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ABSTRACT  

 

Denna studie handlar om arbete och delaktighet i samhället för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien tar sin utgångspunkt i ett utbildningsprojekt i Sverige. Projektet hade 

som syfte att integrera unga personer med intellektuell funktionsnedsättning in på arbetsmarknaden 

genom praktik. Med en kvalitativ intervjumetod, gruppintervjuer, har elva deltagare från projektet 

intervjuats för att höra deras tankar och reflektioner kring arbete och delaktighet i samhället. Utifrån 

en innehållsanalys och med teorier om sociala identiteter, normalt eller avvikande samt 

normaliseringsprincipen har deltagarnas berättelser analyserats.  Det har skapat funderingar kring 

innebörden av inkludering och utbildning tillsammans med begrepp som ”sär” och vad ett ”riktig 

jobb” är. Sammantaget förtydligar denna studie att fördomar, attityder och föreställningar som 

människor har om varandra skapar begränsningar för individen när det gäller att inkluderas in i 

samhället. Denna studie, med personer med intellektuell funktionsnedsättning, är bara ett exempel 

av många som visar på vikten av att finna vägar att bredda samhällets normer. 

 

 

Nyckelord: Normer, Normalt/avvikande, Funktionsnedsättning, Delaktighet i samhället, Arbete. 
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Inledning   

Är det en norm att arbete är den väg människan ska gå för att nå en absolut delaktighet i samhället?  

Är lönearbete en rättighet, en medborgares skyldighet, eller kanske båda? Att förvärvsarbeta och 

tjäna pengar kan anses vara något som individer i det västerländska samhället strävar efter och 

därmed ses det också som en norm. Men plikten eller rättigheten att arbeta har inte alltid varit en 

självklarhet så som den framställs idag och begreppsdefinitionen om vad arbete innebär är delad. 

Vissa menar att arbete är något kreativt som skapar gemenskap och tillväxt i samhället, ett måste för 

att människan ska överleva. Andra menar att betydelsen av arbete är överskattad och att de 

förväntningar som ställs på att alla ska förvärvsarbeta, och därmed på individerna, är orimliga. 

Denna sida lyfter frågan för vem och varför måste människan jobba? Den svenska politiken 

ifrågasätter sällan arbetslinjen utan lyfter istället frågan om hur man ”skapar” nya arbeten. Inte 

heller lyfts diskussionen om vad vi gjorde förr - arbetade för att skapa tillväxt - utan istället 

förväntas tillväxten skapa arbete 1 (Paulsen, 2010).  

 

Dock tycks alla människor inte ha samma möjligheter på den öppna arbetsmarknaden, vilket 

försvårar möjligheten till självförsörjning och att leva upp till normen om lönearbete. En av 

grupperna som exkluderas är personer med olika typer av funktionsnedsättning. Detta bland annat 

för att funktionsnedsatta ses som en homogen grupp och där negativa egenskaper tillskrivs individer 

inom gruppen. Den sociala normen om att alla ska ha samma rättigheter till ett arbete och 

egenförsörjning innebär på vissa håll att kommunala satsningar görs. Detta görs både för att utbilda 

och utveckla exempelvis individer med funktionsnedsättningar så att de lättare ska inkluderas på 

arbetsmarknaden och i samhället. 

 

I en liten kommun i Sverige har en tvåårig projektsatsning2 genomförts i syfte att erbjuda 

målgruppen intellektuellt funktionsnedsatta (hädanefter IF) en yrkesutbildning. Tolv deltagare har 

tagit del av utbildningen. Tanken är att utbildningen ska ge deltagarna en ökad chans att gå från 

bidragsberoende till självförsörjning genom erfarenheter av arbetslivet. Projektet har som syfte att 

minska fördomar och diskriminering inom arbetslivet samt att vidga deltagarnas kontaktnät, i både 

det privata - och yrkeslivet. Under utbildningens två år är deltagarna fyra dagar i veckan på 

praktikplats och en dag på projektets gemensamma lokal för teoretisk undervisning.  

 

                                                
1 Förvärvsarbete kommer fortsättningsvis enbart refereras till som arbete.  
2 Projektet heter egentligen något annat, men av etiska skäl har valet gjorts att avidentifiera projektet. Detta med hänsyn 
till deltagarna. 
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Eftersom kunskaperna idag är begränsade kring personer med IFs egna reflektioner kring arbete och 

delaktighet i samhället kommer uppsatsen bygga på deltagarna i projektets reflektioner. 

Reflektionerna kommer i sin tur att analyseras utifrån teorier som sociala identiteter, normalt eller 

avvikande och normaliseringsprincipen.  

Syfte 

Utifrån ett yrkesförberedande projekt riktat mot personer med IF syftar denna uppsats till att 

undersöka betydelsen av arbete för känslan av delaktighet i samhället bland personer med IF. 

 

Frågeställning 
Utifrån syfte kommer följande frågeställning att innefatta två frågor som i sin tur behandlar 

uppsatsens två teman, arbete och delaktighet i samhället:  

 

Vilken betydelse har samhällets normer kring arbete för deltagande i ett yrkesförberedande projekt 

bland personer med IF? Och hur påverkas känslan av delaktighet i samhället bland personer med IF 

genom deltagandet i ett yrkesförberedande projekt mot personer med IF? 

 

Bakgrund 

Detta kapitel presenterar begreppet arbete och utbildning och lägger därmed grunden för hur 

studien förhåller sig till dessa institutioner. Uppsatsen ämnar till att problematisera begreppet 

arbete med hjälp av sociologen Robert Paulsens och att upplysa hur utbildningen ser ut i Sverige 

och därefter för personer med IF. 

 

Arbete  
Begreppet arbete kan ha många betydelser för individen. Det kan vara ett tecken på ekonomisk 

säkerhet, en känsla av tillhörighet eller en känsla av otillräcklighet, stress och ångest. Enligt 

sociologen Robert Paulsen har innebörden av arbete genomgått en del förändringar genom åren, 

både för samhället men också för individen. Från 1800-talets agrarsamhälle till 1900-talet industri- 

och till 2000-talets IT-tjänstesamhälle. Agrarsamhället byggde på en säsongsbundenhet där det 

primära målet var att få mat på bordet. Industrisamhället bidrar till en begreppsdefinition om att 

rikedom är en symbol för hårt arbete och fattigdom en symbol för lättja. Något som bidrog till ett 

förakt mot den som inte arbetade och där arbetsplikten blev alltmer central. Arbete sågs helt enkelt 
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som en väg mot välstånd och alla människors plikt var att medverka till denna uppbyggnad 

(Paulsen, 2010, s 43-45).  

 

Den svenska arbetslinjen som framför allt vuxit fram under första halvan av 1900-talet är ett bra 

exempel på övergången eller kanske balansgången mellan arbete som plikt eller rättighet. Paulsen 

menar att svenska politiska partier idag, både vänster- och högerpartier, tycks värdesätta 

arbetslinjen högt och som något självklart. Han menar att begreppet arbete är diffust och att 

arbetslinjen har en dubbelhet. Det anses vara farligt för moralen att inte arbeta samtidigt som 

arbetslinjen anses som en statlig välfärdspolitik som syftar till att skänka individen ekonomisk 

autonomi och utveckling och här ”vävs rättigheter och tvång, bistånd och disciplinering ihop i ett 

och samma begrepp” (Paulsen, 2010, s 53-54).  

 

Det Paulsen ifrågasätter, och något som denna uppsats tar fasta på, är hur begreppet arbete har 

definierats, han menar att arbete inte borde ses som en homogen variabel och att arbete inte 

uteslutande bör likställas med lönearbete. Därför blir det också problematiskt att tala om relationen 

mellan rättigheten att arbeta och hälsan när definitionen av arbete kan vara så olika. Argumenten 

styrker han med forskning som motbevisar de positiva sambanden mellan god hälsa och arbete. 

Ytterligare forskning på detta är Burgard, Brand & House resultat som visar att det finns en högre 

psykisk ohälsa bland personer som befinner sig på arbetsmarknaden, men med osäkra 

anställningsförhållanden än för personer som är arbetslösa och utesluts helt från arbetsmarknaden 

(Paulsen, 2010, s 57). Med denna forskning blir det därför väsentligt att utforska hur reflektionerna 

kring arbete görs av deltagarna i projektutbildningen och hur de relaterar den till upplevd hälsa.  

 

Utbildning  
För få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden krävs det oftast en utbildning. I Sverige är det 

skolplikt vilket innebär att alla individer som är bosatta i Sverige enligt lag måste genomgå 

grundläggande utbildning. Grundskolan är sedan 1972 obligatoriskt för alla barn i åldern sju till 

sexton år. Det omfattande målet är att stödja elevernas utveckling till humana människor samt att se 

till att ge kunskaper och färdigheter inför det fortsatta livet. Utbildningen ska även främja bildning 

och jämlikhet i samhället samt elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla 

sig själva under sin livstid (Lagen om grundläggande utbildning 1998:628)  

 

Men skolan har inte alltid varit till för alla. Först 1967 kom lagen om omsorg och gav alla personer 

med IF skolplikt. Lagen var en omsorgslag och gav alla personer med IF, oavsett grad av 
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funktionsnedsättning, rättighet till skolgång (Särskola3) och daglig verksamhet4 (Brodin & 

Lindstrand, 2004, s 53). En revision av lagen trädde i kraft den 1 juli 1986, vilket innefattade att 

kommunerna fick ansvar för särskolan, men de var först tio år efter som samtliga kommuner i 

landet implementerat lagen. Lagen sågs som en möjlighet till ökad integrering av barn med IF till 

gruppen barn generellt. Där särskolan specifikt riktar sig till barn med IF (Ibid, s 66). Särskolan har 

alltså en annan läroplan men kan ses som ett försök att länka samman gapet mellan särskolan och 

grundskolan. 

 

För den som av olika skäl inte har gymnasieutbildning, inte fullföljt eller saknar grundläggande 

betyg finns den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, som innefattar vuxenutbildning inom 

grundskola, gymnasieskola och särvux. De övergripande målen för vuxenutbildningen är: Att 

minska arbetslösheten, utveckla vuxenutbildningen, minska utbildningsklyftorna och öka 

förutsättningar för tillväxt. (www.skolverket.se/publikationer?id=534 hämtat 13.05.27)  

 

Särvux och projektet  
Som en del av vuxenutbildningen ingår som nämnts särskild utbildning för vuxna med IF: Särvux. 

Inom särvux har det i aktuell kommun startats ett projekt som denna studie också bygger sin empiri 

på. Projektet är en del av särvux och delar lokaler med liknande utbildningar inom vuxenskolan. 

Projektet är startat i utbildningssyfte och vänder sig mot personer med funktionsnedsättning, i detta 

fall personer med IF, vilket gör att de behöver längre tid för att lära. Utbildningen är 

yrkesförberedande till servicebiträde inom arbete med barn, äldre eller 

fastighetsskötsel/vaktmästeri. Servicebiträdet blir en resurs som utför arbetsuppgifter som inte hinns 

med av de andra i personalen. Det finns inom projektet även möjlighet att önska inriktning utanför 

dessa områden. Yrket som servicebiträde innebär också stor möjlighet att organisera uppgifter som 

passar individen.  

 

Projektets övergripande mål är att:  

 

- Öka projektdeltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning.  

                                                
3 Särskolan kan ses som ett paraplybegrepp över olika skolformer riktat till personer med en funktionsnedsättning som 
gör att de inte klarar av den ”vanliga” skolan. Exempelvis grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Inom 
grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan 
tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.  (http://www.skolverket.se/skolformer hämtat 13.09.5) 
4 Är en dagstidssysselsättning är en dagtidssysselsättning för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som 
fått en betydande och bestående hjärnskada. Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och 
meningsfullt att göra under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och 
främja delaktighet i samhället 
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- Motverka utanförskap och fördomar mot intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda. 

