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Sammanfattning 

Det finns en spänning i själva gränssnittet mellan arbete och utvecklingsstörning. Dels 

knyts arbete – och att arbeta – till en allmänt accepterad och förväntad föreställning om 

att leva som andra (normalitet), vilket gjort att välfärdsinstitutioner och professioner ser 

arbete som viktigt och eftersträvansvärt även i en omsorgskontext. Detta kan lätt leda 

till en normativ styrning av enskilda individer (med utvecklingsstörning) som förväntas 

dela denna strävan och bete sig i enlighet med vad som är önskvärt och lämpligt. Dels 

lever vi idag i en tid där arbete i allt större utsträckning inte knyts till själva sysslan utan 

förmedlar något om vem vi är och vem vi vill vara (vilken bransch är min?).  

Dessa olika förutsättningar skapar lätt motsättningar mellan välfärdens (välvilliga) 

ambitioner att tillgängliggöra livet för personer med utvecklingsstörning och enskilda 

individers möjligheter (tillåtelse) att skapa ett liv i enlighet med den bild man har av sig 

själv, ens egna visioner och ideal, och vem man strävar efter att bli. Arbete är norm – 

och en norm har alltid moraliska innebörder, en föreställning om hur det bör vara. Och 

normen representerar ofta bakgrunden mot vilket inte bara det avvikande, men även det 

oönskade, kan mätas. Därför har idén om arbete en stark ställning i välfärdsstatens sätt 

att möta personer med utvecklingsstörning. Däremot försvåras förändringsarbeten av att 

en utvecklingsstörning (som social kategori) tenderar att frigöra enskilda individer från 

det samhälleliga och moraliska ansvaret att arbeta och vara sysselsatt.  

  



Inledning 

I Sverige kretsar idén om arbete bland annat runt två centrala betydelser; en ekonomisk 

och en moralisk – man tjänar på att arbeta och man bör arbeta. Arbete anses dessutom 

skapa förutsättningar för ekonomisk självständighet, och just därför, även möjlighet att 

leva ett normalt liv (Olsen 2003). Den svenska arbetslinjen (avlönat arbetet ja!, 

finansiellt stöd – nej!) understryker detta. På en samhällsnivå har arbete och arbetsliv 

starka symboliska värden som ofta kopplas till ekonomi, normalitet och moral. Och 

möjligen är en av de mest värdesatta rollerna i vårt samhälle rollen som sysselsatt. Att 

vara arbetande och självförsörjande betraktas i allmänhet som något bra och 

eftersträvansvärt (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Arbete innebär dessutom medlemskap 

i en moralisk gemenskap och anses därför skapa goda förutsättningar för social 

integration i samhället (se Sandvin, 1992). Den starka ställning arbetet har reflekteras 

även, åtminstone delvis, i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som slår 

fast att deltagande i arbetslivet, och möjligheten att få sin försörjning genom eget arbete, 

har stor betydelse för människors delaktighet och självbestämmande. Min uppfattning 

är att skrivningarna är centrala komponenter i  en grundläggande idé om vad det innebär 

att vara vuxen.   

Gränssnittet mellan utvecklingsstörning och arbete är emellertid komplext. När det 

gäller personer med utvecklingsstörning rör sig deltagande i arbetslivet mellan två stora 

välfärdspolitiska diskurser; en socialpolitisk och en som handlar om arbetsmarknaden 

(se även Olsen, 2009). För personer med utvecklingsstörning skapar detta en särskild 

situation då den ena (socialpolitik) definierar dem som utanför arbetsmarknaden medan 

den andre (arbetsmarknad) understryker betydelsen av att de helst bör vara innanför. På 

individuell nivå kan detta få omfattande (negativa) konsekvenser, inte minst när det 

gäller bilden av sig själv som arbetskraft. Sannolikt försvårar det också för dem att få 

och behålla ett arbete. Sandvin (2003) pekar också på en intressant paradox – om än på 

en annan nivå – kring utvecklingsstörning och arbete, vilken rör föreställningen om att 

arbete definierar och synliggör människor som subjekt. Arbete ses i allmänhet som ett 

sätt att motverka marginalisering i samhället, men arbetsmarknadens logik bidrar även 

till att människor marginaliseras. Det paradoxala är att arbete som integrationsmöjlighet 

på samma gång bidrar till att skapa ett behov av att integrera. Exemplen illustrerar 



komplexiteten att knyta arbete och arbetsliv till personer med utvecklingsstörning. Inte 

sällan reduceras emellertid sådana diskussioner till idén om normalitet; arbete kopplas 

samman med föreställningen om att leva som andra. Detta förstärks sannolikt genom att 

en roll som ”arbetare” eller ”anställd” ger nya och eftertraktade sociala roller – vilka kan 

ses som mer attraktiva alternativ i jämförelse med en förhärskande roll som ”brukare” 

till välfärdsstaten. Det kan helt enkelt innebära särskilda svårigheter att frigöra sig från 

en sådan roll och göra anspråk på andra centrala roller i närheten av vem man är och vill 

vara: kvinna/man, ung/gammal, aktiv/passiv, etc. Rollen som ”anställd” är så att säga 

inte lätt att hävda och få stöd för, dels pga. den beroendeställning många personer med 

utvecklingsstörning befinner sig i, dels pga. etablerade normer och ritualer i det nät av 

välfärdsidéer och professioner som ofta omger personer med utvecklingsstörning. .  

