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The aim of this study, is to examine how professionals in Swedish public employment 

service, construct disability of job seekers. Stigmatizing categorization of disability are also 

examined. The aim is also to study the medicalization of unemployment. Disability on the 

Swedish labour market, can give certain privileges. The consistency of this privileges is to 

have a stigmatizing label. The professionals create disability of unemployment people, with 

medicalization as method.   
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 1.Inledning 

1.1 Problembakgrund 

"Erkänn ditt arbetshandikapp annars förlorar du a-kassan", detta stod att läsa i Dagens 

Nyheter debatt, den 10/8- 2006. Mikael Holmqvist, Docent vid Stockholms universitet har 

gjort en studie där arbetsförmedlare blivit intervjuade angående arbetsförmedlingens 

förfarande, att etikettera personer med svårigheter, att få ett arbete som funktionshindrade. 

Holmqvist har i intervjuer fått information om att individer, vilka själva anser att de inte har 

något arbetshandikapp utan bara svårigheter att få ett arbete, övertalas att ge samtycke för en 

funktionsnedsättningskod för att de ska få någon hjälp. Mikael Holmqvist (2006) kommer 

med en analys, vilken förklarar  ”Kan en förklaring till många människors "arbetsoförmåga" 

snarare finnas i samhällets organiserade åtgärder än hos de drabbades egna eventuella 

begränsningar, handikapp och problem?” – ( Holmqvist, 2006). 

Arbetshandikapp, arbetsförmåga, funktionshinder, funktionsnedsättning, är flera begrepp som 

mer och mer börjat användas inom arbetsförmedlingen. Syftet med dessa är att kartlägga olika 

”problem” individen kan ha, vilket kan göra att individen inte är anställningsbar. Holmqvist 

(2013, s. 337 ) hänvisar till en statlig utredning som gjorts, vilken uttrycker, att det är viktigt 

att identifiera grupper i samhället, vilka är i behov av rehabilitering eller antas komma ha det 

behovet. Holmqvist hävdar istället att detta medverkar till att det är individen som ansvarar 

för sin egen utveckling i arbetslivet och att om hen inte är anställningsbar, är det hos hen 

problemet ligger och att hen därmed gjort sig arbetshandikappad.  

 

Arbetsförmedlingen (AF) är en statlig myndighet. Myndigheten får sina uppdrag och riktlinjer 

från regering och riksdag. AFs generella uppgift är att matcha ihop arbetsgivare och 

arbetssökande med varandra. Myndigheten strävar även mot att ge de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden, extra stöd. Arbetslivsinriktad rehabilitering  ligger även på 

Arbetsförmedlingens ansvarsområde. Enligt AFs hemsida bidrar myndigheten till att personer 

med nedsatt arbetsförmåga, på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa, kan arbeta igen. 

Arbetsförmedlingen har en separat avdelning som heter, Avdelningen rehabilitering till arbete 

(AR), där specialister arbetar med att göra utredningar och bedömningar gällande 

funktionsnedsättningar. 
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AR konsulterar arbetsförmedlaren i ärenden med en problematisk karaktär (Jacobsson & 

Sedig 2013, s. 14). Specialisterna gör en bedömning av individen och rekommenderar vilken 

funktionsnedsättningskod som kan sättas. Det är dock arbetsförmedlaren som verkställer 

kodningen i datasystemet med den sökandes godkännande. Denna kodning berättigar insatser 

från Arbetsförmedlingen, exempelvis en lönebidragsanställning. Enligt information som 

framkom under mina intervjuer finns det för närvarande elva grupperingar av 

funktionsnedsättningar (Intervjuperson 1, arbetsförmedlare). Inom dessa kategorier rymmer 

flera olika nedsättningar. Dessa elva kategorier är: 

 

• Nedsatt funktion i hjärta kärl och lungor.  

• Barndomsdövhet och/eller teckenspråkig.  

• Hörselskada 

• Synnedsättning 

• Nedsatt eller begränsad rörelseförmåga 

• Övrigt relaterade somatiska funktionsnedsättningar 

• Psykisk funktionsnedsättning 

• Generellt nedsatt inlärningsförmåga 

• Missbruks eller beroende problematik 

• Allergi eller överkänslighet 

• Specifik kognitiv funktionsnedsättning 

 

Specialisterna som arbetar inom AR är psykologer, socialkonsulenter, sjukgymnaster, 

specialister inom syn och hörsel (Seing 2009, s.6 ). Dessa specialister arbetar som konsulter åt 

enskilda arbetsförmedlare. Vid misstanke om funktionsnedsättning, som berättigar till extra 

arbetsmarknadspolitiska stödinsatser, remitterar arbetsförmedlaren den sökande till en 

specialist inom AR. Specialisten gör därefter en utredning gällande den arbetssökandes 

arbetsförmåga och förutsättningar för arbete, specialisten skriver därefter en bedömning om 

åtgärd.   

 

Begreppet arbetsförmåga är enligt SOU 2009:89 ett svårdefinierat begrepp då det används 

inom flera olika myndigheter, vilka har skilda syften. Arbetsförmåga är starkt förknippat med 

Försäkringskassan och sjukförsäkringslagen, där begreppet arbetsförmåga är reglerat i lag. 

Inom Arbetsförmedlingen finns inte samma tydliga regelverk, utan myndigheten kan i viss 
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mån själv välja hur de vill definiera begreppet. Enligt SOU 2009:89 är det med dessa 

förutsättningar svårt att använda generella beskrivningar för att klargöra vad begreppet 

arbetsförmåga innebär. En slutsats är att arbetsförmåga inte karakteriserar en person, utan sker 

i samspel med vår omgivning och våra omständigheter. En person, kan ha arbetsförmåga på  

en viss arbetsplats, men inte på en annan.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Holmqvist (2006, s. 36-38) menar att Arbetsförmedlingen väljer ut vissa arbetssökande med 

svårighet att få ett arbete, för utredning och bedömning av specialister, för att sedan kodas 

som funktionshindrade. Enligt Holmqvists studie säger arbetsförmedlare att det inte krävs ett 

medicinsk funktionellt hinder för att bli kodad som funktionshindrad, utan det kan vara av 

andra orsaker. En sökande som inte har någon utbildning och har ett kriminellt förflutet kan 

enligt Arbetsförmedlingens klassificeringar, erhålla en funktionsnedsättningskod, för att 

möjliggöra en alternativ anställning.  

