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En av de mänskliga rättigheterna är rätten till arbete, något som bl.a. 
regeringsformen slagit fast. Ett arbetsmarknadspolitiskt mål är att 
funktionshindrade personer skall ha samma möjligheter som icke 
funktionshindrade att delta i arbetslivet och framför allt att detta skall 
möjliggöra den egna försörjningen (Regeringens Prop. 1999/2000:79). I 
ett sådant historiskt perspektiv utgör den s.k. arbetslinjen en ideologisk 
utgångspunkt och är som sådan fast förankrad från den 
fattigvårdslagstiftning Sverige hade redan under 1500-talet. Att denna 
klassiska sociala linje ändå är lika aktuell idag finner vi då vi studerar den 
s.k. lönebidragsutredningens (SOU 2003:95) uppdrag. Ett uppdrag som 
innebar att, 
 

”pröva huruvida nuvarande arbetsmarknadspolitiska program är effektiva 
på dagens arbetsmarknad så att personer med nedsatt arbetsförmåga får 
det stöd som gör det möjligt för dem att försörja sig med eget arbete” (a.a., 
sid 273). 

 
 Inledningsvis kan vi vidare konstatera att arbete av tradition är en 
viktig samhällsarena, som förutom att det ger möjlighet till 
egenförsörjning också fyller några andra viktiga funktioner. Utöver att 
det skapar en tidsmässig och rumslig struktur i livet skapar det också 
sociala kontakter med andra människor. Man kan även säga att arbete 
bygger på att många människor samordnar sig med varandra vilket 
innebär att samtidigt som människor arbetar befinner de sig också i en 
rad olika sociala relationer där alla förutsätter någon form av 
ömsesidighet. Arbetet bidrar med att skapa mening och innebörd i livet. 
Människor som arbetar befinner sig i ett socialt sammanhang där det 
egna livet och handlandet blir till något mer än det som begränsar oss 
som enskilda individer. Dessa tre sociala funktioner handlar inte enbart 
om vår materiella välfärd utan svarar också upp mot de grundläggande 
behov vi har av gemenskap och personlig utveckling. De fyra 



nyckelförhållanden som har betydelse för livsloppet i stort är, enligt 
Jeppsson Grassman (2003), social tillhörighet där arbete är ett viktigt 
socialt sammanhang, lokalisering som handlar om individens placering i 
tid och rum, individens egna resurser som omspänner de intellektuella 
resurserna och hälsan samt slutligen tid och timing som bl.a. utgör ett sätt 
för individers tidsmässiga anpassning till förhållanden och händelser 
genom livet (a.a.).  
 
 Vi skulle alltså redan här kunna konstatera att alla människors 
möjlighet att bidra till en samhällsutveckling är en ideologisk 
utgångspunkt i samhället (Jarhag 2005). Detta är dock något som långt 
ifrån är en självklarhet. Abrahamsson (2002) menar att vi kan använda 
termer som utestängning och inlåsning då funktionshindrade personers 
villkor i arbetslivet diskuteras. De som inte får tillträde till 
arbetsmarknaden är utestängda medan de inlåsta representeras av de som 
har en anställning men upplever sina villkor vara otillräckliga. Lindqvist 
ger en fingervisning om innebörden av detta när han åskådliggör att 
funktionshindrade personer inte ges samma möjligheter som alla 
människor och att en sådan politisk underlåtenhet i realiteten innebär att 
”arbetslösheten bland funktionshindrade personer är avsevärt högre än i 
övriga befolkningen, oavsett konjunkturer” (SOU 1999:21, sid. 117-
118). Förutom ett sådant konstaterande visar den kunskap vi har 
tämligen unisont på att det föreligger en markant skillnad i arbetsvillkor 
för funktionshindrade personer än för andra människor vilket generellt 
innebär sämre arbetsvillkor än ett genomsnitt i befolkningen (SOU 
2001:56).    
 
 Språk och kultur kittar samman en ömsesidighet i de relationer som 
finns i ett arbetsliv. Det sätt på vilket vi försöker förstå hur saker och ting 
hör ihop, hur relationer och relationsskapande ser ut i en social värld, 
ramas i hög grad in av det språk vi använder. Vi tilldelar saker och ting 
namn, vi namnger grupper av människor och vi kategoriserar också 
fenomen på ett mer specifikt sätt. I huvudsak gör vi det för att kunna 
särskilja dom från andra fenomen. Med hjälp av dessa kategoriseringar 
och namngivande organiserar vi vår värld. Den kanske enklaste 
förklaringen till varför människor gör så är att vi då kan förstå varandra, 
vi kontrollerar ”verkligheten” bättre, och inte minst innebär det att vi då 
kan tala med varandra eftersom vi har något gemensamt att utgå ifrån. 



Att ordna tillvaron innebär att vi använder kategoriseringar, vi gör den 
begriplig. 
 
 Hur vi använder språket och kategoriseringar kan dock också leda till 
en avskiljande eller separerande mening mellan ”jag och du”. Vidare kan 
det också dölja vad vi faktiskt håller på med. Språket kan intervenera och 
totalisera en person till sitt system men det kan även ha en mer 
handlingsorienterad funktion där upplevelsen är att en ”kategorisering 
blir nödvändig”. Sättet på vilket vi använder vårt språk kan alltså tänkas 
fungera som olika former av social handling. Språket såväl avbildar som 
skapar och utgör, som Peter Westlund uttrycker det, ”ett medium 
varigenom människan deltar i världen” (1984). Förutsättningen för att 
vara med i att ”konstruera världen” är dock att vi talar med varandra, att 
deltagandet inte bara är fysiskt utan också kommunikativt (i detta fall 
språkligt), och att detta får en reell innebörd. Språket och den språkliga 
konstruktionen är en viktig del av den egna kulturen (Spradley, 1980). 
 
 För att bättre komma tillrätta med de kulturella skillnader som förelåg 
i världssamfundet, dels mellan vetenskapliga discipliner och dels mellan 
verksamheter och dess företrädare, antog WHO i juni 2001 en ny 
klassifikation av hälsorelaterad funktionsförmåga och dess begränsningar. 
Ett av dess syften var, enligt Tideman & Mallander (2004), att skapa ett 
gemensamt språk för att bättre kunna beskriva olika hälsorelaterade 
tillstånd samtidigt som det skulle förbättra kommunikationen mellan 
olika användare. Huruvida ett gemensamt språk även utgör en 
förutsättning för att bli delaktig i samhället är något som vetenskapen i 
framtiden får klargöra och söka svar på. Något som vi dock vet mer 
säkert är, att handikappbegreppet genom olika klassifikationer historiskt 
återspeglat hur ett samhälle värderat handikapp och funktionshinder, 
samtidigt som definitionerna ständigt utvecklats i takt med ideologi och 
politik och som idag innebär att begreppet understryker vikten av hur 
samspel och relationer ser ut mellan individ och omgivning. Samtidigt 
som språket förnyas och utmanar finns det även risker med att det låser 
fast vårt tankesätt och såväl konserverar som vidmakthåller sociala 
relationer. 
 
 En fråga som väcktes i samband med en undersökning om 
funktionshindrade personer utgjorde en arbetskraftsreserv (Jarhag 2005) 
blev därför huruvida språket medverkar till att kulturella traditioner 



vidmakthålls när begrepp som handikappkod och arbetshandikapp 
används inom samhällsinstitutioner som arbetsförmedlingar och 
länsarbetsnämnden. 
    

Är ICF ett verktyg för språklig förändring?Är ICF ett verktyg för språklig förändring?Är ICF ett verktyg för språklig förändring?Är ICF ett verktyg för språklig förändring?    
Den största förändringen mellan de två klassifikationssystemen från 
WHO´s sida - den tidigare klassifikationen, ICIDH (International 
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980) och 
den nya klassifikationen ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health, 2001, dock formellt antagen av 
WHO 2003), är att den nya klassifikationen inte längre enbart 
intresserar sig för negativa orsaker utan nu inrymmer ett helhetsbegrepp 
som även fäster fokus på positiva tillstånd. En annan förändring innebär 
att fokus också riktas mot hur viktig omgivningen var. Man menade att 
relationen mellan en person med funktionshinder och dennes omgivning 
nu kunde iakttas i ett nytt perspektiv. I ICF har man också lagt sig vinn 
om att skapa ett språk som kan förstås av olika professioner som arbetar 
med rehabilitering, t.ex. arbetsterapeuter. Den ambition man kan iaktta i 
ICF innebär att skapa ett gemensamt språk (Smedby & Dahl 2002). Det 
är inte alls otänkbart att detta ”gemensamma språk” kan främja 
utvecklingen av ett gemensamt kunskapsperspektiv och att man i en 
sådan integrerad kunskapssyn också kan inrymma socialpolitisk 
förståelse. 
 
 Delaktighetsperspektivet liksom omgivningsfaktorernas betydelse lyftes 
fram och kunde kopplas till Agenda 22, dvs. FN´s standardregler (Calais 
van Stokkom 2002). En annan central faktor som lyfts fram av ICF´s 
komponenter, och som i detta sammanhang är viktigt, är begreppet 
aktivitet.   
 

