfällig sjukdom och 

lovdagar – på liknande sätt som det görs med exempelvis studiemedel från CSN, 

aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Det vill säga som för de flesta andra 

studerande.  

Vid eventuell sjukdom är det ofta individuella lösningar såsom att låna pengar av 

en partner, vän, förälder eller extraarbete som gör det möjligt för de studerande att 

klara sin ekonomi. Dessa nödvändiga individuella lösningar kan vara särskilt 

problematiska i relation till att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning i 

tidigare forskning beskrivits som en särskilt utsatt grupp i relation till våld och 

sexuella övergrepp – att vara i en beroendesituation minskar inte utsattheten 

snarare det motsatta.49 I dag innebär förordningen (2007: 1345) en bidragsform 

som medför en osäker ekonomisk situation och försvagat skyddsnät för de som 

erhåller det. Det är ett bidrag som gör det svårt att leva som de flesta andra 

studerande.                                                                                                        

Informanterna beskriver en nära koppling mellan bidraget och utbildningen vilket 

kanske inte är så konstigt med tanke på att den så tydligt är relaterat till aktivt 

deltagande – det vill säga att man är på plats vid utbildningen. Det behöver inte 

alltid vara problematiskt eftersom några informanter beskriver att det är särskilt 

bra eftersom ansökningsprocessen är ”smidig” och att det sedan ”rullar på” med 

utbetalningar varje månad – det eftersom utbildningsanordnaren rapporterar in 

närvaro till SPSM. Men bidraget kan i viss mån beskrivas som ett belönings- och 

bestraffningssystem. Det är då högst centralt att reflektera kring hur det svarar upp 

mot att det är vuxna män och kvinnor som erhåller bidraget. Vilken samhällssyn 

på kvinnor och män med funktionsnedsättning speglar det? Hur är det relaterat till 

synen på självständighet, självförsörjande och föräldraskap hos vuxna kvinnor och 

män med funktionsnedsättning? Som en av de intervjuade kvinnorna så klokt 

                                                 

49 Tidigare forskning har beskrivit att utsattheten hos kvinnor med funktionsnedsättning ökar i 

relation till ett ökat beroende se exempelvis Brottsförebyggande rådet 2007; Finndahl, 2001.  
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uttrycker det: ”Alla är olika men det kunde ju få vara precis likadant som för alla 

andra”. 

Studiens syfte var att undersöka förutsättningar för studier och försörjning för den 

grupp studerande som studerar på minst 50 procent med bidraget Statsbidrag vid 

vissa studier för personer med funktionsnedsättning, (2007:1345). Det för att 

säkerställa att de erbjuds likvärdiga förutsättningar för studier och försörjning som 

andra grupper studerande, med andra typer av bidrag. Alternativt om justeringar 

gällande villkor för bidrag behöver göras – och i så fall vilka justeringar som 

behöver göras – för att säkerställa gruppens möjligheter till likvärdiga 

förutsättningar som andra grupper av studerande. Studiens resultat som baseras på 

en kartläggning av ekonomiska villkor för studeranden, enkät riktad till rektorer 

inom skolformen Särskild utbildning för vuxna med fokus på deras kunskap om 

bidraget, och individuella intervjuer av studerande kring deras subjektiva 

erfarenheter och upplevelser av bidraget, visar att kvinnor och män som studerar 

vid Särskild utbildning för vuxna inte erbjuds likvärdiga förutsättningar för studier 

och försörjning som andra grupper studerande med andra typer av bidrag. För att 

uppnå likvärdiga förutsättningar krävs vissa justeringar gällande villkor för 

bidraget Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.  

Förslag på villkorsförändringar utifrån en kartläggning av ekonomiska villkor för 

studeranden inom skolformen Särskild utbildning för vuxna är:  

 Ersättning utbetalas vid kortvarig sjukdom och föräldraledighet, samt 

möjlighet till tilläggsbidrag för varje barn och bibehållen SGI under 

studietiden – på liknande sätt som för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 

och studiemedel från CSN. I relation till studiemedel från CSN bör viss 

hänsyn eventuellt tas vid att en del av beloppet består av lån. Men frågor 

om ekonomisk trygghet och ett fungerande skyddsnät bör inte 

nödvändigtvis vila på frågan om lånedel. Förslagsvis skulle bidraget enligt 

förordningen (2007:1345) kunna minskas i motsvarighet som eventuell 

föräldrapenning eller sjukpenning utgör. Dessa villkorsförändringar skulle 

innebära en ökad ekonomisk trygghet och ett bättre skyddsnät för 

studerande vid Särskild utbildning för vuxna. Det skulle även innebära en 

förordning som modifieras utifrån hur det samtida samhället ser ut med 

dess framväxt av allt mer omfattande utbildningar inom Särskild 

utbildning för vuxna och i relation till frågor om lika villkor för studier 

oavsett funktionsförmåga.  