 

Lindqvist (2008, s. 171), menar att arbetsförmåga och funktionshinder tillkommer genom att 

människor med makt och inflytande väljer att definiera dessa begrepp som normativa 

premisser. Organisationer och institutioner har makt att bestämma vilka företeelser som är 

normativa och vilka som är avvikande. Genom att kategorisera grupper i samhället med hjälp 

av arbetsförmåga eller funktionshinder skapas olika kriterier för hur individen ska vara eller 

inte vara. Lindqvist (2008, s. 181), fastslår att arbetsförmedlarens makt är stor när det gäller 

kategoriseringen av den arbetssökande, då det inte finns några generella riktlinjer eller 

tillämpningsföreskrifter för att kunna bedöma hur stora svårigheter individen ska ha för att få 

en funktionsnedsättningskod (ibid). Detta anser jag vara ett problem viktigt att 

uppmärksamma. 

 

Att klassificera individer som funktionshindrade inom Arbetsförmedlingen, utan att individen 

har några medicinska problem, anser jag vara en intressant företeelse. 

Funktionsnedsättningskoder skapas utifrån de brister hos individerna, som inte tilltalar 

arbetsmarknaden. Hur beslutar arbetsförmedlaren vilka arbetssökanden som är behov av extra 

stöd för att få ett arbete? Vilka brister, karaktärsdrag, egenskaper hos individen påverkar 

arbetsförmedlarens val? Detta är svar jag vill söka i denna studie. Jag är även intresserad av 
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att få en bild av hur individer med  en funktionsnedsättningskod, upplever att betraktas som 

handikappade inom arbetsmarknadsområdet. På grund av etiska skäl kommer jag därför bli 

tvungen att undersöka detta genom andrahandsinformation ifrån arbetsförmedlarna. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur förfarandet mellan olika 

professioner inom Arbetsförmedlingen går till, när funktionsnedsättningskod sätts hos 

arbetssökande. Att få en förståelse för vad funktionsnedsättningskoden fyller för funktion 

inom organisationen är också intentionen med denna undersökning.  

 

1.4 Frågeställningar 

   Hur konstruerar specialister och arbetsförmedlare, funktionshinder hos de    

arbetssökande. 

   Vilken funktion fyller funktionsnedsättningskoden inom Arbetsförmedlingen. 

 

 

2.Tidigare forskning 
 

Följande avsnitt kommer beskriva tidigare forskning utifrån tre olika begrepp. Innebörden av vad 

anställbarhet innebär kommer förklaras utifrån tidigare forskning. Medikalisering och kategorisering 

utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv kommer också klargöras.  

 

 

2.1 Anställningsbarhet 

Jacobsson & Sedig (2013, s. 9-10), menar att ett stort antal personer vilka inte anses 

anställbara inom arbetsförmedlingen kodas för funktionshinder på grund av att kraven på 

arbetsmarknaden har ökat. Att vara anställbar syftar på att man kan få en anställning och 

behålla den. Individer vilka inte klarar detta och är svåra att placera får då ta vägen till 

anställning genom att kodas för funktionshinder. Kodningen ger resurser som 

lönebidragsanställning och offentligt skyddade anställningar. Kodning för 
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funktionsnedsättningar inom arbetsförmedlingen har ökat kraftigt under 20-års period. 1992 

var ungefär 10 % av de inskrivna arbetssökande kodade för en funktionsnedsättning. 2011 

hade antalet kodade stigit till 25,3 %. Ökningen av funktionshinder gällde framförallt 

kategorin psykiskt funktionshinder och generella och specifika inlärningssvårigheter. 

 

Jacobsson & sedig ( 2013, s. 10-11), anser att ökningen beror på att synen på anställbarhet har 

förändrats de senare decennierna. Från att tidigare förklarat arbetslöshet med brist på arbeten, 

förklarar man nu arbetslöshet som en brist hos individen. För att vara anställbar behöver du 

idag ha en mängd normativa egenskaper så som flexibilitet, anpassningsbarhet, social 

kompetens med mera. Problemförståelsen har flyttats från organisatorisk till individuell. Har 

du inte de egenskaper som krävs för att vara anställbar kan detta legitimera att vissa åtgärder 

sätts in, det vill säga kodning för funktionsnedsättning. 

 

Också Fejes (2010, s. 2), betonar att det skett en förändring på arbetsmarknaden de senaste 

årtiondena. Från att benämnas som anställd eller arbetslös har definitionen skiftat till 

anställningsbar eller ej anställningsbar. Individen är själv ansvarig för sin anställningsbarhet. 

Mindre vikt läggs vid de problem som finns på arbetsmarknaden och strukturella 

ojämlikheter. Fejes (2010, s. 19) menar att det skett en förändring gällande statens styrning. 

Istället för att vara ett ombud för resurser och erbjuda arbete, kan man genom att 

individualisera ansvaret se det som ett sätt att ge medborgaren större utrymme för att göra 

egna aktiva val. Individen kan själv välja att förändra sig genom utbildning eller andra 

förfaranden för att göra sig anställningsbar. 