Ett tydligt dilemma i alla diskussioner kring arbete och arbetsliv för personer med 

utvecklingsstörning är att arbete, som idé, ofta likställs med sysselsättning inom ramen 

för dagliga verksamheter, dvs. en insats inom ramen för LSS. Det är på det stora hela 

motsägelsefullt eftersom dagliga verksamheter i allt väsentligt är (ambitiösa) försök att 

realisera handikappolitiska mål och intentioner – dvs. de är mer medel snarare än mål i 

sig själv. Detta aktualiserar frågor om makt; i vilken utsträckning måste (tvingas) 

personer med utvecklingsstörning anpassa sig till sådana omvandlingskonster – arbete 

som daglig verksamhet – utan att möta motstånd när man ger anspråk på helt andra 

livsstilar som ligger närmare sättet man tänker om sig själv – sina förmågor och 

färdigheter, men även roller och funktioner i samhället i stort.  

 

Delaktighet, normalitet och identitet. Perspektiv arbete och utvecklingsstörning  

 

Delaktighet 

Det är en vanlig föreställning att sysselsättning för personer med utvecklingsstörning 

skapar möjligheter och individuella förmågor att kvalificera sig till arbete även på den 

öppna arbetsmarknaden. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken pekar på 

att få sin försörjning genom eget arbete har stor betydelse för människors delaktighet 

och självbestämmande. En viktig förutsättning för detta deltagande – denna delaktighet 

– är skolan och sättet på vilket personer med utvecklingsstörning bland annat förbereds 



för ett arbetsliv. Jessica Arvidsson visar till exempel i sin avhandling (2016) att 78 % av 

alla elever med utvecklingsstörning som går ut gymnasiesärskolan är utanför ordinarie 

arbetsmarknad trots att de både vill och kan bidra. Endast en av fem elever som gått i 

gymnasiesärskolan fick därefter ett lönearbete. Skolans men även omsorgens arbete med 

att förbereda personer med utvecklingsstörning för ett liv på arbetsmarknaden är därför 

betydelsefull och en viktig framgångsfaktor.  

 

Normalitet 

Förställningen låter ungefär såhär: att arbeta är normalt och en del av vad det innebär att 

vara vuxen. Att inte arbeta är osunt och ohälsosamt, ett moraliskt tvivel möter ofta vuxna 

som inte arbetar. Arbete erbjuder dessutom en (sund) struktur på dagen och en balans 

mellan arbete, fritid och vila. För personer med utvecklingsstörning är det emellertid en 

särskild svårighet att nå ett arbete och en yrkesroll – och den legitimitet den är 

förknippad med. Det beror bland annat på att personer med utvecklingsstörning ofta 

växer upp med (och vistas i) socialt konstruerade föreställningar om vad det innebär att 

vara en person med utvecklingsstörning. Okunskap och fördomar försvårar inträde till 

arbetsmarknaden – det obekanta kan för gemene man upplevas potentiellt svårt och 

obekvämt. Det speglas bland annat av att funktionsnedsättningar mer generellt tenderar 

att befria människor från den moraliska misstänksamhet som riktas mot andra vuxna 

som inte är i arbete (Sandvin, 2008). Det kan visserligen vara befriande i någon mening 

men reflekterar samtidigt den sociala konstruktionen av personer med funktionshinder 

som improduktiva och beroende. För enskilda individer innebär detta särskilda problem 

eftersom de ofta inte får den anpassning och assistans som är nödvändigt för att komma 

in på arbetsmarknaden även om det är det de önskar.  

 

Identitet  

Arbete är betydelsefullt och inte sällan är valet av yrke kopplat till ens egen identitet och 

självbild. Personliga vänskapsband utvecklas ofta via arbetsplatsen – och val av livsstil 

och levnadsmönster finansieras åtminstone delvis med lönekuvertet. Idag mer än 

tidigare säger arbetet, eller vad man arbetar med, något om vem vi är – och vilka vi vill 

vara. Genom arbete skapas så att säga förutsättningar för en personlig identitet och en 



form av självförverkligande. Att synliggöra individers jag-budskap, dvs. att nå vägar för 

att se verkliga personer bakom invanda (och tilldelade) roller som brukare och klienter, 

är således betydelsefullt. Inte minst eftersom de ofta står i motsättning till vad som inom 

välfärdsstaten betraktas som bra, meningsfullt och eftersträvansvärt.  