- Öka arbetsgivarnas förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med.   

- Vidga deltagarnas erfarenheter, fördjupa deras kunskaper samt bredda deras kontaktnät i privat 

och yrkeslivet.   

- Implementera yrkesutbildningen i det ordinarie utbildningsutbudet. 

 

Målen riktar sig alltså både mot deltagarna i projektet men också mot samhällets syn på personer 

med IF. Därför ses utbildningen som ett inkluderingsprojekt av personer med IF på 

arbetsmarknaden, men också som verktyg för att öka kunskapen om och minska fördomarna mot 

personer med funktionshinder.  

 

Tidigare forskning  

Följande avsnitt presenterar vad andra forskare har publicerat inom ämnet funktionsnedsättning i 

relation till arbete men också på en utbildningspolitisk nivå. Avsnittet avslutas med två 

diskursanalyser kring normer i relation till funktionsnedsatta och lönearbete och därmed om 

svårigheter och tänkbara förändringar om att få/behålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

 

Den generella bilden  
Argumentet om att vi människor tenderar att tillskriva grupper i samhället liknande egenskaper 

känns inte taget ur luften, utan något som tyvärr påverkar många i vårt samhälle. Personer med 

funktionshinder ses ofta som en grupp och tillskrivs därmed lika egenskaper och många exkluderas 

därför från arbetsmarknaden. I en litteraturöversikt gjord av Kristina Nolen (2005) sammanställs 

svensk forskning som berör personer med funktionsnedsättning och deras arbetsliv, 

sammanställningen sker under perioderna 1998-2004. Sökningen gav 89 artiklar som berörde ämnet 

funktionsnedsättning och arbetsliv, 48 av dessa benämner funktionsnedsättning som något generellt 

och enbart åtta av publikationerna hade fokus på intellektuellt/begåvningshandikapp (Nolen, 2005, s 

52-53). I sammanfattning bekräftar hon att funktionsnedsättning ofta betraktas och bedöms som en 

kollektiv grupp istället för den individuella kompetensen. Hennes forskning har betydelse för denna 

studie då de går att föreställa sig att projektets deltagare kan komma att utsättas för samma 

generalisering. Därför är det också viktigt att visa på forskning som belyser komplexiteten mellan 

funktionsnedsättning och arbetsliv.  
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Exempelvis visar några rapporter i hennes sammanfattning att unga personer med funktionshinder 

upplever ett utanförskap och att de själva inte kan styra sina studie- och yrkesval. Likaså tycks det 

vara svårt för unga att påverka inom vilket område de skulle vilja arbeta, en av anledningarna var 

att de styrs av sitt funktionshinder när de söker arbete (Nolen, 2005, s 43-33). Nolen upptäckte även 

i sitt sökande att begreppet integrering användes för att beskriva graden av delaktighet och 

gemenskap för personer med funktionsnedsättningar i skolan och i samhället. Ett begrepp som kom 

till som en reaktion mot segregering och diskriminering där tanken var att integrering skulle ge 

personer med funktionsnedsättning tillgång till samma möjligheter som andra medborgare i 

samhället. Problemet är dock att i samhället och i skolan kan personer med funktionsnedsättning 

vara inkluderade (integrerade). Men att konkreta situationer som arbetsuppgiften eller skolmiljön 

kan innehålla segregerande mekanismer. Exempel på detta kan vara studiebesök och konferenser i 

byggnader med trappor utan hiss vilket förhindrar personer i rullstol att delta. Gymnastikövningar 

som inte alla kan vara med på eller arbetsuppgifter i klassrummet som innebär att en uppdelning av 

eleverna där vissa jobbar i särskilda avdelningar (Nolen, 2004, s47).  

 

Tyvärr finns det mycket lite forskning som konstaterar vad olika former av integreringsarbeteten 

ger för utfall, vilket skulle vara intressant att uppmärksamma i denna studie då projektet kan ses 

som ett integreringsarbete, där syftet är att integrera deltagarna på arbetsmarknaden genom praktik. 

I nästa stycke görs däremot en närmare titt på innebörden av inkludering och dess svårigheter.  

 

Svårigheter med inkludering   
En institution som tycks lägga grunden för individens framtid är skolan och för att komplettera 

Nolens studie inkluderas Mike Oliver & Colin Barnes (2010) presentation av sociologen Len 

Barton. Barton debatterar kring svårigheterna med inkludering i samhället för personer med 

funktionsnedsättning genom att lyfta tre komponenter och diskuterar dess relation med varandra i 

förhållande till inkludering, där en av dem är utbildningspolitiken 5 (Oliver & Barnes, 2010, s 545). 

 

Barton lyfter fram debatten om inkludering och exkludering och refererar till traditionen från The 

social model6. En ideologi om att människor inte inkluderas på grund av sina funktionella 

begränsningar utan exkluderas av yttre hinder som försvårade deras fullständiga deltagande i det 

                                                
5 De ytterligare två komponenterna är handikappforskning och sociologi. Denna texts fokus är utbildningspolitiken.   
6 ”Denna modell innebär en förskjutning av synen på vad som skapar ett funktionshinder, från den enskilda personens 
fysiska/psykiska konstitution till det omgivande samhället och dess förtryckande strukturer. Detta förtryck gestaltas 
genom brist på anpassade miljöer, brist på tillgång till resurser och brist på inträde till olika samhällsarenor. Med det 
perspektivet placeras funktionshindret och de funktionshinderskapande processerna i samhället och inte i individen. 
Brist på tillgänglig kollektivtrafik, exempelvis, blir således orsaken till funktionshindret, inte personen som inte kan 
använda den tillgängliga kollektivtrafiken” (Berg & Grönvik, 2007). 
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samhälle de lever i (vilket bekräftar Nolens idéer kring begreppet integrering). The social model har 

som mål att människor ska inkluderas men att samhället inte fungerar så eftersom det finns trösklar 

som ett hinder för en grupp människor att ta sig in överallt. Dessa tankar har haft en viktig inverkan 

på den sociala politiken i allmänhet, och handikappolitiken i synnerhet, men enligt Barton en allt 

mindre betydelse för utbildningspolitiken (Oliver & Barnes, 2010, s 550).  

 

Segregerade eller integrerade utbildningsalternativ är därmed en viktig fråga. Nästa forskning berör 

ämnet funktionsnedsättning och arbete men utifrån en kritisk diskursanalys gällande normer i 

arbetslivet.  

 

Begränsade normer i arbetslivet 
Två nyckelteman som länkas till begreppet arbete är det återskapande normberättandet och det 

utmanande normberättandet. Begreppen uppkommer ur en kritisk diskursanalys som Sociologerna 

Hanna Bertilsdotter Rosqvist och Britt-Inger Keisu har gjort vilket berör ämnet 

funktionsnedsättning och arbete. Deras syfte är att kritiskt studera den ambivalenta diskursen om 

ökad delaktighet genom anställning och arbetslivets normer i den svenska tidningen –Empowerment 

som riktar sig till personer med autism (Bertilsdotter Rosqvist & Keisu, 2012, s1).  

 

Diskursen om det återskapande normberättandet tycks konstrueras i förhållande till den 

dominerande normen i samhället, en liberal utgångspunkt där alla individer har lika möjligheter och 

kan genom egen styrka forma sina egna liv och karriärer. Lösningen är att minska utanförskapet, 

och när möjligheterna är desamma för alla, kan individen konkurrera på lika villkor. Detta resulterar 

i, enligt Bertilsdotter Rosqvist och Keisu, att individualistiska tankar styr diskursen om 

”återskapande normberättande” och behåller tanken om ”riktiga jobb” som idealet och förkastar 

därmed andra typer av arbeten som exempelvis daglig verksamhet, arbetslöshet, förtidspension 

m.m. Problematiken som författarna vill lyfta i denna diskurs är att autism som funktionshinder har 

från samhället sett tilldelats en rad olika tillskrivningar vilket oftast inte är till fördel för personer 

med diagnosen. Dock uppstår en ambivalens när ansvaret hamnar på individen att förändras - att det 

är individen som borde ändras, medan de dominerande faktorerna som konstruerar ojämlika 

förhållanden och maktrelationer förblir intakta (Ibid, s11).  

 

Det utmanande normberättandet utmanar idén både om ”riktiga jobb” på den öppna 

arbetsmarknaden och om vikten av att personer med autism hittar och behåller jobb där. Detta går i 

linje med The social model och dess syn på funktionsnedsättning där fokus ligger på strukturella 
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hinder och diskrimineringen av personer med exempelvis autism på den öppna arbetsmarknaden. 

Tanken öppnar upp för ett fokusskifte från individen till ett strukturellt perspektiv där problemen 

anses vara djupt rotade i samhällsstrukturen, inte i individen. Men utmanar detta perspektiv 

normen? Enligt resultaten av undersökningen skapar detta perspektiv en möjlighet för ett 

nytänkande som säger att autistiska drag skapar möjligheter snarare än svagheter på den öppna 

arbetsmarknaden. Till skillnad från diskursen det återskapande normberättande vars fokus ligger på 

beteendeförändringar hos individen för att behålla ett ”riktigt jobb”, lyfter det utmanande 

normberättandet uppfattningen att det istället är arbetsmarknaden som är i behov av förändring 

(Ibid, s11-12).  

 

Maktförhållanden, menar författarna, kommer tyvärr att vara oförändrade så länge villkoren som 

konstruerar och upprätthåller social ojämlikhet inte förändras drastiskt. De menar att bilden av 

personer med autism måste ses som en möjlighet och inte som en svaghet på arbetsmarknaden. 

Vilket i ett bredare perspektiv borde innefatta alla personer som idag av någon anledning inte passar 

in i den ”rätta” mallen av en anställd. Men maktrelationerna på arbetsmarknaden måste också 

förändras för att bilden av autistiska som ”de andra” ska upphöra.  

 

Debatten om diskriminering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning bör därför 

synliggöras för att motverka de strukturella hinder som finns för integrering av personer med 

exempelvis autism. En debatt som kan vara en början till att samhällets värderingar och normer kan 

förändras. Idealbegreppet ”riktigt jobb” måste ge vika för en ny varierande och komplicerad syn på 

arbete och arbetstagaren, vilket kommer ge autistiska mfl makten över sin situation, makt att agera 

och därmed möjligheten att stå emot orättvisor. Följaktligen kommer den organisatoriska eller det 

samhälleliga mekanismerna som reproducerar sociala ojämlikheter att förändras (Ibid, s 12).  

 

Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 

Kapitlet Teoretiskt ramverk och centrala begrepp har som syfte att lägga en grund för hur bilden av 

och därmed normer kring personer med IF kan ha skapats. Först görs en kortare 

begreppsdefinition av begreppen funktionsnedsatt, funktionshinder och handikapp. Begreppen 

normalt eller avvikande diskuteras sedan utifrån den medicinska och den politiska diskursen vilka 

kan tänkas ha en inverkan på normer, samhället och institutionerna arbete och utbildning. 

Avslutningsvis presenteras den svenska normaliseringsprincipen och teorier kring sociala 

identiteter.   
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Socialstyrelsens begreppsdefinition:  

 

Funktionsnedsättning 

Definition: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.  

 

Kommentar och användningsområde: En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 

annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur.  

 

 

Funktionshinder  

Definition: Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

 

Kommentar och användningsområde: Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 

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

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

omgivningen. 

 

Handikapp:  

Definition: Avrådd term.  

 

Kommentar och användningsområde: Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och bör 

undvikas. 