Förslag på villkorsförändringar utifrån vad som framkommit i enkäten och 

framförallt de individuella intervjuerna kring informanternas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av bidraget är:  

 Ersättning utbetalas vid sjukdom, vård av barn, lov och andra lediga dagar. 

Det eftersom de studerande som erhåller bidraget kan beskrivas som 

särskilt ekonomiskt sårbara. Men framförallt för att undvika oro och stress 
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hos de studerande inför eventuell kortvarig sjukdom med innebörden av 

förlorad ersättning.  

 

 Möjligheten att – om den studerande så önskar – kunna studera mer än 118 

timmar i månaden vilket i dag är maxtak för bidraget. Det för att som 

studerande kunna ”känna” att man är som de flesta andra och för att kunna 

”visa” för andra att man är kapabel till att arbeta som de flesta andra. 

Denna villkorsförändring är möjlig om det föregående villkoret ändras – 

det vill säga att bidrag utbetalas vid eventuell kortvarig sjukdom och 

annan ledighet. Att studera mer än 118 timmar i månaden är önskvärt hos 

några informanter. Men för att kunna göra det krävs det tid för 

återhämtning som för de flesta studerande och minskad oro och stress över 

att eventuellt bli sjuk med innebörden av då förlorad ersättning.  

 

 Bidragets belopp ska inte baseras på aktivt deltagande, det vill säga att 

man varit på plats. Ett fast ersättningsbelopp oavsett lov, röda dagar och 

kortvarig sjukdom skulle underlätta de studerandes ekonomiska planering.  

  



 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

64 (70) 
 

Referenser 
 

Arbetsmarknadsdepartementet, utvecklingsersättning 1996:1100.  

Arbetsmarknadsdepartementet, förordning 1996:1100 om aktivitetsstöd.  

 

Arvidsson, J. (2016). Sysselsättning och social rättvisa. En nationell 

registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Doktorsavhandling. Halmstad universitet.  

 

Barron, K. (2004). Vem är jag? Utvecklingsstörda kvinnor (re)konstruerar sin 

identitet. I K. Barrron (red.), Genus och funktionshinder (s. 121 – 154). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Barron, K. (2008). Kön och funktionshinder. I L. Grönvik och M. Söder (red.),  

Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet (s. 28 – 46). 

Malmö: Gleerups. 

 

Bergh, B. S, Skogman och Tideman, M. (2010). Våga lite mer-studerandes 

erfarenheter av längre folkhögskolekurser riktade till personer med 

utvecklingsstörning. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  

Booth, T. och Booth, W. (1994). Parenting under pressure: Mothers and fathers  

with learning difficulties. Buckingham: Open University Press.  

 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 

Brottsförebyggande rådet. (2007). Rapport 26. Våld mot personer med  

funktionshinder. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Engwall, K. (2000). ”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931- 

1967. Doktorsavhandling. Örebro universitet.   

 

Finndahl, K. (2001). Våga se. En studie om förekomst av våld mot unga kvinnor  

med funktionshinder. Stockholm: Forum.   

 

Grunewald, K. (2012). Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia. 

Gothia: Stockholm.  

Johnson, K., och R., Traustadóttir.  (2000). Finding a Place… I R. Traustadóttir  

och K. Johnson (red.), Women with Intellectual Disabilities. Finding a place in 

the world (p. 9 – 23). London: Jessica Kingsley Publishers.    

 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring 1998:238. 

 

Lindqvist, R. (2007). Funktionshindrade i välfärdssamhället. Malmö: Gleerups.  