 

Mythen (2005, s. 135) förklarar individualiseringen av anställbarhet, med att den globala 

konkurrensen på arbetsmarknaden har förändrat företagens arbetsmetoder. De anställda 

behöver idag en bredare kompetens än tidigare då konkurrensen är hårdare. Idag har även fler 

arbetssökanden och arbetstagare en utbildning, vilket förändrats sedan tidigare. Förr var det 

många som började arbeta direkt efter grundskolan. När fler har en längre utbildning krävs det 

andra individuella kvalifikationer för att konkurrera på arbetsmarknaden.  
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2.2 Kategorisering 

Bengtsson & Svensson (2014), resonerar om hur tjänstemän inom aktivitets- och 

sysselsättningsområdet bemöter arbetslösa individer och hur dessa kategoriseras inom 

arbetsförmedlingen. En studie har gjorts genom att analysera 23 remisser i ett 

samverkansprojekt i en medelstor svensk kommun. Genom att analysera remisser som skrivits 

har man kunnat se hur individer beskrivs och Bengtsson & Svensson (2014, s. 27), menar att 

remisserna bidrar till att kategorisera individer.  I studien kunde de se att individers 

problematik ut mot arbete inte bara handlade om rent medicinska sjukdomar utan även 

individens alkoholvanor, sociala situation, deras privata relationer spelade in i bedömningarna 

(ibid, s. 32). Individens sociala framtidsprognos kunde även beskrivas i remisserna. Dock utan 

att kopplas till, varför detta var av vikt, för aktivering eller sysselsättning. De kunde även se 

hur individens ekonomiska situation beskrevs utan att ha någon relevans för framtida 

sysselsättning. Bengtsson och Svensson (2014, sid 33-34), menar att professionen beskriver 

individerna utifrån sina egna premisser om vad som är önskvärt. Normativa föreställningar 

om det rätta beteendet från tjänstemännens sida kunde utläsas i remisserna. Bengtsson och 

Svensson (2014) förklarar detta utifrån det,”Lipsky (2010), Hjörne och Mäkitalo (2008) och 

Holmqvist (2006) har påtalat, tjänstemännen möter individerna med de normer och de 

värderingar de själva bär med sig gällande vad som är ett riktigt leverne, och att detta också 

påverkar deras handlingsrekommendationer”. – (Bengtsson och svensson, 2014 s. 34) 

 

2.3 Medikalisering av arbetssökande 

 

Julia Peralta Prieto (2006), har i sin avhandling analyserat dokument bestående av  

arbetsmarknadspolitiska riktlinjer vilka är utformade av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

Hon har även intervjuat arbetsförmedlare och gjort observationsstudier på två 

arbetsförmedlarkontor. Prieto (2006, s. 148) förklarar att hon i sin avhandling kommit fram 

till att medikalisering påtagligt kan urskiljas inom vissa områden inom 

arbetsmarknadspolitiken. Förhållanden, vilka tidigare inte uppfattades som medicinska 

problem, blir nu definierade och bemötta som sådana inom arbetsförmedlingen.   
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Julia Peralta Prieto (2006, s. 18-19) menar att förståelseramar som tidigare gällt 

arbetshandikappade och problematiska grupper har börjat innefatta allt fler arbetssökanden än 

tidigare. Hon menar att sedan de strukturella förändringar som skedde på arbetsmarknaden på 

1990-talet, vilka innebar en ökning av arbetslöshet, har rehabiliteringsverksamhet blivit ett 

substitut för arbete. Vid arbetslöshet har arbetsförmedlaren makten att kategorisera individer 

och grupper av arbetssökanden. Arbetssökandes egenskaper utreds och jämförs med en 

etablerad norm som finns inom Arbetsförmedlingen. Hamnar man utanför den etablerade 

normen anses man som avvikande. Egenskaper arbetsförmedlare ser som avvikande är 

individer med dåligt självförtroende, blyghet, ”bristande svenskhet”, passivitet med mera. 

Önskade egenskaper hos en arbetssökande är att de är självgående och anpassningsbara. 

 

Mikael Holmqvist (2009, s. 417-418 ) har gjort en studie baserad på hur den statliga 

myndigheten Arbetsförmedlingen klassificerar vissa sökande som funktionshindrade och  

vilka konsekvenser på det personliga och sociala planet får för dem. Arbetslöshet har länge 

setts som en konsekvens av industrialiseringsprocessen och den ekonomiska marknaden 

tillsammans med individuella faktorer. Holmqvist menar i sin artikel att det har skett en 

förändring inom arbetsmarknadspolitiken, där individens personliga egenskaper och förmåga 

står i fokus, istället för samhällets struktur. Han menar att kategoriseringen av arbetslösa som 

funktionshindrade rör sig om en ny ideologi, vilken handlar om att staten genom olika 

aktivitetsprogram ska hjälpa individen att öka deras anställningsbarhet och få dem i aktivitet. 

För att få ta del av dessa aktivitetsprogram måste individen dock samtycka till etiketten 

funktionshindrad. Individen kan välja att vara arbetslös och inte betraktas som 

funktionshindrad av sin omgivning, eller få en sysselsättning inom ett arbetsmarknadspolitiskt 

program och få stämpeln funktionshindrad (ibid). Prieto (2006, s. 152), menar att 

arbetsförmedlingens subventioner till företag och arbetsgivare, för arbetstagare med 

funktionsnedsättning, gör att det förstärker problemet med medikalisering. 

 

Holmqvist (2009, s. 417-418), menar att staten genom att klassificera och behandla frågan om 

arbetslöshet som ett medicinskt problem, fokuserat på fysiska och psykiska svagheter, 

medikaliserar en strukturell problematik. Holmqvist menar att detta system gör att 

arbetshandikappade på ett felaktigt sätt blir ansvariga för utvecklingen av arbetslöshet. Han 

menar att även om det finns individer med handikapp, vilka gynnas av aktiveringspolitiken, 

anser han att merparten av de som klassificeras ej har ett medicinskt funktionshinder. Han 

menar att man kan se detta bland den stora del invandrare, vilka kategoriserats som 
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funktionshindrade på grund av sin svårighet att få ett arbete. Individer som klassificeras som 

funktionshindrade syns inte i statistiken för arbetslösa och medför därför ett vilseledande av 

verkligheten.  