Klassificering och språkKlassificering och språkKlassificering och språkKlassificering och språk    
I lönebidragsutredningens betänkande (SOU 2003:95) diskuterar det 
ansvariga statsrådet något om ´ordens betydelse´ på följande vis; 
 

”Arbetsmarknadsstyrelsen ställer kravet att den individ som enligt 
förordningen räknas som arbetshandikappad, ska påföras en 
handikappkod för att få del av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för 



arbetshandikappade. Genom att handikappkodningen utgår från en 
diagnos eller en funktionsnedsättning leder den, enligt min mening, till ett 
medicinskt perspektiv på vad som, enligt den nuvarande benämningen, är 
ett arbetshandikapp. Detta förstärks också av att kodningen ofta utgår 
från vad läkaren eller annan medicinsk expertis diagnostiserar./../ Det 
handlar om hur vi genom systemet förhåller oss till personer som på grund 
av funktionshinder har nedsatt arbetsförmåga och behov av särskilt stöd 
för att komma in på arbetsmarknaden. Jag menar att det är fel att den 
enskilda individen med sin personliga integritet, kompetens, erfarenhet 
och möjligheter att utföra ett arbete ställs i skuggan av sitt 
funktionshinder. Individens relation till arbetet och arbetsuppgifterna blir 
sekundära frågor.  
 Genom benämningar, handikappkodning och krav på medicinska 
intyg, i syfte att få tillgång till insatserna, läggs alltför stort fokus på vad 
personen inte kan utföra i stället för tvärtom. Detta synsätt inverkar 
negativt på insatsernas effektivitet” (a.a. sid. 61-62).  

 
 Det här kommenterar också Holmqvist (2005) men då utifrån ett 
perspektiv på avvikelse. 

 
”Arbetshandikappade, som är människor som förenas i sin avvikelse på 
arbetsmarknaden, riskerar alltid att klassificeras av sin omgivning som 
medicinskt och objektivt sjuka, dvs. som ´onormala´ då de inte har lyckats 
väl på arbetsmarknaden” (a.a. sid. 311). 

 
 En kritik som Riksrevisionsverket ( RRV, 2000:14) lyfter fram, pekar 
på den osäkra och oklara kodningen. I denna menar man, 

 
”att de s.k. bedömningsgrunderna för vad som utgör arbetshandikapp är 
oklara och att kodningen varit onyanserad eftersom arbetshandikappet 
inte kan graderas samt att förekomsten av flerhandikapp inte har kunnat 
beaktas i kodningen” (a.a. sid 62).  

 
 Att arbetstagarens underordnade roll blir förstärkt, när han eller hon 
har en funktionsnedsättning, och att dessa roller och rollförväntningar 
varierar mellan olika yrken redovisas i en norsk forskningsstudie (Ett 
funksjonshemmet system, 2001). Resultatet i studien pekar bl.a. på att 
vissa yrken, som t.ex. ett IT-yrke, kan för den enskilde innebära en 



mindre komplicerad situation. En slutsats Wolf Wolfensberger (2002) 
drar av det sist nämnda är att ett sådant yrke kan innebära att personen 
får en speciellt värdefull roll. Även Backenroth (1996) riktar kritik mot 
att begreppet arbetshandikappad terminologiskt inte är ett särskilt 
lyckligt val främst därför att begreppet i huvudsak riktar 
uppmärksamheten på personens egenskaper och brister samtidigt som 
det bortser från andra faktorer i omgivningen (a.a.). Antonsson (2003) 
åskådliggör att, av några amerikanska forskningsresultat framgår, det 
finns ett fokus på personen och inte på den omgivande miljön som 
innebär att det kan leda till att det öppnar upp för att ”se personen i 
första hand som handikappad, eller såsom att vara sitt handikapp” (a.a. 
sid. 42). Den slutsats Antonsson drar av dessa resultat är att begrepp som 
”arbetshandikappad” konserverar och befäster en sådan syn. Det är 
viktigt menar Holmqvist att som arbetshandikappad i Samhall (men 
också i övrigt, , , , min not) lära sig de ”underliggande organisatoriska 
rutinerna vad gäller arbetshandikapp” (2005, sid. 309). Han menar att 
på samma sätt som organisationspraktiker genererar mänskliga beteenden 
är arbetshandikapp knutet till ”specifika organisatoriska praktiker som 
genererar ett arbetshandikappat beteende”. 

Några röster från verkligheten  Några röster från verkligheten  Några röster från verkligheten  Några röster från verkligheten      
I några intervjuer med två funktionshindrade personer, Inga och Anders, 
(Jarhag 2005), men också i resultat från Viksten & Asplund (2002) och 
Tielman (2003) tydliggörs ett tema som berör ”självuppfyllande 
profetior” när en person med funktionshinder söker arbete; 
 
 Intervjuaren;  tycker du att arbetsgivaren är lyhörd då någon med 
funktionshinder kommer och söker arbete? 
 Inga. Nää, man är rädd för det........och jag förstår dom. Skulle jag vara 
företagare och betala sjuklön till någon då.............och kanske inte en gång 
utan det kanske blir sju gånger på en tid så........ 
 
 I en annan utsaga, hämtad från Viksten & Asplund (2002), belyser en 
kvinna hur hon upplever att det är att bli handikappkodad genom att 
kommentera det på följande vis. 
 
 Nja, det är något märkligt kanske att bli reducerad till en diagnoskod på 
det sättet. Och jag tror, att det var viktigt att den här kodningen kom när du 
och jag träffats och pratat ett par gånger... så att vi var överens om hur det 



skulle vara. Om du skulle ha börjat med att trycka in mig i datorn, då skulle 
jag nog liksom ha backat litet grand (a.a. sid. 56). 
 
 En annan kvinna, rullstolsburen, beskriver sitt handikapp som något 
man blir när hon säger, 
 
 men det är besvärligt, det kostar pengar att anpassa arbetsplatser /.../ 
och då kan ju han eller hon känna att det...jaa här kommer jag och ställer 
krav och är besvärlig på arbetsplatserna. Och då blir man ju liksom........då 
blir man arbetshandikappad (Tielman, 2003:2, sid. 28). 
 
 I en lågmäld kommentar från Anders (Jarhag 2005), menar han att 
det i sitt tycke fokuseras mer på den nedsatta arbetsförmågan än på 
arbetsförmågan. 
 
 Att man inte klarar av vissa saker och så där, 
 
och tillägger att  
 
 arbetsförmedlingen borde vara duktigare på att tillvarata oss som har 
funktionshinder, alltså att marknadsföra oss på ett helt annat sätt. Det 
besvärligaste för oss det är att komma in på arbetsmarknaden (a.a. s. 31). 
 
 En besviken ton kunde också förmärkas i Ingas kommentar då hon 
genomgått den utbildning till datatekniker arbetsförmedlingen anvisat. 
 
 Dom hänvisade mig aldrig till något jobb som tekniker. Jag fick ett 
papper att jag var välkommen på robotsvetsning. Jag tyckte det var lite 
märkligt. Jag fick en känsla av att dom ville nog inte ta vara på det jag hade 
(a.a. s. 34) 
 
 Den resignation och uppgivenhet som går att förnimma i dessa 
utsagor, och som är förknippade med den språkliga användningen, 
förstärks senare i samma intervju då Inga uttrycker en känsla av att hon 
troligtvis inte kommer att få någon ytterligare anvisning till ett nytt 
arbete på följande vis, 
 



 att få ett vanligt jobb, jaa, jag har ju hört kompisar som har gått den 
vägen och det... jaa det är i stort sett kört alltså. Säger man att man gått 
sjukskriven då i tre – fyra år för utbrändhet då... jaa då är det kört (a.a. s. 
34).     
 
 Sammanfattningsvis framträder i dessa personliga utsagor några 
erfarenheter dessa människor gjort och hur deras relationer med 
arbetsmarknaden kan se ut. Att bli arbetshandikappad och att känna att 
man ”står utanför”, att ingen försöker ta tillvara den förmåga jag har och 
att uppfatta att omgivningen inte tar mig på allvar innebär att bli ställd 
vid sidan av sociala sammanhang och arbetsmarknad.  
 

Teoretiska reflektioner och kulturella konstruktionerTeoretiska reflektioner och kulturella konstruktionerTeoretiska reflektioner och kulturella konstruktionerTeoretiska reflektioner och kulturella konstruktioner    
Uppsatsen kommer att diskutera några ansatser som berör 
handikappande värderingar och kulturella konstruktioner (Priestley, 
1999). Vidare görs ett försök att förstå vilken betydelse Niklas Luhmanns 
systemteoriska förhållningssätt kan ha för begreppet handikapp, här 
diskuterad med hjälp av Michailakis (2005). Kan man med hjälp av 
empowermentteori förstå vilka processer som påverkar och leder till att 
människors egen kraft inte utnyttjas (t.ex. Payne, 2002, Pinderhughes 
1983, Rappaport 1981, 1987). Avslutningsvis redovisas ett rollteoretiskt 
exempel, the Social Role of Valorization, som framförallt gör anspråk på 
att fokusera på social rollteori och devalued roles. Kan en sådan teori vara 
användbar för att förstå vad som sker när människor blir nedvärderade 
(Wolfensberger, 1995, 2000, 2002)?  
 
 Mitt främsta syfte med att diskutera dessa teoretiska perspektiv är att 
undersöka om de har några beröringspunkter med varandra. Ytterligare 
ett syfte är att se om dessa teorier kan kombineras och därför kan utgöra 
ett fruktbart sätt att försöka förstå det problematiska i möten mellan 
funktionshindrade personer och en myndighet som arbetsförmedlingen.  
 