 

       (www.socialtyrelsen.se, hämtad 2013.05.24) 

Normal eller avvikande  
Vad och är normal? Och vilka kriterier krävs av en person för att kunna vara normal? Ur ett 

historiskt perspektiv kanske det finns ett svar. Kristina Szönyi (2004) presenterar två diskurser som 

kan ge ett närmare svar till de inledande frågorna. Den första diskursen är den medicinska och den 

ledande synen på vad som är normalt. Fokus är den avvikande kroppen som motsats till den 

medicinskt ansedda normala kroppen. Den andra diskursen, den politiska, uppkommer i samband 

med välfärdspolitikens framväxt, en politisk tanke om att bygga det svenska folkhemmet med friska 

och starka individer. Skiljelinjen mellan dessa två diskurser är svårpreciserad och som Szönyi 

uttrycker sig så har det ”medicinska paradigmet politiserats och det politiska paradigmet 

medikaliserats, vilket innebar att medicinska ingrepp genomfördes utan att det var medicinsk 
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motiverat” (2004, s 72-73). För att justera de felande kropparna uppkom steriliseringslagen vilket är 

ett exempel på den svaga skiljelinjen mellan dessa diskurser.  

 

Genom de två diskurserna, medicinska och politiska, är det möjligt att skapa sig en förståelse kring 

dess inverkan på inställningen till funktionshinder. Men inställningen till funktionshinder är också 

något som förändras över tid och kan även vara kulturellt förankrat. Diskurserna bidrar med två 

förhållningssätt till hur funktionsnedsättning kan betraktas, vilka i sin tur går att anta påverkar 

personer med funktionsnedsättning och deras känsla av delaktighet i samhället. 

 

Magnus Tideman för även han en diskussion huruvida olika samhälleliga förhållningssätt kan ha en 

inverkan på individen. Det första förhållningssättet, enligt Tideman, är statistisk normalitet och 

karaktäriseras utifrån synen om att statistisk normalitet är det normala tillståndet, alltså det vanliga 

eller det genomsnittliga. Det andra är den normativa normaliteten som betraktar normalitet utifrån 

de värderingar som förekommer i samhället om vad som anses vara normalt under en viss tidpunkt. 

Den sista är den individuella eller den medicinska normaliteten som lägger fokus på individen som 

”normal/frisk” och alltså inte avvikande eller sjuk vilket i så fall kräver behandling för att uppnå 

normalitet (Tideman 2000, s 53). 

 

Utmaningen med uppsatsen blir därför att försöka särskilja när de olika diskurserna och 

förhållningssätten om funktionsnedsättning tycks ha en inverkan på praktiker i samhället och då 

också på individerna i samhället. Det finns en rad olika förhållningssätt kring vad som kan anses 

normalt, men i en diskussion kring vad som är normalt reproduceras idén om att det likaså ska 

finnas något onormalt eller avvikande. En sådan tanke är något denna uppsats vill ta ett steg ifrån 

och vill istället lyfta problematiken till att använda dessa begrepp. Därför kan ovanstående 

presentation antas något ambivalent och ses som ett bidrag och ett behållande av diskurser om att 

det finns något/någon normal och därmed också något avvikande. Presentationen av begreppet 

normalitet görs för att visa dess historiska konstruktion och dess föränderlighet under tid och rum. 

Men det görs också med syftet att förstå respondenternas subjektiva känsla kring begreppen 

normalt/onormalt. En poäng är också att med en historisk analys kunna ta hjälp av tidigare synsätt 

för att förstå vår egen tid. 

 

Normaliseringsprincipen - en eftersträvan? 
Normaliseringsprincipen, en princip som fokuserar på omsorg och vårdsammanhang för personer 

med IF, och en princip som härstammar från den medicinska diskursen. Normaliseringsprincipen 

har varit central inom handikappolitiken under 1960- och 1970 talet (Tideman, 2000, s 43). Bengt 
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Nirje formulerade det som kom att kallas normaliseringsprincipen där ”Målet är att låta de 

utvecklingsstörda uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt” och där innebörden enligt 

Nirje var  ”att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som 

ligger så nära samhällets gängse som möjligt” (Nirje, 2003, s 15). Till en början var fokus för 

principen att reformera institutionerna för personer med IF och deras levnadsvillkor skulle likställas 

med andra samhällsmedborgare. Detta gick i samklang med välfärdsstatens ideal om jämlikhet och 

rättvisa, och institutionerna skulle enligt Nirje uppfylla åtta kriterier7 som personer med IF ska ha 

rätt till. Uppfylldes dessa kriterier skulle tillvaron på institutionerna bli mer lik den övriga 

befolkningens. Principen är enligt Nirje att finna kompensatoriska medel för att erbjuda individerna 

möjligheter att ingå i en normal livsprocess (Nirje, 2003). Nirjes fokus blir dock mer att kritisera 

omsorgen som fanns på institutionerna än att skapa nya metoder för att förbättra dem, menar 

Tideman (2000, s 52) 

 

Nirjes tankar om normaliseringsprincipen kan ses som ett exempel på hur man inom institutioner 

förväntats arbeta för att nå en viss form av normalitet. En normalitet, som enligt Tidemans 

begreppsdefinition påminner om den statistiska normaliteten, vilket innebar att synen på normalitet 

är det vanliga eller genomsnittliga. Med en regerande medicinsk diskurs blir det inte heller konstigt 

att tänka sig att normaliseringsprincipen är starkt influerad av både den medicinska och den 

statistiska normaliteten, vilka båda säger att det finns något absolut normalt att eftersträva. 

 

Normaliseringsprincipen är dock kritiserad i Sverige och handikappolitiken har tagit avstånd ifrån 

den. Principen har inte funnits med i handikappolitiska måldokument sedan 1980 eftersom det, 

utifrån ett svenskt perspektiv, finns en risk för feltolkning. Handikappolitiken menar att en 

missuppfattning är att det är den funktionsnedsatta som ska normaliseras och anpassas, en politisk 

åsikt som återfinns i The social model. Dock lever formuleringarna kvar för vad principen har 

inneburit och kan därför fortfarande missuppfattas och även ibland användas (Tideman, 2000).  

 

Normaliseringsprincipen är en princip som på sitt sätt anser sig ha verktyg för att normalisera och 

inkludera personer med funktionsnedsättning in i samhället. En återspegling kan därför göras till 

tidigare nämnda diskurser kring ”det återskapande normberättandet” som tycks infinna sig här. Det 

kan därför vara intressant att i kommande analys gå djupare in i hur individers självmedvetenhet 

påverkas av rådande normer och sociala influenser. 
                                                

7 Det åtta kriterina är följande: Normal dagsrytm, Normal veckorutin, Normal årsrytm, Normala utvecklingsfaser, Att få 
sina krav respekterade, Rätten att leva i en tvåkönad värld, Normala ekonomiska standardkrav, Normala ekonomiska 
standardkrav (Nirje, 2003) 
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Jaget och de sociala rollerna 
Mycket av tidigare presenterad forskning har berört teorier som visar på hur normer och 

föreställningar kan skapa uppfattningar om en grupp i samhället. Utifrån dessa normer skapas 

sociala roller, förväntningar och tillskrivningar som kan tänkas påverka individers känsla av 

delaktighet i samhället. För att skapa en bredare förståelse kring innebörden av jaget och sociala 

roller bör en presentation av Self-Awareness eller självmedvetenhet göras. Självmedvetenhet är ett 

psykologiskt tillstånd där individer är medvetna om sina personlighetsdrag, känslor och beteenden. 

Det kan också ses som ett förverkligande av sig själv som en individuell enhet (Crisp & Turner, 

2010, s 2). Inom teorier kring självmedvetenhet talas det om två områden: det privata och det 

publika (offentliga) vilka båda skapar konsekvenser för jaget. Självmedvetenheten kan vara 

temporär eller uppstå som en konsekvens från en specifik situation, val eller reflektion och varierar 

från person till person (Ibid, s 3).  

 

Den privata självmedvetenheten är den som dyker upp när individer temporärt blir medvetna om 

sina privata och individuella aspekter av sig själva. Detta sker exempelvis när en individ ser sig 

själv på ett klassfoto i relation till sina klasskamrater. Här kan individen skapa känslor som får hen 

att bli mer medveten om sig själv. Men den privata självmedvetenheten uppstår också genom 

händelser, detta kan vara aktiviteter med klassen där individen genom olika situationer både kan 

känna sig bäst eller sämst beroende på aktivitet. Den privata självmedvetenheten är alltså starkt 

förknippad med de känslor som individen bär under en viss händelse, exempelvis känslan skam 

eller irritation över att lämna det stora klassrummet för att läsa i ett mindre med en hjälplärare eller 

upprymdheten över att klara en svår uppgift. En person som är självmedvetna har också större 

chans att anamma sina egna personliga normer och agera utifrån sina egna övertygelser snarare än 

de utomstående normerna (ibid, s 3). 

 

Den publika självmedvetenheten är när individen är medveten om de offentliga aspekterna av sig 

själv och hur de ses och blir värderade av andra i sin omgivning. Den publika självmedvetenheten 

skapas då individer bli utsatta av att andra individer tittar på dem. Och det är när individen blir 

iakttagen som denna också blir medveten om att hen blir värderad av åskådarna. Som en kontrast 

till den privata självmedvetenheten leder den publika självmedvetenheten till att anpassa sitt 

beteende till uppfattade sociala normer. ”Människor som är medvetna om deltagandet av andra, som 

exempel deras sociala grupp, är mer benägna att ta an gruppens normer, även om dessa inte matchar 

med deras privata synpunkt” (ibid, s 7). Ett exempel på detta kan vara när individer blir segregerade 
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från den ”vanliga skolan” och på så sätt blir medveten om att omgivningen kan se dem som 

annorlunda och på grund av detta anamma sociala normbeteenden för att ”passa in”.  

 

Tillskrivningar och den sociala identiteten  
Teorin om attribution, eller tillskrivningar på svenska, säger att individer har ett behov av att 

tillskriva kausalitet eftersom detta skapar mening, vilket gör saker och ting tydligare och 

förutsägbara för oss. Crisp & Turner refererar till två typer av tillskrivningar, den interna och den 

externa. De interna är tillskrivningar som görs på grunder som är tillskrivna personen, som 

personlighet, humör och attityd och kallas även personliga tillskrivningar. De externa är istället 

tillskrivningar som beror på yttre faktorer som att skolan inte är tillräcklig och därför har Kim inte 

lärt sig läsa, detta kallas situationella tillskrivningar. Men tillskrivningar innebär inte bara 

tillskrivningar som i egenskaper utan också vilka slutsatser vi gör av de tillskrivna egenskaperna 

Exempelvis att egenskapen ”praktiskt lagd” är något som tillskrivs till individer inom en grupp 

som individen själv inte har någon anknytning till (Crisp & Turner, 2010, s 44-47).  

 

Av slutsatserna som görs från de tillskrivna egenskaperna kommer också begreppet kategorisering. 

Som i likhet med tillskrivningar sker kategorisering för att individer behöver dela upp och 

kategorisera sin omgivning för att klargöra skillnader (Crisp & Turner, 2010, s 75). Ur 

kategorisering växer även fördomar fram vilket innebär att individer delar in andra individer och 

grupper i ett ”vi och dom” perspektiv. Där gruppen ”dom” oftast kategoriseras negativt till skillnad 

från sin egen grupp. Crisp & Turner (2010) skriver om The out group homogenety effekt vilket 

innebär att exakta egenskaper tillskrivs till den grupp som individen refererar till som ”dom”. Detta 

kan exempelvis vara en föreställning om att alla personer med funktionshinder lyssnar på schlager 

eller hårdrock. Vilka tillskrivningar som figurerar inom en grupp eller mot en grupp är också 

avgörande för hur exempelvis en diskurs formas kring gruppen. Detta kan återkopplas till 

diskurserna om normer kring vad som anses normalt kontra avvikande och hur exempelvis det i sin 

tur kan implementeras i institutioners verksamheter. Exempelvis kan särskolan ses som en sådan 

institution som dels är skapad utifrån en diskurs om att en särskild skola behövs och där följderna 

blir att eleverna i särskolan tillskrivs egenskaper av andra grupper utanför den. Detta kan även bidra 

till att eleverna själva tillskriver sig en specifik social identitet utifrån de externa tillskrivningarna 

som kan figurerar kring en grupp individer.  