 

Holmqvist (2009, s. 417-418), fastställer vidare att acceptansen av att klassificeras som 

funktionshindrad för den sökande kan ge positiva fördelar på det ekonomiska planet då detta 

kan leda till ett arbete. Men han fastslår att det för vissa individer kan kännas mer 

stigmatiserande att få etiketten funktionshindrad än att vara arbetslös eftersom arbetslösheten 

kan ses som ett strukturellt problem medans funktionsnedsättningen handlar om individens 

personliga karaktär. Holmqvist (2009, s. 417-418), menar att genom denna aktiveringspolitik 

görs individer personligt ansvariga för sin arbetslöshet. Det antas då att individen själv kan 

förändras och göra något åt sin situation. Han menar att detta gör att samhället slipper ifrån 

ansvaret för arbetslösheten och bidrar till stigmatisering av den enskildes problem.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Arbetslöshet sågs tidigare som ett strukturellt problem i samhället. På senare tid har ansvaret 

för arbetslöshet lagts på individen. Individen bedöms utifrån om hen är anställningsbar eller ej 

anställningsbar. Arbetsgivare efterfrågar idag en allt högre kompetens, flexibilitet, social 

kompetens med mera hos de arbetssökande. Krav som är svåra att nå upp till för ett flertal 

individer. Passar man inte in på dessa krav anses man inte vara anställningsbar. 

Problemförståelsen har blivit individuell istället för organisatorisk. De arbetssökande som inte 

har de rätta egenskaperna kategoriseras därför inom Arbetsförmedlingen som 

funktionshindrade. Genom att använda sig av medicinska begrepp, medikalisering, för att 

kategorisera de arbetssökande, blir det legitimt att förändra avvikande egenskaper. På detta 

sätt kan individer som inte anses vara anställningsbara få en anställning genom exempelvis 

subventioner till arbetsgivaren.  

 

3. Metod 
 

Detta avsnitt kommer presentera metodvalet och urvalsförfarandet. Beskrivning av 

intervjuförfarandet och bearbetning av det empiriska materialet kommer finnas med. 

Avslutningsvis kommer tillförlitligheten och forskningsetiska reflektioner att presenteras. 
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3.1 Val av metod 

Den metod jag valt för att använda i min studie är en kvalitativ metod, med semistrukturerade 

intervjuer som verktyg. Ahrne och Svensson (2011, s. 11) förklarar kvalitativ metod som en 

metod där man samlar in material med hjälp av intervjuer och analyserar relevanta dokument. 

Dessa ska vara utformade på ett sätt som gör att de inte analyseras med statistiska metoder 

och verktyg, dvs med kvantitativa metoder. Ahrne och Zetterquist (2011, s. 41) anser att man 

inte behöver göra några avgränsningar mellan olika kvalitativa intervjuformer, utan man kan 

göra på många olika sätt och variera sig på det sätt man önskar. Styrkor med att använda sig 

av intervjuer vid en studie kan vara att en får flera personers uppfattningar om ett fenomen 

utifrån olika synvinklar. Genom att analysera intervjupersonernas språkbruk kan man finna 

information som annars kan vara svårt att få fatt på. En annan fördel är att man kan 

komplettera sin undersökning med följdfrågor och fler intervjuer om man upptäcker att 

materialet är för tunt  (Ahrne och Zetterquist 2011, s. 56-57). Att använda sig av intervjuer 

som metod kan också innebära vissa svagheter. Eftersom intervjuer inte alltid ger en 

allomfattande bild av fenomenet man undersöker kan resultatet bli därefter. För att få ett starkt 

resultat kan man då behöva använda sig av andra metoder för att komplettera sin 

undersökning (ibid). Jag valde att använda mig av en intervjumanual med frågor, vilka jag 

ställde till alla intervjupersoner för att kunna jämföra svaren till en viss del mellan 

intervjupersonerna. Däremellan har jag varit öppen och flexibel gällande följdfrågor och 

förhållanden jag ville gå djupare in i på under själva intervjun. Dessa frågor kom därför att se 

olika ut i intervjuerna med intervjupersonerna. Jag spelade in mina intervjuer för att i 

efterhand transkribera dessa, för att kunna vara lyhörd i intervjun och inte missa information.  

 

3.2 Urval  

Jag  genomförde sex intervjuer med personal på Arbetsförmedlingen. Jag valde att använda 

mig av tre handläggare och tre specialister som intervjupersoner. De tre specialisterna tillhör 

tre olika professioner, vilka är socialpedagog, arbetsterapeut och arbetspsykolog. Detta för att 

få information från flera olika professioner. Zetterquist och Ahrne (2011 s.44), menar att för 

att man ska få fram tillräckligt med material som är oberoende av intervjupersonernas 

personliga uppfattningar, behöver man göra mellan sex till åtta intervjuer. Dock menar de att 

för att få en mättnad i intervjumaterialet kan det krävas åtskilliga fler. Mättnaden går att se i 

materialet när samma svar återkommer i flera intervjuer och ingen ny information tillkommer. 
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Jag valde att använda mig av ett målinriktat urval, vilket Bryman (2011 s.434), förklarar som 

ett sätt att få sina forskningsfrågor och urval att överensstämma, för att veta att man kan få 

sina frågeställningar besvarade av intervjupersonerna. Arbetsförmedlarna jag använde mig 

utav, är förmedlare jag mött under min praktikplats på arbetsförmedlingen. Jag har använt 

mig av förmedlare jag vet använder sig av specialisternas rekommendationer mer än andra, 

eftersom jag i mina intervjuer behövde få information från de som har erfarenhet av att 

samarbeta med specialisterna, gällande sina sökande. Jag vet genom min erfarenhet av 

praktiken, att vissa förmedlare inte alls använder sig av specialisternas kompetens, därför 

skulle ett slumpmässigt urval, kunna få som konsekvens, att jag inte kom att få några svar  på 

mina frågor. Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42), menar att studiens trovärdighet kan ökas av 

att intervjupersonerna väljs ut medvetet och inte slumpmässigt. Detta skulle kunna vara fallet 

med denna studie. Om jag valt arbetsförmedlare slumpmässigt kunde jag stött på dem som 

aldrig samarbetar med specialisterna och en annan dimension hade uppdagats. Detta hade 

dock inte varit optimalt för att få svar på mina frågeställningar. 