 Den kultur vi tillhör inte bara återspeglas i våra ”färgade glasögon” 
utan bidrar till hur vi förstår den sociala världen och oss själva. En 
personlig identitet och identiteten av ”andra” (the otherness) är 
grundläggande i vårt sätt att tänka i denna kultur. De handikappande 
värderingar som existerar är aktiva i de kulturella konstruktionerna av 
handikapp samtidigt som de synliggör de nackdelar funktionshindrade 



personer har erfarit i termer av ”tragedi”, ”den skadade kroppen” och 
”andra”. Priestley (1999) hävdar att vi i dessa finner policyförklaringar 
som favoriserar omsorg, individualism och segregation. Den typen av 
värderingar fungerar på ett ideologiskt sätt eftersom de samtidigt 
porträtterar att handikappande sociala relationer är ofrånkomliga. 
 
 I ett socialkonstruktivistiskt tänkande betonar Karen Davis hur 
olikheten konstrueras i syfte att cementera praktiker av över- och 
underordning (2004). I Davis utgörs exemplen av handikapp, kön och 
etnicitet eller ålder. Den risk som finns i att stereotypiskt skapa 
uppfattningar som påverkar handlingar i olika samspelsmöten pekar hon 
på i följande kommentar, 
 

”de betydelser som är inbegripna i dessa kategoriseringar skapas och 
omskapas i samspelet mellan människor i konkreta sociala och historiska 
sammanhang. Det finns ett ´doing´. Man skapar en uppfattning eller bild 
av ´den andre´ - ofta utifrån stereotypiska uppfattningar – vilka i sin tur 
påverkar bemötande och handlingar. Och för att skapa ´den andre´ för 
att skapa olikhet, måste det finnas en norm gentemot vilken ´den andre´ 
kan jämföras, kontrasteras och mätas” (a.a. s. 6). 

 
 En av de mer grundläggande förutsättningarna i konstruktionen och 
identitetsskapandet av ´mig som arbetshandikappad´ menar Holmqvist 
beror på att den erfarenhet som transformeras ”från någonting som är 
odifferentierat och tvetydigt, till någonting tydligt och distinkt som kan 
ligga till grund för reflektion” uppnås på Samhall just genom en 
organiserad sortering, segregering och socialisering (2005). Även Paulina 
de los Reyos, forskare i ekonomisk historia, har i sin forskning fokuserat 
på hur mångfaldsperspektivet strategiskt använts mot segregering och 
diskriminering i arbetslivet och menar att såväl begrepp som diskurs 
används till att utgöra grund för utsortering och differentiering (2001). 
 
 Att bli handikappad innebär att något händer (Tielman 2003). Man 
föds inte som handikappad men man kan födas med funktionshinder. 
Handikappad kan man bli i relation med omgivande miljö. 
Handikappad blir en människa i en process där något händer, t.ex. i en 
process där en kategorisering av oförmåga/förmåga sker med hjälp av en 



handikappkod. Hur språkliga värderingar blir handikappande    tillhör den 
kärna jag vill diskutera i uppsatsen.  
 
 Enligt Priestley (1999) har såväl Lugones & Spelman (1983), Hevey 
(1993) som Shakespeare (1994) teoretiserat rollernas värderingar i 
förtrycket som en form av kulturell imperialism, något som föranleder 
Priestley att dra slutsatsen att det är ett användbart sätt att förstå 
relationen mellan handikappande värderingar och ett förtryck av 
människor med funktionshinder (a.a.) 
 
 I den medicinska sociologin erbjuder Waitzkins (1989) ett exempel på 
hur strukturella mönster av dominans och förtryck kan reproduceras i 
interaktionen mellan läkare och patienter. Den kanske mest kände 
forskaren och samhällsfilosofen inom detta område, Michel Focault, 
pekade t.ex. på risken för att psykiatriska diagnoser kunde användas som 
en form av social kontroll (1977). 
 

Stämpling och självuppfyllande profetiorStämpling och självuppfyllande profetiorStämpling och självuppfyllande profetiorStämpling och självuppfyllande profetior    
”People with mental retardation play a social role in which they are 
rewarded for behaviour that conforms to societal expectations and 
punished for behaviour that depart from those expectations” (Bogdan & 
Taylor, 1989, p. 24). 
 

 Stämplingsteorier innebär att etiketter sätts på människor (se Becker, 
1963, Outsiders eller Goffman, 1963, Stigma). Får en människa en etikett 
tenderar detta till att denne skall leva upp till omgivningens förväntan. 
Det är väl känt att i dessa stämplingsprocesser är det främst aktörer i 
personens/gruppens omgivning som deltar i dessa processer, t.ex. experter 
och andra som har makt. Något som såväl ”makten i sig” men kanske 
också myndigheten vill förvalta och upprätthålla. Michel Focault har 
beskrivit detta i termer av diskurser för att förklara hur idéer och kunskap 
produceras, reproduceras och upprätthålls just genom hur vi talar och 
skriver (1977). Det vi kan förstå är att också språket har stor betydelse för 
hur etiketterandet går till. Termer i sig har ingen given utgångspunkt i 
det att de antingen är ”goda” eller ”dåliga”. Innebörderna skapas i olika 
processer och relationer innan de fastställer en persons eller grupps 
identitet men förutom att vara ”goda” kan de också förtrycka, 
kontrollera, betvinga och exkludera (Saraga 1998).  



 
 Att utveckla en karriär som arbetshandikappad innebär en 
internalisering och inlärning av stigma. En process som är ytterst 
komplicerad. Denna insnävning innebär att individen reducerar sin 
psykologiska potential samtidigt med att individen beter sig ´rationellt´ i 
det givna sammanhanget, dvs. han beter sig ´organisatoriskt lämpligt´ 
(Holmqvist 2005). 
 
 Själva namngivandet kan alltså utgöra ett maktutövande eller som ett 
led i att kontrollera men enligt Swain (m.fl.) kan det kan också vara ett 
uttryck för en personlig- eller gruppidentitet eller som en del av en 
frigörelse (2003). Att som människa ha tilldelats en stämpel som 
arbetslös eller arbetshandikappad samtidigt som man blir betraktad som 
(arbetskrafts)reserv får givetvis konsekvenser (Jarhag 2005). En fråga som 
Abrahamsson därför menar blir relevant att ställa är om en 
funktionshindrad är ett problemord för arbetsgivare eller om 
funktionshindrade istället skall betraktas som ett b- eller c - lag, dvs. som 
reserv i arbetskraften. (Rådet för arbetslivsforskning 2002). 
 

NiklNiklNiklNiklas Luhmanns systemteorias Luhmanns systemteorias Luhmanns systemteorias Luhmanns systemteori    
Ett annat sätt att försöka förstå handikapp på är det sätt Michailakis 
(2005) förmedlar när han gör oss uppmärksamma på den tyske 
sociologen Niklas Luhmanns systemteoretiska perspektiv. Luhmanns 
teori bygger på att funktionshindrade personers levnadsförhållanden i 
grund innebär att ”sociala system, precis som biologiska system, är 
självreproducerande system”(a.a. sid. 129). Det innebär att de i sig inte är 
beroende av andra för sin överlevnad utan pga. att de tillhör samma 
system och skapar sig själva, även kan ersätta de egna delarna med andra 
delar ur samma sociala system (a.a.). Enligt Luhmanns systemteoretiska 
syn är människan både en individ och en person där individen består av 
ett biologiskt system (kropp) och ett psykiskt system (dvs. ett system med 
medvetandet som bas), kunskaper och föreställningar (a.a.). I sin 
enskildhet befinner sig individen utanför det sociala systemet och tillhör 
de sociala systemens omvärld. I det ögonblick en kommunikation 
upprättas blir individen en person och kan inbegripas i ett socialt system. 
En poäng är alltså att personen alltid befinner sig i en/flera relationer till 
andra personer. Michailakis uttrycker det som att, 
 



”allt som kan tillskrivas en person i form av egenskaper, handlingar etc., 
måste förstås mot bakgrund av skillnaden mellan personen och den andre” 
dvs. i betydelsen annan person, min notering (a.a. sid 130). 

 
 Luhmann menar att de bägge, personen och den andre, är ”vad de är” 
i relation till varandra. Det som är intressant i detta sammanhang är när 
han pekar på att den kommunikation de sociala systemen använder sig av 
också innebär att olika språk talas, och att den översättning som måste 
ske, pga. av att olika språk talas, görs av systemet själv. Enligt Luhmann 
är kommunikationens innehåll beroende på vilka förväntningar som 
finns i det sociala systemet och vem som skall kommunicera det. Det 
innebär också att personen dras in i kommunikationen. Hur själva 
omvärldens budskap översätts (min kursiv) avgörs alltså av systemet själv. 
 
 Distinktionen person – individ är central i Luhmans teori och till 
följd av detta menar han att  frågan om vad handikapp är, är inte primärt 
intressant, utan istället att fokus borde finnas på, i vilka situationer av 
kommunikation personer skapas som handikappade. Vid en jämförelse 
med rollteorin kommenterar Michailakis Luhmans teori på följande vis, 
 

”Luhmanns personbegrepp liknar det sociologiska rollbegreppet, men 
skiljer sig från rollbegreppet genom att roll betyder att förväntningar är 
frikopplade från rollinnehavaren medan person knyter förväntningar till 
en konkret människa” (a.a. sid 130). 

 
 Den slutsats Michailakis gör innebär att det är den kommunikation 
som existerar i systemet som också skapar personen.  
 