 

Teorin om sociala identiteter förklarar kopplingen mellan personliga (individuella) och sociala 

identiteter (grupptillhörigheter). Grundtanken bygger på att individerna vill ha en positiv känsla om 



 

 19 

sig själv och där vägen dit går genom den sociala gruppen vi anser oss tillhöra. Tanken blir alltså att 

om den sociala gruppen har en hög status och är positivt värderad, kan individer som anser sig 

tillhöra gruppen också se på sig själv positivt. Länken mellan hur positiv en grupp uppfattas beror 

på hur positivt individen ser på sig själv, vilket spelar en viktig roll för hur motiverad denna är att 

försöka öka statusen på den egna gruppen. Tanken är att om gruppen anses bättre än andra grupper 

kan vi som individer i gruppen också känna oss bättre än andra som inte ingår i den (Crisp & 

Turner, 2010, s 220).  

 

Metod 

Metoden för denna undersökning är kvalitativ. En kvalitativ metod bidrar till att förklara och förstå 

hur samhälleliga faktorer uppfattas av individer. I detta fall är det deltagarna från projektet som 

kommer att representera dessa individer med syftet att låta deras reflektioner höras gällande ämnena 

arbete och delaktighet i samhället. Med en kvalitativ metod är det också möjligt att få en djupare 

förståelse för kontexten men också vad som kan ligga bakom deltagarnas reflektioner i ämnet 

(Wibeck, 2010, s 150). Metoden är gruppintervjuer med fokusgrupper och hantering av materialet 

är kvalitativ innehållsanalys med tematisk karaktär där de transkriberade intervjuerna kommer att 

vara det material som analyseras. Första steget i en innehållsanalys är skapandet av meningsbärande 

enheter, det andra steget är kodning och tredje steget kategorisering. Slutligen handlar det om att se 

återkommande teman i det som respondenterna/respondenten har reflekterat kring8. 

Innehållsanalysen för denna uppsats har dock genomgått en mindre modifiering och det två teman 

som genomsyrar syftet, arbete och delaktighet i samhället, har fått styra det fortsatta analytiska 

arbetet.  

 

Gruppintervju - Fokusgrupper  
Metoden karaktäriseras av att gruppen som intervjuas för samtalet medan intervjuaren agerar 

moderator och observatör av samtalet. Fokusgrupper syftar också till att lyfta ett givet och 

gemensamt ämne som intervjupersonerna delar, vilket i denna uppsats är arbete och delaktighet i 

samhället. Att intervjua med fokusgrupper skapar även möjligheter för intervjuaren att lära sig mer 

om den specifika gruppen och det ämnen gruppen delar, exempelvis liknande livssituationer eller 

delade erfarenhet inom ett ämne (Wibeck, 2010, s 149). 

 

                                                
8  För mer detaljer se Graneheim & Lundman, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures 
and measures to achieve trustworthiness. 
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Metoden anses lämplig då undersökningen inte syftar till att jämföra utan till att undersöka 

betydelsen av arbete för känslan av delaktighet i samhället bland personer med IF (Ryen, 2004). 

Viktigt att poängtera är att metodvalet inte syftar till att generalisera resultatet till alla individer med 

IF. Dels för att det inte går att dela in personer med diagnos i en gemensam grupp och tillskriva 

dem samma åsikter och upplevelser och dels för att ett urval på elva personer inte säger oss något 

om en större massas åsikter. Metoden syftar till att fördjupa och bredda kunskapen vilket också är 

syftet med uppsatsen.  

 

Problem som kan uppstå med diskussion i grupp är att enskilda individer inte får tillräckligt med 

utrymme att reflektera kring sina tankar inom ämnet. Stor vikt ligger därför på intervjuaren att vara 

moderator. Detta kan innebära att intervjuaren dels måste styra samtalen för att få ut tillräckligt med 

information och dels vara på sin vakt för att inte råka bryta i en fruktsam diskussion som kan vara 

viktig för deltagarna att få dela med sig av. Intervjuaren bör därför vara medveten om att hens 

närvaro och sin dominerande roll vars åsikter kring ämnet kan färga gruppen (Wibeck, 2010, s 57). 

 

Urval  
Urvalet i denna studie har fokus på individer och miljö. Urvalet av miljö innebär i detta fall en plats 

där deltagarna kände sig trygga och en plats där intervjuaren var gäst hos dem och inte tvärtom. 

Samtliga tolv deltagare i projektet fick förfrågan att delta, elva deltog vilket resulterade i två 

grupper. Urvalsmetoden innebär ett totalurval vilket betyder att studien undersöker hela 

rampopulationen som i detta fall är det tolv deltagarna i projektet. Orsaken till att ett totalurval 

användes var för att samtliga individers reflektioner ansågs viktiga för studien (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010) 

 

Intervju  
Fyra intervjuer genomfördes. Två fokusgruppintervjuer med fem och sex personer i vardera grupp 

och två enskilda intervjuer med en respondent från vardera fokusgrupp. Främsta anledningen till att 

ytterligare två intervjuer gjordes var för att en respondent bad att få tillägga delar hen inte velat 

uttrycka i gruppen. Vid den andra intervjun bad intervjuaren om för att få mer information av en 

respondent som inte kunde närvara under hela gruppintervjun. 

 

Intervjuerna var uppdelade på två dagar. Samtalen spelades in via dator som placerades på bordet. 

Innan intervjun började presenterades det två regler som ansågs viktiga att förmedla. Ett, att det som 

sägs under samtalen stannar inom gruppen. Två, att lyssna på varandra, detta innebar att lyssna klart 
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på vad den som talade har att berätta innan nästa tog vid. Reglerna fanns till för att deltagarna i 

gruppen skulle känna sig trygga att diskutera med varandra men också för att det skulle vara lättare 

i ett senare transkriberingsarbete. 

 

Etiska problem och ställningstaganden  
I det etiska ställningstagandet har fyra forskningsetiska principer med tillhörande fyra huvudkrav 

efterföljts, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet9. 

Deltagarna blev informerade vid intervjutillfället om orsaken till inspelningen och att samtliga 

ljudfiler och transkriberingen av dessa kommer att raderas och slängas när studien är klar. De fick 

även information om att det kommer att ske en avkodning av identiteter så gott som möjligt, detta 

för att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående. Deltagarna fick också 

information om att intervjun sker på fri vilja och att de fick avbryta och lämna rummet när ville.  

Ytterligare ett ställningstagande har gjorts för att uppfylla konfidentialitetskravet, avidentifiering av 

ort. Detta görs främst för att stärka att deltagarnas identiteter inte ska kunna identifieras. Men också 

för att med denna typ av studie är det viktigt att ha med sig vetskapen av vad slutresultatet kan ha 

för bidragande inverkan/konsekvenser på gruppen som studerats. Därför har också de utvalda 

kommentarerna som exemplifieras i analysen kortats ner avsevärt. 

 

Fram tills nu har tidigare forskning och teorier fått exemplifieras utifrån olika normer och diskurser 

kring synen på vad som anses normalt eller avvikande. Även begreppet arbete och dess betydelse 

har problematiserats och en alternativ syn på arbete har gjorts utifrån Paulsens. Längre fram 

kommer dessa teorier återspeglas i respondenternas reflektioner. Svårigheterna kommer att bli 

avgörandet om vad som är en generell reflektion, påverkad av en generell bild av vad som är 

normalt eller synen på arbete, eller en individuell reflektion. 

 

Möjligheten att styrka och konfirmera 
I en kvalitativ vetenskaplig studie som denna är det viktigt att som uppsatsförfattare bära med sig 

tanken om möjligheten att styrka och konfirmera sina resultat. Detta innebär dels att författaren 

alltid är medveten om sin närvaro och har insikten om att det inte går att få en fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning. Det är också viktigt att inte låta personliga värderingar eller 

teorier påverka utförandet av och slutsatserna från undersökningen. Inför denna studie har det 

därför genomförts noggranna teoretiska kartläggningar och reflektioner kring vad intervjuaren bär 

med sig i ämnet. Detta för att lyfta studiens styrka men också för att författaren ska bli medveten 
                                                

9 För mer detaljer se Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (hämtad 2013-04-13). 
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om sin subjektivitet. Ytterligare en komponent för att bevisa studiens tillförlitlighet är genom en 

noggrann presentation av analysmaterialet, och förtydliga att viktiga delar från deltagarnas egna 

reflektioner inte har ”ramlat mellan stolarna” utan finns med i analysen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010).  

 

Innehållsanalys  
Studiens huvudsakliga metod är innehållsanalys som ämnar till att hitta kategorier i textinnehållet 

och tolka det utifrån olika abstraktionsnivåer. Syftet är att komma så nära den objektiva sanningen 

som möjligt men med vetskap om att denna sanning alltid är en reflektion av betraktaren (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012, s188-189).   

 

Teman, koder och kategorier  
Kodningsarbetet är en innehållsanalys med tematisk karaktär, detta innebar att det i detta fall fanns 

två centrala teman för studien som redan satta, arbete och delaktighet i samhället. Arbetet med 

textinnehållet innebar fördjupning i de transkriberade texterna, läsa igenom dem ett flertal gånger, 

detta för att få en övergripande känsla för diskussionernas kärna mellan intervjuare och mellan 

deltagarna sinsemellan. Läsningen kompletterades med anteckningar bestående av kortare 

kommentarer och notiser. Efter detta började kategori- och kodningsarbetet. Texternas innehåll 

styckades ner och meningar kunde skrivas om, detta för att enklare närma sig de underliggande 

budskapen, likaså centrala ord och fraser lyftes ur texten om de ansågs relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställning. Exempelvis frågeställningen: Vilken betydelse har 

samhällets normer kring arbete för deltagande i ett yrkesförberedande projekt bland personer med 

IF? 

 

Exempel på meningsenheter är:  

 

• ”Sedan är det alltid bra att ha på papper att man har en utbildning, det är många som kräver att man har 

papper på utbildning, det är ju så det hjälper ju också till om man vill framåt”  

 

Som i nästa steg omformuleras utan att tappa sin kärna och mening, exempelvis:  

 

• ”Bevis på utbildning är ett krav från andra, möjlig väg till utveckling” 

 

Som i sin tur blir till koder, exempelvis:  
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• ”Yttre krav på utbildning, individer bör utvecklas”  

 

Meningsenheterna har ”öppnats upp” i likhet med en kirurgs arbete att öppna upp en kropp för att 

finna orsaken. På samma sätt ska koderna ses som det verktyg som hjälper analysen att se på 

meningsenheterna på nya och annorlunda sätt. I likhet med läkaren ska denna ”operation” inte gå 

för fort fram då risken att missa viktig information kan uppstå.  

 

Ur koderna växte det sedan fram kategorier, vilket utgörs av flera koder som har liknande innehåll. 

Koderna placeras under de redan utvalda teman arbete och delaktighet i samhället. Fördelen med 

dessa teman är att de är öppna. Detta medför att tolkningen av begreppen är fria och materialet har 

utrymme att placeras in i något av de olika temana utan att behöva exkluderas. Därmed får all data 

som svarar på syftet ett tema (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012, s 191). Enklare skrivet så har 

denna process inneburit två fasta teman, arbete och delaktighet i samhället. Under dessa har koder 

uppkommit utifrån deltagarnas reflektioner inom det två teman vilka i sin tur har skapat kategorier, 

se tabell 1. Kategorierna har sedan placerats under tillhörande tema, se tabell 2. 