 

3.3 Genomförande av intervju 

Intervjuprocessen har varit lång och komplicerad på grund av att intervjupersoner som gått 

med på intervju under min praktiktid, nu bytt arbete och inte längre jobbar kvar på 

Arbetsförmedlingen. Belastningen på specialister är hög och de är få, inom 

Arbetsförmedlingen, vilket gjort att jag blivit tvungen att resa långa sträckor i flera omgångar 

för att kunna få göra intervjuer. Jag gjorde innan intervjuerna upp några basfrågor som jag 

höll mig till under intervjuerna. Meningen var att ställa följdfrågor allt eftersom. Min brist på 

erfarenhet av att göra intervjuer gjorde dock det svårt för mig att vara spontan, och komma på 

bra följdfrågor. Detta resulterade i väldigt få följdfrågor från min sida. En fördel med vissa 

intervjuer var att intervjupersonerna var väldigt lätta att prata med, vilket resulterade i mer 

information än väntat. Zetterquist och Ahrne, (2011, s. 46) menar att samspelet mellan 

intervjuaren och respondenten är väsentligt för att få fram bra information. Jag anser att vissa 

intervjuer gav bra information på grund av ett bra samspel, trots min oerfarenhet gällande att 

göra intervjuer.  

 

Alla intervjuer ägde rum på intervjupersonernas kontor. Intervjupersonerna fick 

informationsbrevet skickat till sig via mail ungefär en vecka innan intervjun skulle äga rum. 

Innan intervjuerna började förklarade jag mer ingående vad frågorna handlade om, på grund 
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av att vissa intervjupersoner uttryckte oro över att inte veta vad jag skulle fråga. Jag hade inte 

delat med mig av basfrågorna innan intervjun, på grund av att jag ville ha spontana svar. 

Intervjuerna tog allt mellan trettio minuter till sextio minuter, beroende på hur pratglad 

intervjupersonen var. Alla intervjuer spelades in på min telefon, för att jag lätt skulle kunna 

transkribera dem efteråt. Intervjupersonerna hade fått information om detta i 

informationsbrevet och jag förklarade även vid intervjun syftet med inspelningen. Det var 

ingen intervjuperson som motsade sig detta.  

 

3.4 Bearbetning av data 

När en intervju var genomförd, transkriberade jag inspelningen av intervjun. Vilket innebär 

att jag skrev ner intervjuerna ord för ord medan jag lyssnade igenom dem i bandspelaren. Jag 

gjorde detta så snart jag kunde efter intervjutillfället för att kunna anteckna hur 

intervjupersonen agerade under intervjun. Saker som inte kan fångas upp av inspelningen men 

som kan observeras med ögat. Eftersom jag var ensam intervjuare, tänker jag att det finns stor 

risk att missa dessa viktiga bitar om jag väntade för länge med bearbetningen. 

Intervjupersonerna har avidentifierats enligt konfidentialitetskravet och de benämns i 

intervjumaterialet som intervjuperson 1-6. Vilken profession varje intervjuperson har framgår 

dock i materialet.   

 

I arbetet, med att analysera materialet jag inhämtat, har jag använt mig av hermeneutiskt 

förhållningssätt. Gilje och Grimen (2007, s. 179-180 ), menar att vi gör tolkningar av världen 

beroende på vilken förförståelse vi har. Vi kan aldrig möta världen förutsägningslöst. De 

tolkningar vi gör, är beroende på vilka personliga erfarenheter vi har och vilka föreställningar 

vi har om livet. Gällande min egen förförståelse, har jag gjort min praktiktid tillsammans med 

en specialist inom Arbetsförmedlingen. Detta har påverkat min förförståelse av ämnet jag 

analyserar. Jag har dock under analysens gång kontinuerligt påmint mig själv om att analysera 

materialet utifrån intervjupersonens utsaga och inte utifrån min egen förförståelse.  

 

3.5 Tillförlitlighet  

Bryman (2011 s.354), uppger att det finns fyra olika kriterier för att bedöma om en studie är 

tillförlitlig. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. När det gäller trovärdigheten av en studie krävs det att studien är genomförd på 
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på ett korrekt sätt. Jag anser att jag har utfört min studie enligt de regler som finns för denna 

typ av undersökning. Jag har tagit reda på hur en kvalitativ studie ska gå till och genomfört 

den enligt dessa direktiv. Bryman (2011 s.354), anger även att det är av vikt att man 

återkopplar de fakta man fått fram genom intervjun till intervjupersonerna. Detta för att man 

ska vara säker på att man tolkat svaren rätt. Så kallad respondentvalidering. Detta har jag inte 

gjort med mitt intervjumaterial. Jag har inte gått igenom svaren med intervjupersonerna för att 

kontrollera att de förstått frågorna och att jag tolkat deras svar på rätt sätt.   

 

Pålitligheten av studier beror på hur väl man beskriver studiens olika faser, såsom urval, 

intervjuutskrifter, val av intervjupersoner, med mera. Pålitligheten ökar när studien granskats 

av oberoende parter som kan bedöma kvaliteten på studien (Bryman 2011, s.355). Jag har 

försökt vara tydlig gällande hur studien gått till i alla faser. Bryman (2011, s.355), menar att 

den som gör en studie inte får låta sina personliga övertygelser påverka hur studien utförs och 

hur resultatet faller ut. Jag anser att jag ansträngt mig för att mina egna personliga värderingar 

inte ska påverka vare sig utförandet av studien eller slutsatserna från studien. Som Bryman 

(2011, s 355) poängterar är det svårt att vara helt objektiv, jag har gjort allt i min makt för att 

vara så objektiv som möjligt. 

 

3.6 Forskningsetiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav för individskyddskravet, vilka är 

viktiga att ta i beaktning. Dessa fyra krav är samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). När det gäller informationskravet i min 

studie har jag att skickat ut ett informationsbrev till intervjupersonerna där jag upplyste dem 

om syftet för undersökningen och intervjun (Bryman 2011 s. 131-132). Gällande 

samtyckeskravet är det viktigt att vara fullt öppen med vad studien innebär och vad syftet för 

studien är. Intervjupersonen ska även få information om hur undersökningen är upplagd och 

hur den går till. Att inte påtala viktiga saker gällande undersökningen eller att undanhålla 

information för intervjupersonen, är inte etiskt riktigt. I min studie upplyste jag 

intervjupersonerna om att deras medverkan i studien är frivillig och att de när som kunde 

avbryta sin medverkan. Jag informerade även vad mitt syfte med studien var, både via 