”En persons egenskaper i ett visst system där han/hon ingår bestäms av hur 
systemet väljer att kommunicera om just denna person och detta bestäms 
av på vilket sätt personen utgör en störning, ett problem eller en tillgång 
för systemet” (a.a. sid. 130). 

 
 Av Michailakis tolkning av Luhmann kan vi förstå att det är det 
system personen ingår i som också avgör om denne utgör ett problem 
eller störning för detta system (jmf. Abrahamson sid. 42). Den fråga som 
omedelbart dyker upp blir då på vilket sätt den sociala konstruktion 
myndigheter och andra institutioner upprättar med hjälp språket också 



behöver innebära ett innehållsligt vidmakthållande i sociala system? Hur 
människor skapas som arbetshandikappade kan alltså, med hjälp av 
Luhmanns systemteori, i huvudsak förstås som hur olika delar i ett 
system kommunicerar med varandra. En ytterligare slutsats Michailakis 
drar av detta är när han pekar på att arbetshandikapp egentligen inte är 
något annat än kommunikation, dvs. att handikapp är den beskrivning 
som observatören tillskriver en viss typ av kommunikation. Den sociala 
innebörden av handikapp kan bara förstås genom att observera 
kommunikation om handikapp via de tal och de texter som 
kommunikationen utgörs av (a.a.). Då språkets kommunikativa 
användning utgör fokus i uppsatsen blir en systemteoretisk ansats viktig. 
 

Empowerment Empowerment Empowerment Empowerment –––– disempowerment återigen om ett mynts två sidor disempowerment återigen om ett mynts två sidor disempowerment återigen om ett mynts två sidor disempowerment återigen om ett mynts två sidor    
Att som enskild individ och arbetslös själv ”ta hand om sin situation” 
innebär att man vill visa omgivningen att det är jag själv som vill 
bemyndiga mig i alla situationer som berör mig som arbetslös och 
funktionshindrad. Det handlar ytterst om processer av egenmakt, att 
själv kunna ha kontroll och kunna utöva ett inflytande över de beslut och 
handlingar som berör ´mig´ (Jarhag 2001). I sammanhang av 
empowerment brukar människan ses som ett subjekt i motsats till objekt. 
Att ta ett eget ansvar innebär att människan görs delaktig i de processer 
hon/han befinner sig i. I en process som empowerment karakteriseras 
den av en progression från beroende mot oberoende samtidigt som den 
åsyftar en social förändring för människan.  
 
 Julian Rappaport (1987) beskrev empowerment som en process eller 
en teknik ”genom vilken människor, organisationer och samhällen 
förvärvar kontrollen över sina livsvillkor och engagerar sig själva i 
samhällets demokratiska processer” (a.a. sid. 122). Vanligen beskrivs 
empowermentbegreppet som ett mål, en process eller en form av 
intervention. I processer av empowerment betonas också vikten av att 
individen informeras om vilken dynamik makt och relationer har inom 
de olika sociala, politiska och ekonomiska systemen. Det är också i dessa 
sammanhang begreppet makt kan definieras som den nivå på vilken 
människor är kapabla att påverka vår miljö (Evans 1992). Elaine 
Pinderhughes däremot, definierar makt som ”kapaciteten att influera de 
krafter som påverkar det egna livsutrymmet (one´s life space) till sin 
fördel” (1983, sid. 322). Då empowerment har med människors egen 



makt att göra, dvs. prefixet ”em” i empowerment styr makten till någon, 
blir ibland skillnaden i makt något som utmanar och som därigenom kan 
bli ett problem för dem som har makten, dvs. skapar problem för sociala 
system i stort. I en omvänd definition av empowerment finner vi vad 
Rappaport kännetecknar som avsaknaden/frånvaron av empowerment 
(1981). I denna konstaterar han att frånvaron av empowerment innebär 
en reell maktlöshet, inlärd hjälplöshet, ett främlingskap och en avsaknad 
av kontroll över livet, något som vi alltså kan säga kännetecknar 
disempowerment. Rappaport (1981) liksom Oliver & Barnes (1998) 
hävdar att empowerment är något som ´måste tas´ av de personer som 
omfattas, även om de politiska medlen för själva tillägnandet av detta, 
skiljer sig åt. Rappaport menar att de politiska strukturer som råder idag 
ger ett utrymme för detta medan Oliver & Barnes hävdar att något 
sådant utrymme inte existerar idag. Empowerment är alltså något som 
tas, medan ´power´, makt, är något som överförs från någon till någon 
annan, för att användas på ett bestämt sätt av sin ”tagare” (Jarhag 2005). 
”To be empowered” har alltså ett bestämt syfte och ett mål och 
transformeras på vägen till detta mål genom processer av handling (a.a. s. 
40).  
 
 I det maktlöshetsperspektiv Paolo Freire (1970) beskrivit, blir 
människan maktlös i samma ögonblick som hon antar rollen som det 
objekt den omgivande miljön tillskriver denne. Det motsatta innebär 
istället att anta en roll som ett handlande subjekt i världen. Om 
människan tillskrivs en roll som objekt, dvs. görs maktlös, innebär det att 
människan fjärmas från deltagandet och ”konstruerandet” av den sociala 
verkligheten. Maktlöshet blir då ett resultat av en passiv acceptans, 
antingen som ett förtryck från något kulturellt givet eller som en 
överlevnadsstrategi till en ”tyst kultur” (Kieffer, 1984).  
 
 I den utveckling av teorier som berör empowerment inryms också 
kunskapsområdet socialt arbete. En internationellt erkänd forskare i 
socialt arbete, professor Malcolm Payne (2002), refererar till Crofts & 
Beresfords syn på den participativa praxisen som rymmer fyra faser 
(1994). Den första fasen innebär att empowerment inbegriper ett 
ifrågasättande av förtryck och att man gör det möjligt för människor att 
´ta befälet´ över de faktorer som påverkar dom. Den andra fasen handlar 
om kontrollen över situationen av deras egna behov och att de får göra sin 
stämma hörd vid beslut och planering av olika åtgärder. Den tredje är att 



man stärker människors personliga resurser så att de kan få mer makt, 
utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla samt ändra sina 
förväntningar, kunskaper och färdigheter. Avslutningsvis innebär fas fyra 
att man förändrar myndigheten så att den blir mer öppen för delaktighet. 
 
 Stig Larsson (2002) fäster uppmärksamhet på den relation 
empowermentperspektivet har till människan som subjekt. Enligt 
Larsson innebär det förväntningar på att denne skall vara aktiv i de 
processer som berör det egna livet. Ett deltagande som enligt Larsson 
ökar såväl rättigheter, valfrihet som egenansvar. Han menar att själva 
diskussionen om empowerment och arbete/arbetsmarknad även innebär 
en diskussion om medborgarskapet och dess rättigheter samt rätten att 
vara delaktig i arbetslivet (a.a.).  
 
 ”To be empowered” innebär alltså att personen tillägnar sig makt och 
samtidigt tillskrivs högt värderade roller. På motsvarande sätt sker 
processer av disempowerment genom en förstärkning av nedvärderade 
roller. Om sådana processer existerar i möten mellan arbetsförmedlingar 
och funktionshindrade personer, i samband med att de senare söker 
arbete, går det kanske att förstå varför funktionshindrade personers 
erfarenheter ibland innehåller det som Wolfensberger (2002) karaktäri-
serar som nedvärderade roller (se nedan). 
 
 Det vi vet är att staten, t.ex. via lönebidragsutredningen, fäster stor 
uppmärksamhet vid hur arbetslösa människors erfarenheter tas tillvara 
(2003:95). Ett exempel på detta uttrycks av det ansvariga statsrådet 
Karlsson på följande vis, 

 
”Jag vill understryka att det måste vara individens önskemål och behov 
som är grunden för den fördjupade kartläggningen och vägledningen../../I 
det här sammanhanget vill jag hänvisa till vad som sägs i 
Samhallsutredningens betänkande om behovet av ett perspektivbyte där 
myndighetsutövningen på ett annat sätt än idag måste ta hänsyn till och 
mobilisera individens önskemål och förutsättningar” (min kursiv, SOU 
2003:95, sid. 67). 

 



 Ett klargörande som både anger betydelsen av, och fäster 
uppmärksamhet vid, hur viktigt samhället anser det är att tillvarata 
individens egen kraft, egna erfarenheter och önskningar. 
 
 Med ett sådant perspektiv kan vi också förstå att språkets betydelse, 
samt tillägnandet av kunskap från teoribildning om empowerment, torde 
vara viktig. Huruvida frågan om utövandet av språket samtidigt också 
utgör ett instrument för att bevara maktrelationer blir intressant. 
Språkets funktion är alltså verksamt i processer såväl av empowerment 
som av disempowermentkaraktär. En annan fråga av problematisk 
karaktär blir hur man ska förstå skillnaden mellan myndighetens ofta 
retoriska hållning och samma myndighets praktiska handlande. Enskilda 
individer och grupper benämns och organiseras administrativt som 
arbetshandikappade av arbetsförmedlingar. Om arbetsmarknaden därför 
är ”öppen” för alla, och möjliggör för arbetslösa funktionshindrade 
personer att kunna uppnå någon form av reellt inflytande och kontroll i 
de processer där det avgörs om deltagande får en mening, avgör samtidigt 
hur delaktigheten ser ut. Huruvida delaktigheten på arbetsmarknaden då 
visar sig vara verklig eller en chimär för funktionshindrade personer 
avgörs på arbetsmarknadens arenor. På samma sätt som sociala roller 
värderas och omvärderas är inte heller delaktigheten något konstant eller 
något som uppnås för tid och evighet. Detta understryker t.ex. Jeppson 
Grassman (2003) när hon menar att delaktighet kräver såväl en 
ömsesidig tillgång till språket som att de institutionella och 
organisatoriska möjligheterna finns på arbetsplatsen för funktions-
hindrade. Om ej, blir följden av detta att den enskilde görs maktlös och 
blir därmed inbegripen i processer av disempowerment. I processer av 
empowerment blir personen däremot delaktig och mer oberoende medan 
det i processer av disempowerment handlar om beroende och maktlöshet 
som slutpunkt, och i värsta fall till sociala situationer som Seligman 
(1975) karakteriserade som inlärd hjälplöshet.   
 