 
Tabell 1: Exempel på uppbyggnad av koden ”tillskrivningar” och kategorin ”Vi och Dom” i tema ” delaktighet i 

samhället”  

 

Tema: Delaktighet i samhället 

Text  Kod  Kategori  

”får folk veta kanske dom tror att 
jag är ett särbarn”  

Rädsla för 
särbehandling/tillskrivning 

Tillskrivningar  

”..dom skrek, där kommer ju 
cpstörda särklassen..” 

Upplevd exkludering/särbehandling  

”..jag har tagit mig igenom det..” Hantering av 
särbehandling/tillskrivning  

 

”dom som mobbar mår inte bra 
själva, tar ut det på andra”  

Förklaring till särbehandling   

”dom tycker vi va onormala för att 
vi gick i Särskola”  

Tilldelad tillskrivning   

 

 

Följande koder har skapat följande kategorier vilka har placerats under det två temana. Tema arbete, 

arbetssymbolik, beroendeställning och personlig utveckling. Tema delaktighet i samhället 

inkludering genom arbete, sociala behov och ”vi och dom”. 
 



 

 24 

Tabell 2: Koder och Kategoriernas placering under teman. 

Tema: Arbete  Tema: Delaktighet i samhället  

Koder Kategorier Koder  Kategorier 

Pengar, Det sociala, 
Den psykiska hälsan 

Arbetssymbolik 
 
 

Inkludering  Inkludering genom 
arbete  

Drömjobb, Framtid  Beroendeställning 
 
 

Aktivering  Sociala behov 

Delaktighet, Ansvar  Personlig utveckling Grupptillhörighet, 
Tillskrivningar  

Vi och Dom 

    
 

Reflektioner av arbete och delaktighet i samhället  

Utifrån ett yrkesförberedande projekt riktat mot personer med IF syftar uppsatsen till att undersöka 

betydelsen av arbete för känslan av delaktighet i samhället bland personer med IF. Dispositionen 

för följande kapitel innebär en presentation av uppsatsens två huvudteman arbete och delaktighet i 

samhället. Under vartdera teman presenteras tre tillhörande begrepp vilka är skapta utifrån 

deltagarnas reflektioner. Under temat arbete presenteras arbetssymbolik, beroendeställning och 

personlig utveckling. Under temat delaktighet i samhället presenteras inkludering genom utbilning, 

sociala behov och ”vi och dom”. 

Arbete 

Arbetssymbolik  
Arbetssymbolik innebär i detta fall de associationer som respondenterna kopplar samman med 

arbete och anledningen till att människor generellt måste arbete. Associationerna är pengar, det 

sociala och den psykologiska hälsan. Ur deras reflektioner gick det även att urskilja två olika 

ställningstaganden gentemot innebörden av arbete och likaså olika inställningar till de praktikplatser 

respondenterna befinner sig på. 

 

Varför tror ni att människor måste jobba? Var en av de frågor som inledde samtalen om arbete. 

Diskussionen mynnade ut i ett samtal om pengar och ett gemensamt beslut mellan dem var att 

människan måste jobba för att överleva och att den största faktorn till överlevnad är pengar. En 

respondent menade på att det är så samhället är uppbyggt ”människan måste jobba för att överleva, 

samhället funkar så ” det handlade helt enkelt om att göra rätt för sig”. Respondenterna kopplade 

samman arbete och pengar vilket i också innebar ”att göra rätt för sig”.  
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Nästa fråga blev därför: Tror ni att människan vill jobba om hon/han fick välja? Det gemensamma 

och bestämda svaret från respondenterna blev nej. Men en respondent menade att hen nog visste en 

person som faktiskt tycket om att arbete. Exemplet var en kollega från praktiken som alltid var på 

jobbet även under storhelger. Hen trodde att anledningen var att kollegan fick träffa sina vänner på 

jobbet och troligen kände sig ensam hemma. Av detta exempel övergick samtalen till känslor i 

relation till att inte ha ett arbete och några menade att man kunde bli ”knäpp” eller ”uttråkad” utan 

något arbete. Samtalen utvecklades ytterligare och ett nytt sätt att se på innebörden av arbete 

öppnades upp. Några menade att människor jobbar bara för att de måste, medan några ansåg att 

arbetet faktiskt var bra för det sociala. Långsamt förflyttades samtalen till innebörden av deras 

praktikplatser och två ställningstagandet växten fram. Den ena var de respondenter som var nöjda 

med sin nuvarande situation där en sa ”jag är faktiskt ganska nöjd med det arbete jag har idag, jag 

vill fortsätta jobba”. Den andra inställningen var de respondenter som såg utbildningen som ett 

tillfälligt stopp på vägen mot sitt ”riktiga jobb”. Iakttagelsen av dessa samtal skapade därmed 

begreppen det sociala och den psykologiska hälsan.  

 

Paulsen problematiserar begreppet arbete genom att presentera forskning som visar att beroende på 

vilken definition som används blir resultatet olika. På samma sätt tycks respondenterna har olika 

syner på innebörden av arbete. Först fanns kopplingen mellan arbete och pengar vilket innebar ”att 

göra rätt för sig ”. Ett uttryck som härleds till diskurs om ett återskapande normberättande. Citatet 

kan tänkas komma från en historisk kontext om att alla medborgare har en plikt att bidra till 

samhället genom pengar och arbete för att tillsammans bygga samhället (Paulsen, 2010). Citatet 

”måste jobba för att kunna överleva” visar också på att respondenterna är medvetna om hur 

dominerande arbetslinjen är för att kunna vara en del av samhället. Den andra kopplingen är mellan 

arbete och det sociala och den psykiska hälsan, där arbete inte enbart förknippas med 

förvärvsarbete och där resultatet pengar inte är av samma betydelse. Här likställs istället arbete med 

något socialt och en känsla om att inkluderas i ett sammanhang.  

 

Vad respondenterna sedan anser om begreppet ”sammanhang” beror mycket på de två olika 

ställningstaganden som figurerade i grupperna. Hos de respondenter som ansåg att det är viktigt 

med ett ”riktigt jobb” går det att anta att de finns en acceptans bakom arbetsbegreppets plikt och 

likaså de identiteter som kommer med den. I ett bredare perspektiv säger detta oss att sociala roller 

som exempelvis ansvarsfull, tillförlitligt och bidragandet till samhällets utveckling endast går att få 
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genom ”riktiga jobb” 10 och där ”riktiga jobba” i sin tur inte är daglig verksamhet eller 

praktikplatser. 

 

Tillsammans innebär dessa koder att symbolen för arbete, arbetssymboliken, är olika och beroende 

av definitionen. Bertilsdotter Rosqvist & Keisu (2012) två diskurser om inkludering i arbetslivet, är 

även dem beroende av definitionen av arbete och innebörden av ett ”riktigt jobb” för att se hur detta 

reproduceras genom ett återskapande normberättande. Men det som känns viktigt att poängtera att 

av respondenternas reflektioner finns det inte bara en definition av arbete. Utan pengar, det sociala 

och den psykiska hälsan är det som tillsammans skapar komponenterna i deras definition av 

begreppet arbete.  

 

Beroendeställning  
Beroendeställning är strukturella faktorer som påverkar människors framtid och som därmed kan 

vara avgörandet för att förverkliga sina drömma för att nå drömjobbet. En faktor är utbildning vilket 

kan vara avgörande för en individs framtid. Definitionen av ”riktiga jobb” analyseras utifrån 

individens strävan efter ett ”riktigt jobb” och där vissa jobb automatiskt antas som ”ej riktiga”.  

 

Vad vill du bli när du blir stor? är en fråga som många barn får redan i tidig ålder. Respondenterna 

hade många olika drömjobb när de var yngre vilket var ett trevligt samtalsämne. Många skrattade 

lite när de tänkte tillbaka på vad de ville bli som små. En av respondenterna sa ”vilken unge som 

helst ville ju bli [...]” en annan sa ”min högsta dröm var att bli [...]”. Men många av drömmarna 

hade förändrats i vuxen ålder men begreppet drömjobb existerade fortfarande.  

 

Drömjobbet skulle komma i framtiden och många hoppades på att projektets utbildning skulle 

kunna hjälpa dem att få dessa. Genom utbildningen skulle exempelvis arbetsmöjligheterna öka 

eftersom de skulle få ett intyg och ett bevis på en utbildning. Beviset, enligt respondenterna, ansågs 

viktigt på grund av att andra (ffa arbetsgivare) krävde det och att beviset var en bidragande faktor 

till att kunna gå framåt i livet. En respondent uttryckte att ”om man vill framåt, inte stå still, ska 

man ha bevis på utbildning”. Men respondenterna var även medvetna om att jobben i kommunen de 

bor i inte var många och kommunens arbetsmarknadssituation kunde därför försvåra chansen till 

arbete trots intyg från utbildningen.   

                                                
10 Definition av ”riktigt jobb” presenteras i kommande stycke.  
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Respondenternas drömjobb är ”riktiga jobb”, sådana jobb som definieras som förvärvsarbete och 

finns på arbetsmarknaden och som inte är daglig verksamhet eller praktik. I Bertilsdotter 

Rosenqvist & Keisus begrepp det, återskapande normberättandet, problematiseras just definitionen 

av ”riktigt jobb”. De problematiserar begreppet eftersom det inte ger plats åt exempelvis daglig 

verksamhet eller praktik som en del av definitionen ”riktiga jobb” (2012, s 11). De menar på att det 

är en reproduktion av normen om vilka jobb som är riktiga, en reproduktion respondenterna i detta 

fall tycks vara en del av så länge de uppfattar utbildningen, (som förväntas leda till ett ”riktigt 

jobb”) och vissa jobb, viktigare än daglig verksamhet.  

 

Beroendeställning blir därför synonymt med Bertilsdotter Rosenqvist & Keisus diskurs om ett 

återskapande normberättande vilket innebär att alla individer på något sätt är beroende av den 

norm som berättar för oss vad som är ett riktigt jobb eller inte. Poängen är att diskursen om ett 

återskapande normberättande får alla att välja dessa ”riktiga jobb” före exempelvis daglig 

verksamhet. Men daglig verksamhet skulle kunna vara mer utvecklande eller intressantare än ett 

”riktiga jobb” som diskursen lyfter fram. Bertilsdotter Rosenqvist & Keisu problematiserar detta 

utifrån att ”riktiga jobb” också för med sig idén om hur en bra anställd ska vara. De menar att det 

återskapande normberättandet för en individualistisk diskurs där det är upp till individen att 

förändras, istället för de dominerande faktorerna som konstruerar ojämlika förhållanden och 

maktrelationer (2012, s 11). Iakttagelsen av att respondenterna befinner sig i en beroendeställning 

innebär alltså att dem, liksom alla grupper i samhället som har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden, ständigt är beroende av definitionen ”riktigt jobb” för att anses som en del av 

samhället.   

 

Den andra diskursen som Bertilsdotter Rosqvist & Keisu (2012) presenterade var det utmanande 

normberättande vilket utmanade idén om ”riktiga jobb”. Den utmanande normen lyfter idén om att 

personer med autism (marginaliserade grupper) skapar möjligheter snarare än svårigheter på den 

öppna arbetsmarknaden. Det innebär ett tillvaratagande av olika typer av kunskaper och att inte 

fastna i en stereotyp bild av en anställd. På samma sätt borde synen på utbildning generellt se ut. Ett 

önsketänkande är att sudda bort de maktstrukturer som upprätthåller den sociala ojämlikheten 

genom att vända på idén. Att ta vara på individers olika kunskaper och utveckla dem, och låta 

arbetsmarknaden ta vara på dessa kunskaper, istället för att skapa utbildning för att anpassa 

individen till arbetsmarknaden. Som Bertilsdotter Rosqvist & Keisu uttrycker det, kanske bilden av 

”riktiga jobb” bör ge vika för nya nyanserade idéer av arbete och arbetstagare, och för den gruppen 
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respondenter som uttryckte sin nöjdhet över daglig verksamhet också ses som en grupp arbetare. 