informationsbrevet och muntligt innan intervjun. Eftersom jag frågade intervjupersonerna 

själva om de ville medverka i studien, och de är över 18 år, behövde jag inte be om någon 

annans samtycke. Bryman (2011 s. 136),  diskuterar konfidentialitetskravet utifrån att ingen 
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intervjuperson på något sätt får komma till skada av sin medverkan i studien. Källan måste 

kunna lita på anonymiteten för att våga tala sanningsenligt och dela sin information. Kommer 

identiteten på källan ut, kan denne komma till skada genom uppgifter den delat. Därför är det 

viktigt att intervjupersonens identitet inte röjs   ( Bryman 2011 s. 137). När det gäller 

konfidentialitetskravet kommer jag inte någonstans i min uppsats nämna intervjupersonerna 

vid namn eller ange vilken arbetsförmedling de arbetar på. Detta på grund av att 

intervjupersonerna skulle kunna tala öppet utan att någon utomstående kan röja vem de är. 

Eftersom det eventuellt kunde komma fram information som inte är fördelaktig för 

organisationen, ska intervjupersonen inte riskera att identifieras. Jag har även använt 

kodnamn när jag arbetar med materialet och i min dator. Det är viktigt att informationen man 

får fram i intervjuerna bara används till forskningsändamålet och inte används på andra arenor 

( Bryman 2011 s.132).  Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till, på det sätt, att alla uppgifter 

som kom fram i intervjuerna, endast användes i studien och inte någon annanstans.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt kommer beskriva vilken teoretisk ram jag kommer hålla mig inom i min analys. 

Jag kommer använda mig av Lipskys (2010), teori om gräsrotsbyråkrater och deras 

handlingsutrymme. Jag kommer även använda mig av begreppen kategorisering och 

medikalisering i min analys. 

 

4.1  Gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme 

En annan teoretisk utgångspunkt jag använt mig av i min analys, är Michael Lipskys (2010) 

teori gällande gräsrotsbyråkrater. Lipsky (2010, s.3-4) förklarar begreppet gräsrotsbyråkrater, 

i egenskap av en person som är anställd inom en offentlig organisation. Den anställde har i sitt 

arbete direktkontakt med sina klienter. Roine Johansson (2007, s. 42), vidgar denna teori, då 

han anser att man kan betraktas som gräsrotsbyråkrat även om man har kontakt med sina 

klienter via exempelvis mail, brev och telefon. Han menar att kontaktsättet inte är det 

avgörande för att vara gräsrotsbyråkrat, utan det är det faktum att gräsrotsbyråkraten arbetar 

med enskilda fall, i sin klientrelation. Johansson (2007, s.42) beskriver en viss typ av 

gräsrotsbyråkrat, utifrån stratum två. Dennes arbetsuppgifter handlar om att undersöka, 

värdera och bedöma vilka behov en specifik situation kräver. Den professionella vet inte på 

förhand vad slutresultatet kommer att utfalla. Den professionella har möjlighet i sitt yrke att 
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ifrågasätta klientens egen bedömning av sin situation, och istället presentera ett annat problem 

som det verkliga. Lipsky (2010, s.4), menar att gräsrotsbyråkraterna har förväntningar, både 

från politikernas håll, och från klienternas. De förväntas hålla en byråkratisk ordning och följa 

organisationens riktlinjer, samtidigt som de förväntas ge bästa möjliga service till invånarna.  

 

Johansson (2007, s.55-56), menar att byråkratiska organisationer, behandlar extremt många 

ärenden och klienter i sina system. Därför finns det krav på effektivitet och högt tempo 

gällande ärendehanteringen. För att kunna bemästra detta behöver organisationen kunna 

hantera och kontrollera individen på ett effektivt sätt. Organisationen förvandlar därför 

individen till en klient, där klienters egenskaper blir aspekten som definieras. Johansson 

(2007, s.55), menar att det är byråkratins villkor som gäller vid denna bedömning, och inte 

individens. De begränsningar organisationen gör i sin verksamhet, gör att de blir 

specialiserade inom sitt område. De inre gränserna som finns inom organisationer anger hur 

gräsrotsbyråkraten ska konstruera sina klienter. Organisationen konstruerar en klient genom 

att först standardisera individen så att den passar inom organisationens specialområde. 

Därefter kategoriseras individen, genom att organisationen hittar olika variabler hos 

individen, vilka kan placera denne i en relevant administrativ kategori. Organisationen och 

gräsrotsbyråkraten har därmed anordnat en byråkratisk identitet för individen. 

 

Bölomberg & Duner (2015, s.201-205) beskriver hur ett flertal författare menar att som 

gräsrotsbyråkrat är handlingsutrymmet något som är ofrånkomligt och ingår i 

yrkesutövningen. Detta beror på att organisationernas riktlinjer ofta är svårtolkade och 

självmotsägande. Därför behöver de professionella ofta göra egna tolkningar av regelverket. 

En annan aspekt gällande handlingsutrymmet är att gräsrotsbyråkraten träffar människor med 

skilda bakgrunder och problem vilket medför individuella bedömningar. Det är därför i mötet 

med klienterna som den faktiska målsättningen skapas och inte i innehållet i de styrdokument 

politikerna sätter upp. Det är på detta sätt klientrollen skapas. För att gräsrotsbyråkraternas 

arbete ska underlättas skapar organisationen ett arbetssätt där de kategoriserar sina klienter 

och standardiserar insatserna. Blomberg och Duner (2015, s. 200) menar att det blir 

problematiskt i de fall klienterna har svårt att anpassa sig till de regler som finns. Vilket kan 

få som konsekvens att den professionella vägrar att tar emot dessa klienter. De regler och 

rutiner som finns inom en organisation kan därför både underlätta och försvåra arbetet för 

gräsrotsbyråkraten. Svensson, Johnsson & Laanemets (2013, s.24-25) menar att 

handlingsutrymmet innebär ett utrymme där den professionella kan välja hur den ska agera 
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inom ramarna för de bestämmelser som finns inom organisationen. De tänker att den 

professionella kan upprätta egna gränser att handla efter och påverka de redan skapade 

riktlinjer som redan finns. De menar att handlingsutrymmet konkret är hur man som 

professionell agerar utifrån de regler som finns. Handlingsutrymmet skapar därför en 

möjlighet för den professionella att göra egna bedömningar och val i sitt arbete med 

klienterna. De har möjlighet att göra egna tolkningar utifrån regelverket. Det är upp till 

gräsrotsbyråkraten att själv avgöra om den vill hålla sig strikt till de regler som finns eller 

arbeta för att utöka sitt handlingsutrymme. Ett förhållningssätt kan vara att gräsrotsbyråkraten 

försöker hitta en lösning för klienten genom att gå utanför ramarna. Handlingsutrymmet 

innebär även att man som professionell har ett ansvar, vilket innebär att man inte 

förutsättningslöst behöver acceptera vilka regler som helst.  