 Den institutionella diskriminering detta antyder och den 
marginalisering det skulle innebära uppehåller sig Swain m.fl. (1998) vid 
när de presenterar ´the SEAwall model´. Den presenterar föreställningen 
om hur institutionella barriärer förhindrar funktionshindrade personer 
att få access till och deltagande i olika organisationer. Modellen av 
institutionell diskriminering bygger på att hinder i institutioners 
inställning är konstruerade utifrån omständigheter i individens 



omedelbara miljö. Dessa har i sin tur har konstruerats utifrån strukturella 
hinder. Bland de miljömässiga hindren redovisar modellen, förutom 
policys av institutionell karaktär och organisatoriska regler, också 
professionell verksamhet som; bedömningar, omvårdnad och lämplig 
behandling och en i detta sammanhang intressant variabel, nämligen ”det 
handikappande språket”.  
 
 På en strukturell nivå bildar hierarkiska maktrelationer och strukturer, 
som t.ex. disempowerment av funktionshindrade personer, variabler av 
betydelse. Nivåerna är interrelaterade med varandra och kittet mellan 
dem utgörs av ideologier där normalitet och ömsesidigt beroende är de 
två huvuddelarna (a.a.).  
 
 I SEAwall modellen presenteras några hinder i den institutionella 
diskrimineringen, dels ”det handikappande språket” på en nivå närmast 
individen och dels ”disempowerment av funktionshindrade personer” på en 
strukturell nivå. Låt oss nedan se och reflektera över hur dessa begrepp 
kan få betydelse. 
 
 Ett problem som verkar vara av mer allmän karaktär är att de 
teoretiska klassifikationssystem som används inom olika 
samhällsinstitutioner, t.ex. den tidigare berörda ICF-modellen, inte 
verkar vara övertänkt i hur den skall användas av arbetsförmedlingar och 
länsarbetsnämnd, dvs. hur de ska kunna assistera ”minoritetens 
individer”. Samtidigt verkar användningen av klassifikationssystem till 
synes också tjäna till att reducera individernas handlingsutrymme. Av 
myntets två sidor verkar en ha en språklig baksida. Då samma mynt 
förmedlar såväl något positivt som negativt signaleras något 
motsägelsefullt. Hypotetiska konstruktioner som kodifiering, klassificer-
ing och ´handikappets funktionella begränsningar´ kan kanske hjälpa oss 
att förstå sociala reaktioner på människor som är olika. Men när sådana 
hypotetiska konstruktioner samtidigt producerar klassificeringssystem 
som används i dubbel mening för att förstå klassificerade individers 
beteende blir de i samma ögonblick cirkulära och problematiska 
(Szymanski & Trueba, 1999). De som använder dessa konstruktioner 
blir då kodifieringens agenter (a.a.). I huvudsak utgörs den institutionella 
diskrimineringen av att den service arbetsförmedlingar förväntas bistå 
individen med även sker mot bakgrund av om och hur människors 
erfarenheter tas tillvara och om de behandlas som subjekt. Idag ger 



Arbetsförmedlingen ´support´ samtidigt som de verkar medverka till 
individens ofrihet, ett motsägelsefullt problem.  
 

SociSociSociSociaaaal Role Valorizationl Role Valorizationl Role Valorizationl Role Valorization    
Varför kan då teorier om sociala roller bli intressanta i detta 
sammanhang? Det har att göra med den sociala roll en människa får eller 
tilldelas som arbetslös och funktionshindrad    men också de processer som 
föregår denna roll.... Det har också att göra med hur en människa betraktas 
i rollen som arbetshandikappad, såväl av sig själv som av andra, men det 
handlar också om vilka symboliska bilder som avspeglas och 
kommuniceras genom språket. Vidare handlar det om vilka 
meddelanden som sänds när värderade ord används samt vilka 
innebörder denna språkliga kommunikation får. Frågorna kring hur 
sociala roller fördelas och tilldelas är många. Förutom empowermentteori 
kan en teoretisk modell som Social Role Valorization (SRV), ytterligare 
bidra till att vidareutveckla tänkandet kring hur begreppen används, vilka 
konsekvenser de får och hur de också kan leda till människors tillkorta-
kommande i processer av exkludering på en arbetsmarknad.   
 
 I Merriam-Webster, On line Dictionary (2005-10-15), framgår att 
valorize etymologiskt kan härledas till det portugisiska ordet valorizar, 
från valor (från det medeltida latinet) dvs. värde.  
 
 För att bättre förstå i vilka situationer de grupper och enskilda 
människor kan hamna i, som har någon form av funktionshinder och 
samtidigt inte har tillträde till arbetsmarknaden, kan en teoretisk 
utgångspunkt vara The Social Role Valorization. Social Role Valorization 
förkortas vanligtvis med SRV. Det centrala begreppet i SRV- teorin är 
´normalization´. 
 
 Kristjana Kristiansen (1996) översätter SRV (VSR) med omvärdering 
av social roll (s. 30). Kristiansen (1996) refererar till DiLeo (1993) som 
sammanfattar de viktiga beståndsdelarna i de värderingar som ligger till 
grund för ”Supported Employment” när DiLeo hävdar att ”huvudtanken 
är att alla är arbetsdugliga, (...) och huruvida man lyckas eller misslyckas 
på arbetsplatsen beror på både det sociala sammanhanget och det stöd 
som finns tillgängligt” (a.a. sid. 32).  
 



 Den som främst är känd för att ha utvecklat SRV är den amerikanske 
psykologen Wolf Wolfensberger. Redan under 1960-talet hade han 
påverkats av de tankar och idéer som den svenske statsvetaren Bengt 
Nirje (1969) och den danske psykologen Niels Erik Bank-Mikkelsen 
(1964) fört fram i den s.k. normaliseringsprincipen. 
 
 Wolfensbergers ideologiska utgångspunkter har senare gjort att han 
försökt klargöra sitt avståndstagande från en annan och liknande 
ideologisk hållning, nämligen empowerment (Wolfensberger 2002). Med 
utgångspunkt i normaliseringsprincipen utvecklade han en människosyn 
där medlems- och medborgarskap var centrala i samhället.  
 
 Det primära, och därför är det som dominerar i människors liv, är 
sociala roller och det är därför naturligt att SRV samtidigt utgör ett sätt 
att försöka förstå rollers betydelse och att det knyts an till social rollteori. 
SRV, som teoretisk inriktning, intresserar sig alltså för människor och 
deras roller, hur andra människor värderar eller nedvärderar dessa roller 
och hur dessa sociala roller sedan reflekteras i olika förhållningssätt. SRV 
grundar sig i det empiriska sammanhang som associeras med rollteori 
(Wolfensberger 2000). 
 
 När SRV refererar till begreppet ”devalued people” förmedlar 
innehållet i termen hur människor uppfattas och tolkas av andra, som att 
de har ett mindre värde i förhållande till hur dessa människor ser på sig 
själva och hur andra människor betraktar dem (Wolfensberger, 2000). 
Wolfensberger menar att man självklart inte behöver instämma i en 
sådan bedömning av värde. Han är för övrigt, och som nämnts tidigare, 
noga med att betona att SRV fås från empirisk kunskap och teorier från 
social vetenskap och att dess syfte främst är att förstå hur människors 
sociala roller skapas av andra och hur de i omgivningens ögon ges 
positiva eller negativa värden (a.a.). Vidare menar han att SRV skall 
tolkas som en empirisk social- och vetenskaplig teori vars syfte är att 
informera människor om relationen mellan de olika sociala roller 
människor innehar samt att de dessutom ska försvara sig emot riskerna 
att tilldelas socialt nedvärderade roller (Wolfensberger 1995). I denna 
teoretiska ram diskuteras alltså hur och varför människor hamnar i s.k. 
socialt nedvärderade roller. Hur ser då Wolfensbergers teoretiska anspråk 
ut och hur kan de förstås i teorin om Social Role Valorization?  
 



 Hörnstenarna i denna empiriskt inriktade teori är följande - det 
framgår att de innebär steg i ett reflekterande kring möjligheter. 
 