Detta ger individen mer makt över sin egen situation och makt att agera.  

 

Personlig utveckling 
Många av respondenterna trivs på den praktikplats som de fått genom utbildningen. Samtal om 

delaktighet och ansvar kopplas samman med en känsla av personlig utveckling. Det är med stolthet 

i rösten de berättar om arbetsuppgifter de fått ansvar över, ”jag har lärt mig att ta ansvar” säger en 

respondent som upplever att hen har fått ett område på jobbet att ansvara över. Likaså berättar en 

annan att hen i början var blyg men nu vågade göra mycket mer och ”det är jag stolt över”.  

 

Tiden efter gymnasiet har sett olika ut för respondenterna. Vissa har hoppat mellan praktikplatser, 

studerat upp betyg eller haft en tid de kallar för ”att bara gå hemma”. När vi gjorde intervjun hade 

många av respondenterna varit på samma praktikplats under en längre tid vilket bidrog till mer tid 

att lära sig arbetsuppgifterna. Vi pratade om initiativ och det var inte många som ansåg sig våga ta 

egna initiativ utan att rådslå med sin handledare. Men alla hade sina ansvarsområden på praktiken 

och respondenterna upplevdes nöjda när de ansåg sig kunna arbetsrutinerna utan att fråga handlaren 

om hjälp. De ansåg också att de bidrog till arbetsplatsen. Någon ansåg sig bidra med sin styrka, en 

annan upplevde sig bidra genom att kunna rutinerna och en tredje upplevde sin närvaro på 

arbetsplatsen som en avlastning för resterande personal. Iakttagelserna blev därför att 

respondenterna kände en personlig utveckling från perioden efter studenten tills nu.  

 

Eftersom människan spenderar stora delar av sin vardag på sin arbetsplats är det inte svårt att anta 

att individer utvecklas där. Respondenternas samtal om delaktighet tolkas som att de också känner 

en personlig utveckling. De teorier som skulle kunna förklara känslan av personlig utveckling är 

teorin om den privata eller publika självmedvetenheten. Vilket bygger på att individer påverkar sitt 

”jag” beroende på hur de ser på sig själva genom händelser, situationer och känslor men också 

genom hur de tror att andra individer i deras omgivning ser på dem (Crisp & Turner, 2010, s 2-3).  

Uttrycket att ” ha lärt sig ta ansvar” är ett bra exempel på en sådan situation som skapar en känsla 

hos individen. I detta fall kan det tänkas ha påverkat respondenternas självmedvetenhet. Genom 

uttrycket ”det är jag stolt över” beskrivs känslan av att ”ha lärt sig ta ansvar” som en positiv känslan 

över en personlig utveckling. Här kan man tänka sig att respondenternas privata självmedvetenhet 

uppkommer i och med de arbetsuppgifter de tilldelats under praktiken. Att genom arbetsuppgifterna 

få en känsla av att lära sig, klara av uppgiften plus att få positiv feedback av omgivningen bidrar till 

en positiv självbild och en upplevd personlig utveckling. Något som i ett bredare perspektiv bidrar 



 

 29 

till att individen har en större chans att befästa sina egna personliga normer och agera utifrån sina 

egna övertygelser snarare än de utomstående normerna (Crisp & Turner, 2010, s 3).  

 

Men som kontrast till effekterna av den privata självmedvetenheten menar Crisp & Turner att den 

publika självmedvetenheten leder till att individen anpassat sitt beteende till uppfattade sociala 

normer. Detta grundar sig dock i att individen ska vara medveten om de offentliga aspekterna av 

dem själva och vara medveten om hur de blir värderade av sin omgivning (2010, s 7). Med dessa 

aspekter görs iakttagelsen av kommentarerna ”jag har lärt mig att ta ansvar” och ”det är jag stolt 

över” utifrån en känsla av att ha uppnått en så kallad ”arbetarnorm”. En ”arbetarnorm” symboliserar 

en allmän bild av hur en arbetstagare ska vara för att vara just en god arbetare. Ett exempel på det är 

att klara av uppgifterna man blir tilldelad eller det initiativ man tar. Men det är viktigt att lyfta, att 

känslan av personlig utveckling genom att klara av en tilldelad arbetsuppgift inte bara är något som 

respondenterna i projektet upplever, utan att det är en generell känsla hos alla människor. Och att 

det publika självmedvetandet existerar hos alla. Dock går det att tänka sig att påverkan av det 

publika självmedvetandet kan vara mer eller mindre stark hos olika individer. Och att grupper i 

samhället som generellt inte anses passa in i normer kan påverkas mer och kanske därför strävar 

efter att passa in Speciellt om allmänna sociala institutioner som skola och arbete har segregerat 

dem tidigare.  

 

Detta går även här att återkoppla till ett återskapande normberättande där citatet ”ha lärt sig ta 

ansvar” säger oss att denna ”arbetarnorm” är något som finns och något som berättar vad en god 

arbetstagare är. Denna arbetstagare förväntas exempelvis vara delaktig och ta sitt ansvar för 

arbetsuppgifterna och samtidigt vara medveten om detta. Respondenterna befinner sig i ett läge där 

deras medvetenhet om sig själva, genom omgivningen, är konstant påkopplad. Detta beror på deras 

anställningsform, inte anställd. Att då få känslan av att börja lära sig, blir enligt teorin om den 

publika självmedvetenheten ett förenande med den sociala normen på arbetsplatsen men också ett 

förenande med den sociala normen om vad som förväntas av dem som arbetar. Men för 

respondenterna är det däremot tydligt att reflektionerna kring personlig utveckling sammankopplas 

med praktikplatsen, och i synnerhet genom en positiv känsla av delaktighet och ansvar. 
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Delaktighet i samhället   

Inkludering genom utbildning 
Inkludering genom utbildning sammankopplas med begreppet inkludering. Utifrån argument av 

omgivningen kring vikten av att delta i utbildningen, preciserades begreppet inkludering till ”andras 

vilja att inkludera dem i samhället genom utbildning”.  

 

En stor anledning till att respondenterna var en del av projektet var på grund av deras anhöriga och 

sin omgivning. Vissa hade fått informationen genom arbetsförmedlingen, sina kontaktpersoner eller 

via föräldrarna. Ingen hade självmant engagerat sig i att söka information om utbildningen. 

Argumenten till varför de borde söka var exempelvis följande” att utbildningen skulle vara något 

för mig” eller ”bra för mig på grund av de svårigheter jag har” eller ”att det var en bra utbildning 

om man inte pluggat så mycket”. En av respondenterna hade också fått höra att det vore ”bra om jag 

kunde fixa nått jag kunde göra om dagarna”. 

 

Begreppet inkludering kan liksom arbetsbegreppet definieras på många olika sätt. Exempelvis 

diskuterars begreppet utifrån Normaliseringsprincipens mål för personer med IF att uppnå en 

tillvaro så nära den normala som möjligt (Nirje, 1969). Där syftet med principen var att inkludera 

individer med IF genom ”att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och 

livsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som möjligt”. Ett försök att inkludera dem in i 

samhället. Inkludering i denna tappning anses som en negativ definition och som nämnt tar 

handikappolitiken avstånd från principen. Denna definition av inkludering pekar på att det är den 

funktionshindrade som ska normaliseras och anpassas genom inkludering. Därmed kommer 

inkludering att diskuteras utifrån en sammankoppling mellan skolan (utbildning) och integrering av 

personer med särskilda behov (särskolan).  

 

Nästan alla respondenter hade under de yngre åren gått en så kallad ”ordinarie klass”, för att under 

gymnasiet flytta till en särklass, vilket kan tänkas gå i linje med normaliseringsprincipens 

målsättning, att skapa en miljö så nära den ”normala” tillvaron som möjligt (Nirje, 2003, s 15). 

Särskolan blir därmed något avvikande från den ordinarie skolmiljön, denna liknelse utgår ifrån det 

två olika läroplanerna som finns för ”ordinarie klass” och ”särklass”, vilket också skapar en skillnad 

socialt. Tideman (2000) menar att det även socialt finns en skillnad där särskolemiljön i 

allmänhetens ögon inte betraktas som det ”normala”, och för personer som går i särklass kan deras 

tillvaro bli en handikappning - motsatsen till normalisering (Tideman,2000).  
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Även om utbildning syftar till att inkludera alla så kritiserar Oliver & Barnes utbildningspolitikens 

otillräcklighet att uppnå inkludering för alla individer. Därför ifrågasätts också här den svenska 

skolpolitikens definition av inkludering. Denna text kritiserar att alla individer inte tycks lämna 

skolåren med jämlika kunskaper och att det tycks finnas en dualism inom skolväsendet om en 

”vanlig klass” och en ”särklass”. Dessa klasser ses som två motsatser till varandra och där den 

”vanliga” likställs med normal, detta förtydligas även med två skilda läroplanerna. Men 

verkligheten och individerna inom skolväsendet bör ses som mer än bara en dualism. Särskild 

kunskap/behov kan ta sitt uttryck på många sätt, allt ifrån att behöva ett tyst rum för koncentration 

till att vara lättlärd och därför få särskild hjälp. Det är ur dessa tankar om att kunskap/behov är så 

mycket mer än en dualism och som tankar om en otillräcklig skolpolitik växer fram. För som Oliver 

& Barnes menar bidrar denna ojämlikhet till en fortsatt strukturell segregering av personer med IF, 

vilket startar redan i skolåren och sträcker sig sedan vidare till arbetsmarknaden. Detta på grund av 

att eleverna saknar tillräckliga kunskaper efter åren i särskild skola (Särskolan).  

 

Sociala behov  
Sociala behov handlar om respondenternas egna förklaringar till varför de valde utbildningen, där 

ett av huvudargumenten tycks vara aktivering.  

 

Ett övergripande uttryck som också går att återkoppla till arbetssymbolik är att känslan av att ha ett 

arbete betyder mycket. Vi pratade då om att bli ”knäpp” eller “uttråkad” om människor inte 

jobbade. På samma sätt menar respondenterna att utbildningen bidrar till aktivering och lättnaden 

över”att inte bara gå hemma”. Att inte bara gå hemma var en av de största anledningarna till att 

börja utbildningen och ett tillfälle att träffa andra och samtidigt lära sig något. En av respondenterna 

uttryckte ”man måste aktivera sig, så är det bara, att bara gå runt hemma då blir man tokig”. I 

kontrast till arbetssymboliken där respondenterna reflekterade över begreppet arbete och dess 

betydelse för individen generellt, lyfter sociala behov respondenternas egen vilja och tankar om 

projektet. Med kommentaren ”man måste aktivera sig, så är det bara, att bara gå runt hemma då blir 

man tokig” förtydligar att begreppet arbete innebär mycket mer än bara pengar. Men också att 

sammanhang som arbete eller projektets utbildning anses viktigt för det sociala. Men det ska också 

förtydligas att respondenterna dessutom reflekterar över att utbildningen startades i syfte att öka 

deras chanser till lönearbete och att de även av den anledningen valde att börja utbildningen.  