 

Diskussion 

1. Idén om arbete inom välfärdssektorn. I Sverige är arbete en stark norm. Det betyder 

mycket att vara i arbete – så ser normen ut – alldeles oavsett om arbetet är meningsfullt 

eller till nytta för andra (eller en själv). Därför har det blivit möjligt att knyta idén om 

arbete för personer med utvecklingsstörning till sysselsättning och aktiviteter inom 

välfärdssektorn. Ett karaktäristiskt drag i verksamhet inom välfärdssektorn är deras  

normaliseringsinriktning, vilket understryker deras sociala orientering (jobb = leva som 

andra), detta oavsett arbetets kvalitet och inriktning. Samtidigt är kopplingen till dagens 

arbetsliv vag, vilket komplicerar inträdet på arbetsmarknaden, i synnerhet för ungdomar. 

Mer än tidigare betraktar unga och unga vuxna idag arbete inte som ett mål i sig själv, 

utan som ett sätt att profilera och synliggöra ens egen personliga identitet. Det är därför 

angeläget att fråga sig i vilken mån idén om arbetet inom välfärdssektorn knyter an till 

identitet och identitetsdiskurser?  

2. Makt och kategorisering. Vilka föreställningar och förväntningar dominerar när 

det gäller personer med utvecklingsstörning? Vem är arbetsför och anställningsbar? 

Vilka personlighetsdrag gör vissa människor attraktiva på arbetsmarknaden? Sådana 

frågor är normativa och har stark moraliskt inverkan på människor – bland dem som 

beslutar men även bland dem som utsätts för bedömning. Enskilda människor blir lätt 

till föremål för professionella interventioner, vilket förutsätter en tydlig rollfördelning 

mellan vi (professionella, allmänhet) och dem (brukare). När det gäller personer med 

utvecklingsstörning visar studier att de missgynnas kategoriskt – hjärnskadan riskerar 

att blir primär, övrigt minskar i betydelse (hos andra). Det finns alltså stark makt kopplad 

till kategorisering av brukare (klienter) . Och möjligen ligger det i välfärdsstatens natur; 

behovet av sociala kategorier leder till att människor i behov av stöd transformeras till 

mer eller mindre välkända kategorier av brukare och klienter. En väg att gå är jobba med 

punktinsatser och skapa förutsättningar för fler och mer diversifierade kontakter samt 



rekrytera några (om än få) viktiga aktörer med förståelse så att fler kan, vill och vågar 

känna in vad detta innebär att jobba med personer med utvecklingsstörning.  

3. Nya möjligheter med sociala medier. Sociala medier har en intressant roll att 

spela idag då polariseringen mellan välfärdspolitik och individ verkar öka. Idéer om eget 

liv möter motstånd i ett sammanhang av stöd och service – vilket hotar ens egen känsla 

av identitet. Det finns en allmän uppfattning att sociala medier (och plattformar) kan ge 

ökade möjligheter för autonomi kontroll över juridiska och sociala rättigheter. Arbete 

och arbetsmarknad pockar på samma; hur kan digitala miljöer rucka på idén om arbetet 

inom välfärdssektorn och istället ge (och följa upp) olika arbetsmarknadsinsatser – där 

funktionshinder ev. har en helt annan laddning och betydelse? Den inledande filmen ger 

en del insikt om möjligheterna.  

4. Konformitet och individuell frihet. Det är tydligt att en stor del av idén om arbete 

och utvecklingsstörning knyter an till ett mer allmänt spänningsförhållande mellan 

konformitet och individuell frihet. Dvs. den normativa utgångspunkten för vad som ska 

anses normalt vid en given tidpunkt och samtidigt friheten för enskilda individer med 

utvecklingsstörning att fritt forma och gestalta sitt liv, söka egna vägar i såväl vardags- 

som arbetsliv. Det är därför en särskild utmaning för professioner i arbetet med personer 

med utvecklingsstörning att i (välbekanta) situationer tolka en given aktivitet som något 

nytt: ”finns det minst en annan tolkning att förstå denna situation?”. En stor utmaning, 

helt klart. Men samtidigt; utgångspunkten för vårt seminarium – ”vad gav bäst resultat? 

En brors upprop på sociala medier eller arbetsförmedlingens miljarder?” – visar tydligt 

hur olika det kan vara mellan civilt och offentligt, mellan välfärdsmiljöer och digitala 

miljöer.  
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