- “Understand devaluation and its consequences (e.g. the ´common 
life´ 

 experiences of people who are devalued and the effects of 
devaluation on human service workers, 

- Learn the basic tenets or SRV as a means of addressing those 
experiences of devaluation 

- Gain clarity of personal values vis-a-vis issues of devaluation and 
one´s personal service to people who are devalued 

- Strengthen, support and confirm one´s commitment, stand and 
purpose to individuals who are wounded by devaluation” 

(www.socialrolevalorization.com)  
 
 Vi kan konstatera att en betoning sker på begreppet devaluation och 
vad som sker i dessa ”nedvärderande” sociala processer. De huvudfrågor 
som den engelske forskaren David Race m.fl. (2005) redovisar berör de 
delar som brukar vara relaterade till SRV och behandlar; 
 

1. Nedvärdering (devaluation) av sårbara/svaga individer 
2. Nedvärderade roller och de delar av servicen som vidmakthåller 

dessa 
3. SRV är ett (av många) sätt som är inriktad mot nedvärdering – 

handlingar som i sista hand beror på värderingar 
4. De mål SRV vill nå utspelar sig på tre nivåer där; 

- det primära målet koncentrerar sig på ´livets goda sidor´ 
- det sekundära målet berör, dels allt det som underlättar i livet, 

dels stödet till människor men även att försvara människors 
högt värderade sociala roller 

- det tredje målet handlar om att maximera såväl människans 
sociala symboler som den personliga kompetensen    

5. SRV´s handlingar utförs på skilda nivåer i sociala grupperingar – 
inte enbart på en personlig nivå (a.a. p 509) 

 
 I sin artikel ”A Brief Overview of Social Role Valorization” ger 
Wolfensberger (2000) en grov översikt av vilka människor han tänker 
på som nedvärderas i ett modernt samhälle. I den kategorisering han 



gör och av det han menar vara mer typiskt för de negerande 
livserfarenheter som kännetecknar människor som nedvärderats i sina 
sociala roller, omnämner han 18 olika negativa erfarenheter (wounds 
of devalued people), varav några redovisas här, 
 
- “people become devalued because they are impaired in body, 

including in brain or sense organs, whereas others become thusly 
impaired as a result of being devalued 

- people become devalued because they are impaired in functioning, 
and many others become functionally impaired (e.g. illiterate) as a 
result of being devalued 

- once devalued for the above or other reasons, people are at extreme 
risk of getting relegated to low social status in society and of being 
looked down upon, perhaps as second - class citizens – or even 
worse.” (a.a. p. 107) 

 
 Vidare nämner han att i en annan av dessa negativa erfarenheter 
verkar det som att de människor som tilldelats nedvärderade roller också 
tilldelas eller ”förkastas” (get cast into) till speciella roller.  
 

“One consequence of Wounds is that devalued people get cast into roles 
that are devalued in society, even as their access to valued roles is severely 
diminished. Typically, there is some kind of link between why a party is 
devalued and the specific devalued roles that get imposed on it, or the 
valued roles that get withheld from it” (a.a. p. 107.). 

 
 Den länk Wolfensberger nämner, mellan anledningarna till att en 
grupp nedvärderas och de detaljerade nedvärderade roller som läggs på 
detta, innebär en typ av erfarenheter som kan vara oss behjälpliga med att 
förstå varför arbetslösa personer med funktionshinder blir utsatta för att 
konstrueras till att bli ”arbetshandikappade” och generellt tilldelas denna 
roll. Han fortsätter med att konstatera, 
 

” in other words, the devalued party is commonly given a role identity that 
confirms and justifies society´s ascription of low value or worth to that 
party” (a.a. p. 107), 

 



för att avslutningsvis särskilt framhålla att negativa roller överhuvudtaget 
alltmer fått ett fotfäste, samt att de dessutom ökat i omfattning. Det har 
inneburit att de personer som nedvärderats och tilldelats en sådan roll 
också inkluderar de som har blivit offer eller beroende (av 
servicesystemet) som klienter.  
 
 Många personer, som systematiskt tilldelats nedvärderande roller, 
tilldelas dessa enbart i syfte att administrativt kunna kategoriseras hävdar 
Wolfensberger (a.a.). Den typen av negativ polarisering innebär 
samtidigt att personerna ”skyltar med” ett värdebudskap man fått av 
andra, något som man själv aldrig velat erhålla. Det här menar han 
fungerar som ett av många tekniska sätt ett samhälle anammat för att 
organisera verksamheter. Språkligt används ”tekniken” för en 
”imagedegrading” (som en förnedrande bild) karaktär. Ett språk som 
Wolfensberger menar används och vars främsta uppgift är att 
vidmakthålla en upprättad beroendesituation (a.a.). 
 
 Noteras bör att Wolfensbergers empiriska exempel ofta är hämtade 
från ett område som berör utvecklingsstörda personer men att han, i sin 
domänbeskrivning av positiva och negativa exempel, inte gör någon 
åtskillnad från att denna också skulle kunna gälla andra områden (a.a. p. 
110). 
 
 I den här uppsatsens sammanhang finner vi att Wolfensbergers tabell 
över rolldomäner bl.a. innehåller Economic productivity och occupation 
samtidigt som vi kan notera att en positiv kategori utgörs av att vara 
anställd (employer). I en annan figur (the most common experiences, or 
´wounds´of devalued people, p 510) refererar Race (2005) till ett av 
Wolfensbergers tidiga arbete (1983) och analys med den omdefiniering 
av normalisering som skett över tid. Här redovisas för första gången, mig 
veterligen, hur han tänkt sig få del av människors allmänna erfarenheter 
då det gällt kränkningar (wounds). Särskilt intressant att notera är det att 
figuren innehåller moment som kännetecknar termen disempowerment. 
Race anger t.ex. frånvaron av kontroll och frånvaron av självständighet 
och frihet som några sådana exempel. Dessutom nämner han, som 
ytterligare exempel på detta, utarmande av egna erfarenheter 
(impowerishment of experience) och exkluderandet från kunskap och 
deltagande (a.a.). 
 



 Genom den ”listning” Race gör i sin analys framkommer att nyckeln i 
devalueringsprocesser är själva ”förvärvandet och/eller tillskrivandet av 
historiskt nedvärderade roller för sårbara/kränkta människor och att en 
förstärkning av dessa sker genom olika meningar av ´symbolisk 
stämpling´. Själva överbringandet av de ´meddelanden´ som berör dessa 
roller sker på fler än ett sätt och vidmakthållandet och bevarandet av de 
uppfattningar och förväntningar som kommer från dem förstärker ofta 
rollerna själva (Race m.fl. 2005).  
 
 I de forskningsresultat Race redovisar framträder att det är i dessa 
språkliga meddelanden man kan finna de stora och dominerande 
”kanalerna för kommunikation” varigenom också rollmeddelanden 
överlämnas (a.a.). I den figur Race tecknar av de språkliga kanalerna 
redovisas att kommunikationen kontextualiseras i: Den fysiska miljön, 
den sociala kontexten, aktiviteter, språket, personlig presentation och 
diverse aspekter (a.a., p. 511). 
 
 Om vi därefter studerar hur de dominerande och mest betydelsefulla 
kanalerna var verksamma inom den mänskliga servicen redovisar Race ett 
resultat som uppdagar en klart besvärande verklighet då den inte bara 
redovisar hur servicen står i maskopi med nedvärderingen av redan 
sårbara människor utan också inrymmer aspekter som i sig själva är 
nedvärderande. Den slutsats Race drar av detta verkar ha en viss 
överensstämmelse med den kritik som brukar riktas mot den s.k. 
medicinska modellen (Oliver 1996, Shakespeare & Watson 1997). 
 
 En försiktig slutsats av Race resonemang kanske kan dras här. Det 
språk som används till personentill personentill personentill personen eller till en grupp,till en grupp,till en grupp,till en grupp, eller används indirekt 
om personenom personenom personenom personen eller om enom enom enom en grupp grupp grupp grupp har stor betydelse. Även vilka namn man 
använder på servicen eller det språk eller andra symboler som används, 
och som på något vis kan knytas an till en persons eller grupps 
aktiviteter, har stor betydelse. 
 
 Wolfensberger (2000) indelar de sociala rollerna i ”big or small roles” 
(p. 111). Till de ”stora rollerna” räknar han in de som har med personens 
eget liv att göra och de som tilldelat honom viktiga roller t.ex. föräldrar 
och släktingar. Som exempel på ”small roles” nämner han de som har 
mindre utrymme i personens liv, t.ex. banktjänstemannen, tandläkaren 
eller liknande. Den slutsats han drar av detta är att det värde som 



människor anger, eller fäster uppmärksamhet på, har en mycket större 
påverkan på individens eller gruppens liv än de där personen/gruppen 
tillskrivs ”small roles”.   
 
 Till de faktorer som har en ”stor roll” i en människas liv finns de som 
knyter an till arbete. Han exemplifierar det genom att referera till en inte 
ovanlig amerikansk konversation; 
 

“In America the first thing people are apt to ask someone they have just 
met is ´what do you do´ meaning what kind of work are you in?” (a.a. p. 
111) 
 

 Hans förklaring till varför detta är så viktigt är att omgivningen vill 
placera människan någonstans, ge personen en plats i samhället. Om 
samma betydelse av arbete är lika angelägen i Sverige vill jag låta vara 
osagd, men å andra sidan finns mig veterligen inga resultat som redovisar 
eller talar emot detta (Jarhag 2005). 
 