 

Respondenternas reflektioner om aktivering tar vara på den diskussion som breddar definitionen av 

begreppet arbete. Arbetsbegreppet är komplext och bör därför ifrågasättas, de är enkelspårigt och 
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förknippas allt för ofta med lönearbete, plikt och rättighet (Paulsen, 2010). Sociala behov kanske 

lyfter det som Paulsen menar är rättighetsperspektivet i begreppet arbete. För om arbete är en väg 

till gemenskap, glädje och aktivering borde inte alla ha rätt till det då? Och borde inte det i sin tur 

leda till en känsla av delaktighet i samhället? Ett arbete kanske också är synonymt med sociala 

sammanhang och inte bara rättigheten att arbeta och tjäna pengar. Återigen kanske det behövs ett 

utmanande normberättande vilket säger att arbetsformer utanför normen av lönearbete också är 

”riktiga jobb” och att ha en social tillvaro i och med sitt arbete är minst lika viktig för att individer 

inte ska bli ”knäppa”. 

 

”Vi och dom” 
”Vi och dom” är en sammanställning av situationer och känslor som respondenterna reflekterar om 

utifrån deras omgivning. Dels diskuteras den upplevda känslan av omgivningens syn på dem som 

grupp med IF. Men också på respondenternas reflektioner om individerna i omgivningen. Två 

begrepp sammanfattar detta, grupptillhörighet och tillskrivningar.  

 

Ett återkommande tema i ämnet ”vi och dom” var känslan av grupptillhörighet. I vissa fall 

användes ordet ”vi” för att tala om människan generellt. I vissa samtal blev det ett ”vi och dom” om 

olika grupper i samhället. Samtalen pendlade mellan händelser och minnen som på ett eller annat 

sätt hade påverkat dem negativt eller positivt. Minnen från grundskolan var ett sådant ämne då de 

refererade till sig själva som ett vi. Alltså de refererade enbart till sig själva som en grupp under 

skoltiden snarare än som en grupp med funktionsnedsättning. Den grupp som därmed var ett ”dom” 

var andra elever som inte ingick i särklassen. Ett exempel på detta är följande kommentar, ”Många 

utbildningar är mycket teoretiska och på nått sätt är inte vi teoretiskt lagda, då blir det praktisk 

utbildning på samma grunder ändå och det är det vi utnyttjar, vi är ju duktiga praktiskt”. En annan 

respondent uttryckte det med orden ” Därför slapp vi till skillnad från dom all stress”. Iakttagelsen 

är att respondenterna lyfter de positiva sidorna av att gå i en särklass genom att särskilja två 

kunskaper. Men skolmiljön kunde också bidra till negativa känslor. Att gå i en särklass under 

grundskolan kunde bidra till negativa bemötanden, exempelvis när det gällde social inkludering. En 

respondent refererade till en situation där ”dom” andra eleverna på skolan var rädda för ”oss”, hen 

berättade att andra elever kunde gömma sig eller springa iväg när deras klass närmade sig. Att gå i 

en annan klass än resterande elever upplevdes därför negativt och medförde negativa tillskrivningar 

som att vara farlig. Men respondenterna hade dock en förklaring till detta och menade på att 

”människor har förutfattade meningar” och ”vill inte lära känna, innan dom dömer”.  
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Respondenterna menade att de kunde bli mobbade för att gå i en särklass och därför diskuterade vi 

vad ordet “sär” innebar. Flera olika innebörder kom upp av tillskrivningar med kärnan ”andras 

tankar om oss” sammankopplar ordet sär med tillskrivningar. Upplevda negativa tillskrivningar är 

exempelvis vara latenta uttryck från andra elever i skolan. Det kunde vara upplevelsen av att andra 

elever var rädda för dem eller att elever kunde skrika ”där kommer cp-störda särklassen”. Men 

respondenten hanterade denna typ av genom att ”bara skaka av sig”. Men det fanns också en slags 

acceptans för dessa tillskrivningar vilket en av respondenterna uttryckte ”så är det bara, vi bara 

måste ta oss igenom det”. Förklaringen till de negativa tillskrivningarna berodde på andra elevers 

okunskap om särskolan och att särskolan ansågs ”onormalt” men också att ”dom som mobbar mår 

inte bra själv och tar ut det på andra”. Men mest fokus hade diskussionen om sär i samband med 

rädsla, rädslan för negativa tillskrivningar. När frågan ställdes om alla i deras omgivning visste om 

utbildningen berättade några av respondenterna att de aktivt hade valt att inte berätta. Detta berodde 

till stor del på ordet sär och de negativa associationer som kommer med ordet. En av 

respondenterna sa att ”ordet har fått en annan betydelse, folk vet inte vad Särskola innebär” och ” 

får dom veta, vet man aldrig vad dom tror om en”. Samtalen ledde in på att projektutbildningen låg 

under Särvux och att skylten Särvux fanns på byggnaden (på skylten står det, Särvux- särskild 

utbildning för vuxna). En respondent sa ”om man säger att man läser en utbildning mot 

servicebiträde då får man positiv respons, jaha va intressant, men om man säger att man pluggar på 

Särvux, då blir man stämplad till att vara gravt handikappad”.  

 

När respondenterna delar upp kunskaperna, teoretisk eller praktisk, och tillskriver dessa till ett ”vi” 

och ett ”dom” sker det, som Chrisp & Turner (2010, s 3) menar sker, när en självmedveten person 

tar sig an den personliga normen och ser på sig själv som starkare än den utomstående normen. 

Tidigare gjordes kopplingen att respondenterna anpassade sig efter de offentliga normerna för att bli 

en bra anställd, här skapar de istället en grupptillhörighet utifrån egna referensramar, ”praktiskt 

lagd”. Exemplet visar på en stark grupptillhörighet till ”sin” grupp med kunskapen praktiskt lagda. 

Något som visar på att funktionshinder kan ses som ett utanförskap av andra, men att den medvetna 

identiteten/grupptillhörigheten inte behöver vara en konsekvens av detta. Kontrasten uppstår när 

andra elever anser dem som farliga (utifrån respondenternas känslor). En egenskap som är felaktig 

eftersom den inte stämde överens med den egna självmedvetenheten, vilket förklaras med 

reflektionerna om att ”människor har förutfattade meningar” och ”vill inte lära känna, innan dom 

dömer”. Enligt Crips & Turner (2010, s58) finns det en teori som förklarar detta, out group 

homogenety effekt innebär att en och samma egenskaper tillskrivs till samtliga inom en grupp som 

individen inte själv identifierar sig med, vilket i detta fall är och farlig, praktiskt eller teoretiskt lagt. 

Människan är ett komplext och motstridigt fenomen som kämpar för att öka sin egen status genom 
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att öka statusen i sin egen grupp, något som sker genom jämförelser med en. I respondenternas fall 

och likaså eleverna i ”vanliga klasser” går det att tänka sig att de ökar både sin egen och sin grupps 

status genom att jämföra sig med varandra eller andra, genom ett ”vi och dom”. För respondenterna 

är det tydligt att särskolan är en miljö som uppfattas som negativ utifrån vad andra ska tycka, men 

samtidigt kan den vara positiv eftersom ”man får gå en utbildning som är anpassad till ens egna 

förutsättningar” som en respondent uttryckte det.  

 

Utifrån de olika innebörderna av tillskrivningar sammankopplat med ordet sär var det kopplingen 

mellan sär och rädsla som diskuterades intensivast. Samtalsämnet grundades i att några 

respondenter aktivt hade valt att inte berätta för sin omgivning om utbildningen. Anledningen var 

ordet sär och en skylt på projektets dörr där det stod Särvux. Nedan görs en analys på detta.  

 

Ordet sär analyseras utifrån Enligt Crisp & Turners teorier om självmedvetenhet. Den privata 

självmedvetenheten är den som dyker upp när individer blir temporärt medvetna om sig själva, 

vilket sker exempelvis genom händelser och känslor (2010, s 3). Exempel på sådana händelser och 

känslor kan vara att respondenterna redan under grundskolan fått särskilja sig från andra klasser och 

genom kommentarer från andra elever som ”cp-störda särklassen” och fått uppleva negativa känslor 

kopplat till ordet sär. Detta kan tänkas påverka deras reflektioner och känslor för ordet och därmed 

skylten Särvux på utbildningens dörr. En jämförande situation är Umeå och Socialtjänsten. 

Socialtjänsten flyttade sina lokaler från en mindre trafikerad väg till en mer central del av Umeå där 

fler människor passerar förbi dagligen. Efter några månader på den nya platsen fick socialtjänsten 

hänga upp tyger över de stora fönstren för att besökarna hade uttryckt en genans för att gå in när 

alla som passerar skulle kunna se dem utifrån. Likheten med socialtjänstens lokaler och projektets 

är att lokalerna delas med andra företag. För omgivningen är det nästintill omöjligt att veta vilket 

företag/utbildning personerna ska till. Och i likhet med socialtjänstens problem för besökarna kan 

ordet sär för projektets deltagare vara negativt laddat.  

 

I båda fallen är det alltså sociala influenser som påverkar det privata medvetandet, som i 

respondenternas fall bidrar till att deras sociala identitet förknippas med något negativt. Det vill 

säga kopplingen mellan den individuella identiteten och grupptillhörigheten. De är medvetna om 

det negativa associationer som förknippas med ordet och enligt teorin om sociala identiteter vill 

individer ha en positiv känsla om sig själv vilket sker genom den grupp som individen anser sig 

tillhöra (Crisp & Turner, 2010, s 220). Respondenterna är också medvetna om att ordet ses som 

något annorlunda av omgivningen vilket påverkar dem i en sådan grad att när de kliver in genom 
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dörrarna till projektet antas det att omgivningen vet och kommer att fortsätta att tillskriva och 

kategorisera dem utifrån den sociala föreställningen av ordet sär. Ovanstående analys tydliggörs 

genom ytterliga jämförelser med socialtjänsten. De anställda på socialtjänsten upplevde inte samma 

genans över att gå in genom dörrarna, kanske för att deras sociala identitet inte är förknippat med 

grupptillhörigheten, att behöva hjälp från socialtjänsten, utan snarare en social identitet som 

anställd. På samma sätt går det att tänka sig att lärare och ansvariga för projektet inte heller reagerar 

på skylten Särvux på samma sätt som respondenterna eftersom deras sociala identitet inte 

förknippas med ordet sär, utan anställd. Denna jämförelse tydliggör därför innebörden och vikten av 

relationen mellan individers självmedvetenhet, grupptillhörighet och vilka sociala influenser som 

kan påverka.  

Diskussion  

Diskussionen börjar med att upplysa studiens två frågeställningar för att sedan försöka svara på 

dem, detta sker i en löpande text då svaren flyter mellan de två frågeställningarna. 

Frågeställningarna är ” Vilken betydelse har samhällets normer kring arbete för deltagande i ett 

yrkesförberedande projekt bland personer med IF? Och hur påverkas känslan av delaktighet i 

samhället bland personer med IF genom deltagandet i ett yrkesförberedande projekt mot personer 

med IF? Sedan görs en avslutande reflektion.  

 

Samhällets normer, arbete och känslan av delaktighet i samhället genom ett 

yrkesförberedande projekt 
Genom gruppintervjuer med elva personer som ingår i ett yrkesförberedande projekt riktat mot 

personer med IF har respondenterna genom olika reflektioner försökt beredda på begreppet arbete 

och dess innebörd. Likaså har det skapats en uppfattning kring vad delaktighet i samhället kan 

tänkas innebära för deltagandet i projektet. Dels har respondenternas kommentarer visat på en 

medvetenhet om arbetsmarknadens starka dominans i deras liv och för människor generellt, detta 

genom samtal om pengar och plikten att göra rätt för sig i samhället. Men det har också visat på att 

begreppet arbete även kan betyda social inkludering och personlig utveckling, en känsla av 

samhörighet och aktivering. Av respondenternas svar och resonemang går det att tyda en känsla av 

delaktighet i samhället genom att delta i projektet men också en känsla av utanförskap för vissa. 