 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

65 (70) 
 

 

Llewellyn, G. (1990). People with intellectual disabilities as parents: Perspectives 

from the professional literature. Australian and New Zealand Journal of 

Developmental Disability, 16(4), p. 369 – 380.   

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”– vad betyder 

det och vad vet vi. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, skriftserien 

Forskning i fokus, 28.  

Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur.  

Rosenqvist, J. (2007). Landvinningar på väg mot en skola för alla. Pedagogisk 

Forskning i Sverige, 12(2), s.109–118.  

Roulstone, A. (1998). Enabling Technology. Disabled people, work and new 

technology. Buckingham: Open University Press.  

 

Skolverkets lägesbedömning. (2011). Del 1 – Beskrivande data, 

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, rapport 363. 

Hämtad 2014-09-09 från http://data.s-

info.se/data_association/560/documents/120108_Lagesbedomning_del1.pdf 

Skolverkets lägesbedömning. (2013). Rapport 387. Hämtad 2017-08-15 från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F

skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3014.pdf%3Fk%3D3014 

Skolverket lägesbedömning. (2015). Rapport 421. Hämtad 2017-08-15 från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F

skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3432.pdf%3Fk%3D3432 
 

Skolverkets lägesbedömning. (2017). Rapport 455. Hämtad 2017-08-15 från 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2F

skolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3786.pdf%3Fk%3D3786 

 

 

Socialtjänstlagen SFS 2001:453. 

 

Studiestödslagen CSN 1999:1395. 

 

Svensson, O. och M, Tideman. (2007). Motvärn, motståndsidentitet och 

empowerment bland personer mer intellektuell funktionsnedsättning, 

Socialmedicinsk tidskrift 3, s. 193 – 204.  

 

http://data.s-info.se/data_association/560/documents/120108_Lagesbedomning_del1.pdf
http://data.s-info.se/data_association/560/documents/120108_Lagesbedomning_del1.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3014.pdf%3Fk%3D3014
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3014.pdf%3Fk%3D3014
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3014.pdf%3Fk%3D3014
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3432.pdf%3Fk%3D3432
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3432.pdf%3Fk%3D3432
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3432.pdf%3Fk%3D3432
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3786.pdf%3Fk%3D3786
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3786.pdf%3Fk%3D3786
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3786.pdf%3Fk%3D3786


 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

66 (70) 
 

 

Tideman, M. Lövgren, V. och K. Szhönyi. (2017). Intellektuell 

funktionsnedsättning och arbete. Stockholm: Forte, skriftserien Forskning i 

korthet, 10. Hämtad den 2017-10-01 från www.forte.se/publikation/fk-funk.  

 

 

Traustadóttir, R. och Sigurjónsdóttir, H. (2004). Tre generationer 

utvecklingsstörda mödrar och deras familjenätverk. I K. Barron (red.), Genus & 

funktionshinder (s. 83 – 99). Lund: Studentlitteratur.  
 

Tøssebro, J. (1989). Metodespörsmål ved undersökelse av velferdsendringer for  

psykisk utviklingshemmete,Vernepleierhögskolan i Sör-Tröndelag:  

Trondheim, Notat nr. 3. 

 

Utildningsdepartementet, förordning 2017:1345 om statsbidrag vid vissa studier 

för personer med funktionsnedsättning.  

 

Walmsley, J. (1993). Contradictions in caring: reciprocity and interdependence. 

Disability, Handicap & Society, 8(2), s. 129-141.  

 

Övriga källor 

 

Försäkringskassan. Hämtad  2017-08-31 från 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/sgi 

 

 
Projektet Dubbelt utsatt. Hämtad 2014-03-31 31 från http://www.dubbeltutsatt.se/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.forte.se/publikation/fk-funk
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/sgi
http://www.dubbeltutsatt.se/


 

 

Datum  Dnr 9 UTV-2018/80 

 

67 (70) 
 

Bilaga 1: Informationsbrev till utbildningsanordnare  

 

En kartläggning av statsbidrag vid vissa studier för personer med 

funktionsnedsättning 

Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår en kartläggning och 

analys av statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning. 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningar för studier och försörjning för 

de som studerar på minst 50 procent med bidraget ”Statsbidrag vid vissa studier 

för personer med funktionsnedsättning” (2007:1345). De resultat som studien 

leder till förväntas bland annat säkerställa om den här gruppen erbjuds likvärdiga 

förutsättningar för studier och försörjning som andra grupper studerande, med 

andra typer av bidrag. Alternativt om justeringar gällande villkor för bidrag 

behöver göras - och i så fall vilka justeringar som behöver göras - för att 

säkerställa gruppens möjligheter till likvärdiga förutsättningar som andra grupper 

av studerande.  