 För det första kan vi med Wolfensberger ord konstatera att rollen 
innebär att ge personen ”en plats” dels visavi andra, och dels i samhället. 
En andra orsak till varför sociala roller är viktiga åskådliggörs när han 
pekar på att varje totalitet, dvs. alla roller en person fylls med, också 
påverkar varje annan aspekt i dennes liv. Ett tredje skäl är att ju fler ”big 
roles” en persons liv innehåller ju mer är omgivningen beredd att inte 
fokusera på personens andra och mer negativa roller. Innehavet av stora 
och positiva roller innebär samtidigt ett starkt försvar mot att bli 
nedvärderad av andra skäl. Det fjärde och sista skälet till varför sociala 
roller enligt SRV är viktiga är att de i ett samhällsperspektiv sannolikt 
utgör något positivt för att samhället ska kunna utvidga de ”goda 
sakerna” det har att erbjuda människor med värderade roller medan det 
för de människor som tillskrivs nedvärderade roller troligtvis också 
innebär att de blir erbjudna ”dåliga saker” av samhället (a.a. p. 112). 
 
 Wolfensberger vill dock ”skydda” sina empiriska ansatser. I artikeln 
”Social Role Valorization and, or Versus, ”Empowerment” (2002) 
försöker han dra upp skiljande drag mellan respektive empowerment- 
och SRV ideologi. Att synonymisera dessa teoretiska riktningar är 
otänkbart för Wolfensberger. Han inte bara gör ett försök att särskilja 



dem utan ger sig också i kast med att såväl förenkla som nedvärdera 
empowerment som ideologi, 
 

”the promotion of empowerment and total self-determination for impaired 
people comes at the worst possible time, namely, just as humanity is 
beginning to be beset by environmental catastrophe and the return of an 
age of plagues, and as both Western societies and the world order – such as 
it was – are collapsing” (a.a. p. 257).  

 
 Han menar därför att en ideologi som empowerment enbart är ute 
efter någon onyanserad och egoistisk position av makt och är inte 
intresserad av värderingar och acceptans av andra (a.a.). 
 

”But empowerment or self-determination schemes seek only power and 
autonomy” (a.a. p. 257). 
 

 Om jag tolkar och förstår Wofensberger rätt förfäktar han bl.a. över 
att empowermentteori, liksom många andra -ismer, är beroende av att 
varje människa inrymmer ett mått av tankar och föreställningar som 
istället är kopplade till en tro till något eller en religion,  
 

”in fact, many people incoherently have several religions which, rather 
embarrassingly, are usually mutually exclusive” (a.a. p. 253). 
 

 Mot bakgrund av huruvida alla människors möjligheter att kunna 
utöva kontroll över sina liv (och vara beroende av de vid sidan som har 
makt), kommenterar han på följande vis; 
 

”But to demand that one single value and accompanying lifestyle should 
be thrust on others who do not share the same religion – let alone the 
competencies to live accordingly – is a form of religious dictatorship” (a.a. 
p 257). 

 
 Den kontraproduktiva mening han finner i att människor som redan 
har mycket makt, och därför kan göra och få vad de själva vill, pekar 
enligt Wolfensberger på att det inte nödvändigtvis behöver innebära att 
de roller de samtidigt erhåller är högt värderade, beroende på att de av 
många andra människor inte obehindrat tillåts uppnå de “goda sakerna”. 



En ytterligare oförenlighet mellan SRV och empowerment skulle enligt 
Wolfensberger vara att SRV är ett mer övergripande begreppsligt- och 
handlingssystem som informerar människor om hur man inom dessa 
handlingssystem kan möjliggöra att de kan öka/höja människors sociala 
roller, om nu som Wolfensberger uttrycker det, ”det är vad som är 
önskvärt”. Ett sådant rollvärde i sig skulle leda till ett överförande av 
goda saker till dem från omgivningen/andra till skillnad mot ett 
ideologiskt system som empowerment eller självbestämmande, vilket som 
nämts ovan, enbart söker makt och självständighet (Wolfensberger 
2002). En av Wolfensbergers poänger är att empowerment inte på något 
vis utgör en garanti för att nå ”högt värderade roller”. 
    

Devalued roles och Devalued roles och Devalued roles och Devalued roles och disempowermentdisempowermentdisempowermentdisempowerment    
Genom de processer av arbetslöshet den enskilde befinner sig i och den 
klassificering som sker med hjälp av handikappkodning tilldelas denne 
som arbetshandikappad en speciell kategori och får samtidigt en 
nedvärderad roll som arbetslös och funktionshindrad. I samma process 
sker samtidigt en förtingling av personen till ett objekt och ”görs” till en 
kategori. Själva processen av förtingligande är av disempoweringkaraktär. 
Språket, och de ibland kategoriska innebörder det bär med sig, är det 
som vidmakthåller ett reifierande och processer av disempowerment, 
något som Wolfensberger oundvikligen menar leder till devaluaded roles, 
dvs ”small roles” (a.a.).  
 
 Det verkar alltså finnas ett samband mellan processer av 
disempowerment, om vi med detta menar den innebörd Rappaport 
(1987) ger uttryck för – reell maktlöshet, inlärd hjälplöshet, ett 
främlingsskap och en avsaknad av kontroll och nedvärderade roller, där 
följden av en nedvärderad roll kan förstås som den konsekvens det får för 
den enskilde i marginaliserande och exkluderande effekter. En enkel 
modell som kan beskriva hur språket i ett systemteoretiskt perspektiv 
används i ett socialt system som arbetsmarknad och hur detta perspektiv i 
sin tur kan kopplas till teori om empowerment och rollteori kan därför se 
ut på följande vis; 
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Modell: språk, värderingar och arbetsmarknad 
 
 Vid arbetslöshet utesluts personen från de sociala sammanhang där 
arbete har ett högt socialt värde, en process av dekontextualisering, 
passivisering och ett ”icke deltagande” sker. 
 
 De processer av disempowerment som sker då den arbetslöse inte ges 
möjlighet att delta i de processer där något bestäms om arbete och där 
personen inte heller innehar någon egenmakt i samtal och 
beslutsprocesser av densamma, eller är utsatt genom att omgivningen 
använder ett diskvalificerande och stigmatiserande språk innebär att 
personen förtingligas. Enligt den modell som beskrivits ovan innebär det 
i slutänden att det leder till att personen tillskrivs en nedvärderad roll. I 
termer av devalueringsprocesser innebär det att omgivningen symboliskt 
”avkläder” personen som subjekt sina bärande delar; självbestämmande, 
kontrollen av sitt jag och jagets deltagande (handlingar av 
identitetsskapande karaktär), för att istället ”ikläda” denne det som 
karakteriserar en nedvärderad roll. Race menar att vad som sker i dessa 
processer förstärks genom olika meningar av symboliska stämplingar när 
ett meddelande överbringas till omgivningen om att detta är en 
nedvärderad roll. 
 
 Om de termer som används på arbetsmarknaden däremot innehåller 
positiva värderingar sker istället en process där personens inflytande och 
egen kraft tas tillvara vilket leder till högt värderade roller. 
 
 Disempowerment utgör en (o)medveten process från personens 
omgivning i syfte att finna lämpliga och nedvärderande roller för denne. 
Ingen person vill få sig tillskriven en nedvärderad roll utan vill snarast ”gå 
ur” en sådan roll för att istället finna big roles (Wolfensberger 2002). 



Nedvärderade roller är dock svåra att bryta upp ifrån och att förändra 
”small roles till big roles” innebär stora svårigheter (a.a.). Med hjälp av de 
resultat Holmqvist redovisat kan vi förstå att ett begrepp som 
arbetshandikapp i själva verket är en inlärd social roll (2005). De 
personer som från början är okodade är inte arbetshandikappade i någon 
bemärkelse förrän de genom ”organisatoriska normer, rutiner och regler 
som specificerar vad som förväntas av dem som arbetshandikappade och 
som specificerar vad som är moraliskt och etiskt acceptabelt och 
oacceptabelt, lämpligt och olämpligt handlande och bra och dåliga 
attityder som arbetshandikappade” (a.a. sid. 307).  
 
 I den diskussion som förts ovan har jag försökt väva samman en 
redovisning av intressanta forskare, som mer än andra skisserat hur 
språket får en konstruerande och konstituerande funktion när det gäller 
människor med funktionshinder – ja hur själva kategoriseringen av detta 
mänskliga dilemma skapar ytterligare barriärer av motstånd mot 
individens integrering i ett produktivt sammanhang. Dessa hinder består 
i en rad omständigheter – en inbrytning i individens medvetande om sig 
själv – en negativ självuppfattning – respektive upprättande av kategorier 
av ”förståelse” från omvärldens sida vilken i själva verket ofta har 
karaktären av symbolisk exkludering osv. Så ser de teoretiska 
resonemangen ut. Min reserverade reflektion är att dessa teoretiska 
resonemang måste kvalificeras empiriskt i en rad olika sammanhang som 
är arenor och där vi möter människor som betecknas som 
funktionshindrade. Trots att man markerat den teoretiska diskussionens 
avhängighet av empiriska kunskaper så är det en påtaglig diskrepans 
mellan den kreativa teoretiska diskurs jag hänvisat till (se ovan) och våra 
faktiska kunskaper om hur språket fungerar som konstitutiv diskurs. Till 
detta ”problem” vill jag återkomma nedan i min avslutande diskussion 
och sammanfattning. 
    