 

4.2 Kategorisering och medikalisering 

Kategoriseringar av människor och grupper, äger rum hela tiden. Det är ett sätt, att förstå oss 

själva och människor omkring oss. Kategoriseringar finns med oss, både när vi tänker och när 

vi talar ( Lakoff. G. 1987, Prieto. 2006, s.20). I vissa kontexter kan kategoriseringar dock 

medverka till orättvis behandling, diskriminering och medikalisering (Lakoff, G. & Johnson, 

M. (1980), s. 124,  Prieto 2006, s.20). Att dela in människor och grupper i olika kategorier gör 

att vi definierar vad som är normalt och avvikande. Kategoriseringar medverkar även till att 

visa vilka skillnader det finns mellan människor och vad som kan tolkas som ett socialt 

problem (Saraga, E. (1998), s. 1–2 och Bacchi, C. L. (1999), Prieto 2006, s.20). På den 

rådande arbetsmarknaden existerar det en etablerad norm, vilken beskriver den normala 

efterfrågade arbetaren. Normen anger den svenske, medelålders, friska mannen som den 

förebild, hen jämförs med. Desto längre ifrån denna en individ kommer, desto mer avvikande 

betraktas hen som (de los Reyes, P. (2001), prieto 2006, s.22). 

 

Offentliga organisationer har börjat kategorisera individer utifrån en medicinsk tolkningsram 

(Holmquist 2006, se Bengtsson, Svensson 2014, s. 29). Individer inom 

arbetsmarknadspolitiken börjar mer och mer att, definieras utifrån sina brister och sin ohälsa. 

Sociala omständigheter och samhälleliga strukturer läggs inte längre någon större fokus på. 

Individer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, tolkas utifrån ett medicinskt 

perspektiv. Organisationer konstruerar olika medicinska kategorier, vilka anpassas efter 



Ulrica Kängström     2016-10-28 

16 
 

organisationens insatser som kan erbjudas. Vilket kan benämnas med begreppet 

medikalisering. 

 

Medikalisering omfattar en process där problem, vilka i grunden inte är medicinska, görs om 

till en medicinsk problematik och behandlas därefter (Prieto, 2006, s.27-28 ). 

Gränsdragningar mellan vad som är friskt och sjukt, normalt och avvikande, förändras med 

tiden. Ett medicinskt språk, medicinska ramverk och medicinska begrepp, används för att 

definiera, förstå och behandla problem, vilka inte behöver ha en medicinsk orsak. Individer, 

vilka har ett avvikande beteende kan genom professionellas handlingar, kategorisera 

individerna som sjuka eller handikappade. De normer och praktiker, som finns inom en 

organisation kan därför skapa grupper och kategorier, med olika sjukdomar eller handikapp. 

5. Analys och resultat 
Jag har valt att slå ihop analys och resultat i följande avsnitt. Här kommer jag att analysera 

mitt empiriska material, utifrån tre underkategorier. Dessa underkategorier kommer behandla 

ämnet utifrån, handlingsutrymme, kategorisering och medikalisering. Jag kommer även att 

redovisa de resultat jag kommit fram till. 

 

5.1  Handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat 

 

Vid intervju med Specialist på Arbetsförmedlingen, framkommer det att det finns 

konsekvenser av att den socialmedicinska koden försvunnit. Sökande som tidigare kunde 

kodas på grund av sociala problem och problematiska hemförhållanden, kan inte längre 

kodas. Specialisten använder sitt handlingsutrymme på nedanstående vis och kan därför 

eventuellt komma runt regler och riktlinjer som finns uppsatta inom organisationen. 

 

”Ibland så knackar vi på hos psykologen, och ser om det är så pass allvarligt att 

det har dragit ner dom så mycket, att dom kan göra bedömning att det finns en 

psykisk funktionsnedsättning då”. – Intervjuperson 3, specialist. 

 

Det vi kan se i citatet ovan är att specialisten försöker finna en annan funktionsnedsättning att 

koda på, för att den sökande ska få tillgång till den hjälp det medför, när en individ kodas för 

funktionsnedsättning. Ett annat svar på samma fråga kan ses nedan. 
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”Det kan man ju se, att det har blivit svårare för vissa personer. Förut kunde vi 

ju koda om personen hade det struligt hemma, eller hade sociala problem. Det 

går ju inte nu. Nu får man istället kolla om det finns någon annan kod som kan 

passa. Bara för att kunna hjälpa. Det är ju inte meningen att nån som inte klarar 

kraven ska bli tvingade på grund av att den socialmedicinska koden försvunnit. 

Det känns ju inte rätt.” – Intervjuperson 6, arbetsförmedlare. 

 

Det vi kan se gällande arbetsförmedlarens och specialistens handlingsutrymme är att de kan 

gå utanför de regler och förordningar som finns. De använder sig av ett av fyra 

förhållningssätt som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s. 26) beskriver. Det vill säga 

ett handlingsutrymme som syftar till att kringgå problemet och finna sätt att lösa 

angelägenheten ”vid sidan av”. De professionella inom Arbetsförmedlingen breddar därför 

sitt handlingsutrymme genom att hitta alternativa lösningar. 