Det saknas idag kunskap kring hur kvinnor och män som erhåller bidraget 

”Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning” använder 

och upplever det.  

För att komma i kontakt med intervjupersoner behöver vi er hjälp. Vi söker 

efter kvinnor och män som studerar på minst 50 procent med bidraget 

”Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning”.  

Syftet med intervjuerna är att samtala om erfarenheter och upplevelser av 

bidraget.  

Intervjuerna kommer att vara individuellt och de kommer att vara på skolan, om 

skolan godkänner det. Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band, om kvinnorna och männen godkänner 

det. Namn och andra uppgifter som kan användas för att identifiera dem kommer 

att uteslutas i det skrivna materialet. Svaren kommer att hanteras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  

Finns det frågor kring studien så hör gärna av er.  

Kamilla Peuravaara 

FD sociologi  

e-post: kamilla.peuravaara@soc.uu.se 
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Bilaga 2: Informationsbrev till de studerande  

 

Vill du delta i en studie och bli intervjuad 

Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) pågår en studie om bidraget 

”Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning”.  

Studien görs för att vara säker på att du som studerar med bidraget får likvärdiga 

förutsättningar för studier och försörjning som andra grupper studerande, med 

andra typer av bidrag, eller om det behöver göras förbättringar vad gäller villkor 

för bidrag.  

Det saknas idag kunskap kring hur kvinnor och män som får bidraget ”Statsbidrag 

vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning” använder och upplever 

det.  

Vi söker dig som studerar på minst 50 procent med bidraget ”Statsbidrag vid vissa 

studier för personer med funktionsnedsättning” för att intervjua. 

Syftet med intervjuerna är att samtala om erfarenheter och upplevelser av 

bidraget. Det är undertecknad, Kamilla Peuravaara, som du kommer att träffa.  

Intervjuerna kommer att vara individuellt och de kommer att vara på din skola. 

Intervjun tar ca 30-45 minuter.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band, om du tycker det är okej. Namn och 

andra uppgifter som kan användas för att identifiera dig kommer inte nämnas i det 

skrivna materialet. Svaren kommer att hanteras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  

Finns det frågor kring studien så hör gärna av er.  

Kamilla Peuravaara 

FD sociologi 

E-post: kamilla.peuravaara@soc.uu.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 

Bakgrund 

Vill du berätta lite om dig själv? (ålder, familj, boendesituation, hur länge 

studerat, hur mycket studerar du idag)  

Vad betyder det för dig att studera här vid Lärvux?  

Vad kallar du bidraget?  

Varför sökte du bidraget från SPSM?  

Hur använder du bidraget? (Vad går/räcker det till för dig?) 

Om du var jag och intresserad av vad de som får bidraget från SPSM tycker om 

det. Vad skulle du ställa för frågor till dig?  

 

Fördelar/nackdelar  

Vad tycker du är bra med bidraget?  

Vad tycker du är mindre bra med bidraget?  

Vad tycker du är dåligt med bidraget?  

Vad skulle göra att bidraget blev bättre?  

 

Konsekvenser 

Har du varit sjuk någon gång under tiden du studerat med bidraget?  

Om ja, hur löste du ekonomin när du var sjuk och inte fick något bidrag? 

Om nej, hur tänker du kring ekonomin om du skulle bli sjuk och då inte får något 

bidrag? Hur skulle du lösa ekonomin då?  

 

Om informanten har barn 
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Har ditt barn varit sjuk någon gång under tiden du studerat med bidraget?  

Om ja, hur löste du ekonomin när du behövde vara hemma och vårda ditt barn 

men inte fick något bidrag?  

Om nej, hur tänker du kring ekonomin, om du skulle behöva vara hemma för vård 

av barn, men inte får något bidrag? 

 

Framtid  

Hur tänker du kring framtiden? Har du några drömmar och mål?  

Är det något du tycker jag glömt att fråga om?  

Är det något du vill lägga till?  
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