Att språkligt placeras utanför arbetslivet Att språkligt placeras utanför arbetslivet Att språkligt placeras utanför arbetslivet Att språkligt placeras utanför arbetslivet ––––        
ett försök till sammanfattningett försök till sammanfattningett försök till sammanfattningett försök till sammanfattning    
Språket verkar alltså till synes inte bara medverka i en konstruktion av 
hur vi ska förstå handikapp utan verkar också användas i ett intentionellt 
och kulturellt syfte där vi ibland finner att ett underordnande 
upprätthålls (Priestley, 1999). Jurgen Habermas har visat att 
välfärdskapitalismen är kreativ med att finna nya sätt att dominera och 



att själva underordnandet av livsvärden kommer att öka (1987). 
Innebörden av ett sådant resonemang kan i den här uppsatsen förstås 
som att länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar är rationella 
institutioner men att de i sin rationalitet kan ha ett mer subtilt än 
konkret syfte med sin kategorisering. En konstruktion av handikapp som 
en administrativ kategori kan ibland mer ses som en allt mer utvidgad 
produktion av medicinsk och/eller rehabiliterande service. Inom en sådan 
kontext, diskurser och personlig tragedi (Finkelstein 1991, Albrecht 
1992) samt funktionella begränsningar (Abberley 1992) tjänar det sist 
nämnda till att individualisera handikappet och på grund av detta 
samtidigt kan ”skymma” handikappets sociala och ekonomiska orsaker. 
Poängen med detta innebär att det är otillräckligt att endast identifiera 
handikappande värderingar om det inte samtidigt går att visa hur 
värderingarna blir    handikappande    ((((Priestley 1999). Precis som Priestley 
påpekar menar även jag att språkbrukets funktion och dess värderingar är 
av ideologisk karaktär och kan, som sådan, i varje ögonblick spela en 
central roll i vidmakthållandet av över- och underordnande. Därför 
menar också Söder att ett samhälles kulturella föreställningar spelar en 
viktig roll i kampen mot diskriminering (Rådet för Arbetslivsforskning, 
2000). 
 
 De kulturella värderingarna har, när de fungerar ideologiskt, en 
central roll i detta och om det är så menar Priestley samtidigt att de 
spelar en huvudroll i att upprätthålla existerande relationer av makt inom 
en välfärdsproduktion (Priestley 1999).  
 
 I de dokument arbetsförmedling och länsarbetsnämnd producerar 
återfinner vi att såväl policy som perspektiv utgör de ideologiska 
funktioner som legitimerar sociala relationer och som ibland blir 
handikappande (Jarhag 2005). Språkets ideologiska innebörder kan 
därmed bli grunden i en ´handikappism´. Holmqvist (2005) reflekterar 
t.ex. över om inte de språkliga terminologier och begrepp som 
regelmässigt uppfinns och används med tiden får ett eget liv för att ”till 
slut slår användningen av språket tillbaka mot det samhälle som en gång 
uppfann dem” (a.a. sid. 342). 
 
 I uppsatsen har jag reflekterat över att funktionshindrade personers 
önskan av arbete inte skiljer sig åt från andra människors anspråk av 
arbete. På ett påtagligt sätt menar jag att detta ibland synliggör och 



förstärker intrycket av att administrativa strukturer ibland ser, som sin 
främsta uppgift, att hålla funktionshindrade personer i ett tillstånd av 
beroende. Vic Finkelstein menar t.ex. att i dessa administrativa uppgifter 
används strategier av disempowerment (1991).   
 
 En av Mark Priestleys (1999) slutsatser innebär att upprätthållandet 
av handikappade människor, som en administrativ kategori i en 
välfärdsproduktion, förstärker den kulturella konstruktionen av 
handikapp som ”andra” (otherness). Till följd av detta menar han att den 
segregation som sker av funktionshindrade människor i samhället i första 
hand har producerats genom de strukturella förändringar som skett på 
arbetsmarknaden. Även om de definitioner och begrepp som används 
främst visar sig vara av administrativ karaktär, och kanske dessutom är 
byråkratiskt definierade, är de samtidigt inneslutna i kulturen och 
strukturellt producerade.  
 
 Den kollektiva konstruktion, som sker med hjälp av ett 
klassificeringsinstrument som ett kodschema, innebär i ett administrativt 
perspektiv samtidigt en hjälp där det skapar en ordning i hur de olika 
”handikappen” ser ut. I ett individuellt perspektiv kan detta dock även 
innebära något negativt eftersom klassificeringen kan medföra en 
exkludering och ett utanförskap pga. att det stämplar någons oförmåga. 
Det här blir först ett problem då individen missgynnas av organiseringen 
eftersom myndigheten är omedveten om att klassificeringen kan få 
negativa konsekvenser. Om kunskap om detta saknas hos myndigheten 
kan vi heller inte förvänta oss en insikt om att det kan föreligga en dylik 
problematik.  
 
 Vi måste samtidigt komma ihåg att syftet i de möten som sker mellan 
en funktionshindrad person som är arbetslös och en aktör på 
arbetsförmedlingen är att den arbetslöse skall få ett arbete, dvs. att en 
gemensam och ömsesidig förhoppning finns att få del av de särskilda 
resurser länsarbetsnämnden har till sitt förfogande. Här bör den enskildes 
egenintresse av detta vägas in. Bägge parter i mötet önskar att personen 
skall få ett särskilt stöd om detta underlättar för denne att komma i 
någon form av arbete. Om den språkliga användningen däremot innebär 
negativa följder för den enskilde får det samtidigt till följd att individens 
utanförskap på arbetsmarknaden förstärks ytterligare, dvs. en 
institutionell diskriminering föreligger.  



 
 Är då funktionshindrade människor utsatta för en institutionell 
diskriminering om språket genom dess användning objektifierar 
funktionshindrade personer? 
 
 Först kan vi konstatera att det sker två olika möten, dels på en 
strukturell nivå där den enskilde möter arbetsförmedlingen och dels på en 
miljö- eller omgivningsnivå där det handikappande språket används i 
relationer mellan människor. I dessa möten finns det goda skäl att anta 
att en institutionell diskriminering sker. Dels sker den mot bakgrund av 
hur reell möjligheten faktiskt är för att en funktionshindrad person att 
kunna/tillåtas aktivt delta i arbetssökandeprocessen, men dels också vad 
som gör det möjligt för denne att ”få arbete”. Vi kan också konstatera att 
om inte individer erbjuds möjlighet att delta med sin ”egen kraft” i 
processen av att söka arbete bekräftar detta en hindrande struktur 
eftersom institutionen då signalerar att man inte är beredd att ändra sin 
användning av språket. Innebörden blir att man vill vidmakthålla de 
strukturella och språkliga förutsättningar som råder. På denna nivå avgör 
alltså strukturerna hur processer av disempowerment ser ut. Däremot är 
det som nämnts tidigare på en miljönivå det görs bedömningar av den 
professionella verksamheten, dvs. hur en lämplig behandling skall ske av 
enskilda ärenden. I början av uppsatsen ställde jag frågan om teorierna 
hade några beröringspunkter då det gäller språkets användning på en 
social arena som arbetsmarknaden. I ett socialt system som 
arbetsmarknad verkar termer som arbetshandikappad och handikappkod 
användas på ett tämligen oreflekterat och oproblematiserat sätt, och vi 
finner också att den språkliga användningen och dess värderingar bidrar 
till processer av disempowerment vilket Wolfensberger menar leder till 
nedvärderade och ”small roles” (2000). Användandet av ”det 
handikappande språket” kräver alltså ”processer av disempowerment”.  
 
 I myndighetens förvaltande av skriftliga dokument, men också genom 
den muntliga kommunikation som sker i olika möten samt i de sam-
manhang där man klassificerat och handikappkodat funktionshindrade 
människor, dvs. i resultatet av hur språket används och i relationer och 
möten mellan funktionshindrade personer och arbetsförmedlingar, finner 
vi att denna handikappism kommunikativt har utvecklats genom att 
språket använts för en konstituerande funktion.  
 



 De begrepp som konserverar nedvärderade roller, verkar alltså såväl 
konstrueras som konstitueras och formas i processer av disempowerment. 
Innehållet i de här processerna verkar tyvärr ibland betona individens 
oförmåga och allt för sällan samhällets oförmåga. Om språket används i 
ett omedvetet syfte, men likväl innebär ett vidmakthållande av 
beroendesituationer, visar Wolfensberger att organisering används som 
medel för det han kallar ”imagedegrading”, dvs. att organiseringen 
använder sina värdebudskap i policydokument, i kommunikation och i 
övrigt där en negativ polarisering får stor betydelse. 
 
 Ingen vill nog förneka att språket är kreativt och vitalt i dessa 
sammanhang samtidigt som vi måste göra klart för oss att det ibland 
också kan utgöra ett konservativt kitt i relationen mellan omvärlden och 
funktionshindrade personer.  
 
 Hos den myndighet som deltar i en verksamhet som möjliggör arbete, 
den som Croft & Beresford (1994) kallade den participativa praxisen, 
inryms kreativa möjligheter för att förändra. Det krävs dock ett reellt 
intresse från det omgivande samhället för att funktionshindrade 
människors delaktighet också ska innebära alla människors integration på 
den arbetsmarknad som kännetecknar ett produktivt samhälle. Om så 
sker innebär det inte bara att ett arbetsmarknadspolitiskt mål nås utan 
blir samtidigt ett socialpolitiskt instrument i syfte att den enskilda 
människans ´sociala liv´ kommer att stå i centrum. 
 
 Kunskap om hur språket medverkar till detta bör uppmärksammas 
ytterligare och dessutom kvalificeras mer empiriskt. Omgivningen, och 
inte minst de funktionshindrade personer som inte har något arbete, 
väntar med en viss otålighet på att detta ska ske.  
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