Projektets existens ses därför som en produkt av den arbetsnorm som menar på att alla individer 

måste arbete för att ses som en del av samhället. Men projektet ses också som en länk till att 

uppfylla känslan av tillhörighet, aktivering och sammanhang.   
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Utifrån analysen tycks det även vara så att deltagarna är beroende av att projektet existerar. 

Beroendeställningen grundar sig i tanken på att institutionen skolan inte har de medel som krävs för 

att ge lika utbildning till alla individer. Detta försvårar möjligheten att söka fortsatt utbildning eller 

få ett ”riktigt jobb”. Något som resulterar i att individer blir beroende av en lösning, exempelvis ett 

projekt, som erbjuder det som grundskolan inte kunde erbjuda. Beroendeställningen till projektet 

var även respondenterna medvetna om, och positiva till, eftersom det i slutändan skulle ge dem ett 

bevis på utbildning och möjligheten till ett ”riktigt jobb”. Genom deras samtal återspeglas den 

arbetsnorm som skapar definitionen av ett ”riktigt jobb” vilket också säger att det finns ”oriktiga 

jobb” exempelvis daglig verksamhet. Och om daglig verksamhet inte är ett ”riktigt jobb” går det att 

tänka sig, utifrån arbetsnormen, att det finns en svag känsla av delaktighet i samhället för de 

anställda inom den verksamheten eller liknande.  

 

Men lika mycket som det går att analysera projektets existens i relation till normer så går det inte att 

undgå respondenternas egna reflektioner. Utifrån intervjuerna drogs även en slutsats om att 

projektet sågs som en chans att få samma rättigheter eller möjligheter att utbildas med vetskapen 

om att deras utbildning var anpassad efter deras kunskaper ”de praktiska”. Att vara med i projektet 

sågs som en möjlighet att ta vara på sina egna kunskaper och inte jämföra sig med normens 

(grundskolan). Vilket tyder på att definitionen av kunskap inte alltid behöver stämma överens med 

den rådande normens definition, något som i denna upptas har analyserats genom diskursen det 

utmanande normberättandet. För genom att lyfta ett nytänkande på den öppna arbetsmarknaden och 

se på olika kunskaper som en möjlighet snarare än svagheter förflyttas förändringsarbetet från 

individen till samhället.  

 

Ytterligare en slutsats som görs i denna studie grundas i reflektioner kring ordet sär och dess 

påverkan på respondenternas självmedvetenhet. I relation till studiens syfte och frågeställning är 

slutsatsen inte avgörande, men för att få en djupare förståelse kring effekterna av ett ords betydelse 

och hur det kan påverka i ett längre skede ses resultatet som viktigt. För respondenterna tycks ordet 

sär inte ha några direkt negativa konnotationer när det används inom gruppen, men samtidigt verkar 

det finnas en medvetenhet kring vad ordet står för när det brukas av andra, både på individ- och på 

samhällsnivå. Detta skapade också konsekvenser för vissa av respondenternas relation till projektet, 

då de aktivt har valt att inte berätta för sin omgivning om deras medverkan i projektet. För det tycks 

vara så att vi individer söker bekräftelse på att vi är en del av samhället genom att anpassa oss till de 

rådande normer för hur en sådan person ska vara, och vad den ska göra. Dessa normer är såklart 

också till en del subjektivt skapade, men det tycks ändå finnas grundläggande sådana, t.ex. att 
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studera på universitet eller ha ett ”riktigt jobb”. Men att välja att aktivt frångå normen behöver inte 

nödvändigtvis påverka individen negativt. Ett modernt exempel är kvinnor som inte väljer att skaffa 

barn. Även om det valet såklart inte är problem fritt utan kan bli ifrågasatt av sin omgivning så kvar 

står det att individen har gjort ett eget val. Den stora skillnaden mellan ett valt utanförskap och ett 

tillskrivet utanförskap är just den maktlöshet den senare kan tänkas känna inför sin situation, då 

känslan av utanförskap inte överensstämmer överens med individens självbild eller bilden av sin 

grupptillhörighet.  

 

Avslutande reflektion   
Denna studie ger oss tillgång till elva individers liv där deras känslor och reflektioner berättar om 

orättvisor, glädje, likheter, olikheter, gemenskap och utanförskap. Deras känslor och reflektioner 

sätts i kontrast till de normer och förväntningar som existerar i vårt samhälle. Resultatet blir att 

samhälleliga normer skapar begrepp som ”sär”, ”vi och dom” och en definition av vad ett ”riktigt 

jobb” anses vara. Begreppen visar att fördomar, attityder och föreställningar vi människor har om 

varandra inte alltid stämmer och dessa fördomar skapar begränsningar för många människor när det 

gäller att inkluderas i samhället. Poängen är att vad som uppfattas som rätt och fel är föränderligt 

över tid, där denna studie med personer med IF som exempel, visar att inlärningssvårigheter har sin 

tid nu. Ytterligare exempel på detta är diagnoser som dyslexi, ADHD eller autism som tycks blir 

allt vanligare diagnoser inom skolvärden. Därför är detta en viktig slutsats; det kommer gynna alla 

att hitta vägar att bredda normer på, för gör vi inte det kommer det bli konsekvenser både på 

samhällsnivå och individnivå.  

 

Men att bredda normerna innebär inte bara större arbetsmöjligheter för personer med IF, eller andra 

diagnoser, utan även en förändring på ett mer generellt plan. Att bredda normer innebär dels att 

personer med utländska namn får jobb och bostad på samma villkor som personer med svenska 

namn, att frivilligt barnlösa kvinnor inte ses som ett problem eller att heterosexuell kärlek inte är 

den enda kärleken. Men det innebär också att se till individers olikheter och att värdesätta andras 

förutsättningar och ta vara på dem. Att inse att den akademiska kunskapen inte är den enda och rätta 

utan likaså den kreativa, praktiska och teoretiska. Breddas normen innebär det att man värdesätter 

andras kunskaper, för det är då definitionen av delaktighet i samhället blir bredare och likaså 

innebörden av arbete och ett ”riktigt jobb”.   
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Bilaga 1  

INFORMANT BREV  

 

Hej xxx!   

Jag heter Wilma Hemgren och läser socialpsykologi på Umeå Universitet. Jag ska skriva 

en uppsats som ska handla om arbete och praktik. Jag behöver intervjua personer som 

befinner sig på en praktikplats eller på ett arbete. Jag vill intervjua ungefär sex personer 

tillsammans i en grupp.  Intervjun kommer ta ungefär en timme. Jag kommer spela in 

intervjun, det gör jag för att minnas vad som sägs. Det är bara jag som kommer få lyssna 

på den inspelade intervjunigen. I uppsatsen kommer jag inte att skriva några namn på 

dem som har blivit intervjuade.  

 

De frågor jag kommer att ställa till er som är med på intervjun kommer att handla om 

arbete och praktik. Till exempel: Har du haft annat arbete tidigare? Hur tycker du det är på 

din praktik? Vad har du för arbetsuppgifter?   

 

Du kommer att få några frågor innan intervjun om du vill fundera på dem innan vi ses. Du 

kan när som helst ångra dig om du kommer på att du inte vill vara med. Och du får gärna 

låta någon annan som du litar på läsa detta brevet.  

 

Om det är något du undrar över så du kan prata med Mia eller ställa frågor när jag 

kommer till Sollefteå. Annars ses vi på XX  kl XX   

 

Hälsningar Från  Wilma Hemgren 

 

Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE:  

• DEL 1  
INLEDANDE FRÅGOR:  

Jag tänkte att alla skulle få presentera sig.  
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- Säga sitt namn,  

- hur gamla 

- vad ni läste på gymnasiet/ skola.   

- Kommer ni från kommunen? alltid bott här?  

- vad ni gjorde (arbetade, skolan) innan ni började i projektet.  

 

• DEL 2  
OM UTBILDNINGEN:  

- Hur fick ni höra talas om denna utbildningen, vem var det som berättade?   

- Hur gjorde ni för att söka?  

- Fanns det någon i eran närhet som ni pratade med innan ni bestämde er för att vara 

med/söka?   

- Varför ville ni vara med?  

 
•DEL 3  

OM ARBETE:  
- Varför tror ni att människor jobba?   

- Tror ni att alla vill jobba?  

- Är det skillnad mellan daglig verksamhet och Det ni gör nu? När ni var yngre vad ville ni 

jobba med då?  

- Vad vill ni jobba med idag? 

- Vad tycker era föräldrar att ni skulle jobba med? 

 

 

OM PENGAR:  

- Vad är det som är bra med pengar?  

- Varför tror ni att människor spara pengar?  

- Om ni tjäna jätte mycket pengar vad skulle ni göra med dem då?  

(om ni fick en miljon kronor vad skulle ni göra med pengarna då? 

 

• DEL 4 

OM PRAKTIKPLATSEN:  
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- Fick ni vara med och välja praktikplats?  

- Vad får ni göra på praktikplatsen?  

- vad är era arbetsuppgifter?  

-  Vem bestämmer vad ni ska göra på arbetsplatsen? 

 - Får ni själva bestämma vad eran arbetsuppgift är?  

- Om ni behöver hjälp på eran praktikplats, vem frågar ni då?  

 -Vad gör en handledare (om de själva använder det ordet)?  

 - Gör ni allt tillsammans, eller kan ni göra eran arbetsuppgift själva? 

 

OM HANDLEDAREN:  

- Om inte handledaren finns där, vem kan ni fråga om hjälp då?   

- vad jobbar det andra med på praktikplatsen? 

 - Sitter alla på kontor eller jobbar man tillsammans i grupper på eran praktikplats?  

- Brukar ni få hjälpa de andra?  

 

OM DELAKTIGHET: 

- Finns det något lunch/fikarum på jobbet?  

- Äter alla lunch på jobbet tillsammans? Vem brukar ni äta med? vart sitter ni då?  

- Brukar ni ha rast på jobbet? vad brukar ni göra då?  

- Har ni fått någon kompis på jobbet? 

 

OM STÄMNINGEN:  

- Vad är roligt på jobbet?  

 - Hör ni mycket skratt på jobbet? - Vad skrattar ni åt då? 

- Vad tror ni att era arbetskamrater tycker är roligt på jobbet? 

- Vad är mindre roligt?  

- Vad tror ni att era arbetskamrater tycker är mindre roligt på jobbet?  

- Är det någon som bestämmer på jobbet ?  

- Hur vet du att den personen bestämmer?  

 

OM LEKTIONERNA PÅ UTBILDNINGEN: 

- Vad får ni göra/ lära er på lektionerna, alltså när ni är här på vuxenskolan? 

- Vilket är det roligaste ämnet?  

- Tycker ni att det är bra att både vara ute på praktik och ha lektioner? 
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- Varför är det bra/dåligt?  

 

OM PRAKTIK OCH OMGIVNINGEN: 

- Vilka vet att ni går denna utbildningen?,  

 - Vad tycker dem som vet om utbildningen?  

- Vet era kompisar att ni går denna utbildningen?  

- Varför vill ni inte berätta? 

 

- Vad brukar ni göra när jobbdagen är slut?  

- Vad tycker ni om att göra på helgen?  

 

•DEL 5  
OM FRAMTIDEN: 

- Vad ska ni göra i sommar?  

- Vad händer när ni tagit examen från projektet? 

- Tror ni att ni nu kommer ha lättare att få jobb när ni har fått ett diplom?  

- Vad vill ni jobba med då?  

- innan sa ni att ni sökte detta utbildningen för att.... tror ni att det kommer bli så?  

- om ni inte kan jobba med det ni önskar, är det  då ok att vara på en sådan praktikplats 

som är på nu, eller är daglig verksamhet bättre?  

 

• DEL 6  
 
SAMMANFATTNING:  

Jag återberättar lite vad vi pratat om och ställer frågan 

- har jag uppfattat allt rätt, eller finns det något ni vill tillägga? 

 

 

 

 
 