 

Vid intervjuerna frågade jag samtliga intervjupersoner om det finns sökande som inte vill 

kodas i systemet för funktionsnedsättning. Samtliga intervjupersoner uppgav att det hade 

hänt, att den arbetssökande inte ville ha en funktionsnedsättningskod. Jag frågade då, om man 

var tvungen att ha en funktionsnedsättningskod, för att få tillgång till de resurser man har 

behov av. Här nedan följer några citat som besvarar denna fråga. 

 

 ”Ja, det gör det. Det glömde jag säga, men ja det måste man ha. Den 

funktionsnedsättningskoden måste höra samman med hjälpmedlet man vill ha”. 

– Intervjuperson 4, specialist. 

 

Här frågade jag intervjupersonen om man kan kringgå kodningen på något sätt. 

 

” Ja, det kan man göra. Sen är det så att det handlar ofta… Alltså i dom här 

fallen räcker det att förklarat för folk konsekvensen. Även om dom säger nej. Så 

förklarar man i detalj att, du väljer själv. Det är upp till dig. Så har dom ändå 

gått med på det”. – Intervjuperson 4, specialist. 

 

”Vi måste ju registrera, vi måste ju skriva det på blankett och scanna in det. Vi 

måste ju ha ett underlag på samma sätt. Men vi behöver inte trycka på krysset, 
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alltså koden i datorn. Det kan man göra. Men det är samma krav på 

dokumentation och underlag för beslut”. Intervjuperson 1, arbetsförmedlare. 

 

I de två citaten ovan, kan man se att intervjupersonerna har ett handlingsutrymme när det 

gäller att sätta en funktionsnedsättningskod. Vi kan också se hur de använder sitt 

handlingsutrymme. Vi kan se att intervjuperson 4 använder sin makt, för att övertala dem som 

inte vill kodas, genom att förklara vilka konsekvenserna blir om de inte kodas. Då går de med 

på koden mot sin vilja. Den andra intervjupersonen förklarar endast vad som krävs för att 

kringgå de regler som finns gällande kodning. Lipsky (2010, s. 59), menar att möjligheterna 

för klienterna att få den hjälp de behöver, avgörs av hur relationen mellan klienten och den 

professionella ser ut.  

Han menar att handlingsutrymmet kan förändras, efter hur den professionella anser, att 

klienten är förtjänt av insatsen. Ett exempel på detta är citatet nedan som härrör från en 

diskussion om en kvinna som inte vill behålla sin kod. Intervjupersonen ansåg dock att detta 

skulle få konsekvenser för kvinnan, men berättade ändå inte att man kunde erhålla resurserna 

utan att vara kodad i datorn. Holmqvist (2009, s. 417-418), menar att sökande accepterar att 

klassificeras som funktionshindrade för att det kan ge positiva fördelar på det ekonomiska 

planet då detta kan leda till ett arbete. Men han menar även att det för vissa individer kan 

kännas mer stigmatiserande att få etiketten funktionshindrad än att vara arbetslös eftersom 

arbetslösheten kan ses som ett strukturellt problem medans funktionsnedsättningen handlar 

om individens personliga karaktär. Det kan vi se i citatet nedan. Kvinnan blev hellre av med 

sitt arbete än att behålla sin kod. Specialisten valde här att inte använda sig av sitt 

handlingsutrymme och förklarar vilka konsekvenserna blev för kvinnan.  

 

”Ja, för hon var ju ute och hade svårt att få jobb. Hon var ute i en arbetsprövning 

och där kanske man kunnat förhandla med arbetsgivaren, om en anställning med 

ett lönestöd. Men nu var ju koden borta, så det var ju inte aktuellt. Nu var det ju 

anställning rakt av, och det var ju arbetsgivaren inte intresserad av.” – 

Intervjuperson 4. 

 

I citatet nedan ser samma specialist en förklaring till sitt tankesätt. Även om 

Arbetsförmedlingen, kan erbjuda resurser utan kod, förklarar specialisten utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, att man i princip får skylla sig själv, om man inte vill ha en kod. 
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”Vi får ju pengar.. Är det så och så många som har funktionsnedsättningskod så 

får ju vi mer statliga pengar. För att jobba med dom. Men då har ju du frånsagt 

dig det, eftersom du säger att du inte behöver det stödet egentligen.” – 

Intervjuperson 4, specialist. 

 

Intervjuperson 5 tillfrågas om han varit med om någon sökande inte velat kodas för 

funktionsnedsättning. Svaret ser vi nedan. Jag anser att svaret ger delade budskap. Han säger 

att det är ett fritt val om man vill ha koden eller inte. Sedan säger han att en del kan känna sig 

tvingade.  

 

”Om individen inte känner sig nedklankad eller stämplad. Det hette ju 

handikapp förr och nu har man tagit bort det för att det var ett nedvärderande 

ord. Det är ju alltid frivilligt. Det finns inget måste i det. Individen kan alltid 

säga nej, den kan alltid säga ifrån. Det är en frivillig insats. En del kan nog 

känna sig lite tvingade. Jag kan tänka mig att en del upplever det. Det handlar 

oftast om information. Det är inte lätt det där. Det är en känslig gång. Där man 

känner sig tvingad att det för att få den där hjälpen. Ja, jag tror det finns fall som 

inte är så bra troligtvis. Men för de flesta tror jag vi lyckas förklara det på ett bra 

sätt. Men kanske inte alla gånger, det är möjligt. Eller det är troligt att det är så. 

Men jag tror att det finns en ganska stor försiktighet och ödmjukhet inför det 

där. Att man verkligen inte prackar på eller man försöker förklara. För man vet 

hur känsligt det är. Individen kan när som helst ta bort den. Dom kan själva 

bestämma om de vill ha den eller inte.” – Intervjuperson 5, specialist. 

 

Jag frågade sedan om det får några konsekvenser att tacka nej till 

funktionsnedsättningskoden. Där förklarar specialisten att det faktiskt får konsekvenser. Då 

kan man inte ta del av den hjälp man behöver, utan behandlas som övriga arbetssökande. 

 

”Ja det blir ju att man inte kan få dom extra resurserna. Så blir det ju. Dom 

resurserna har man ju inte tillgång till då. Då är dom borta. Då ska man ju inte 

ha dom ifall man inte har någon nedsättning. Det är ju liksom rimligt.” – 

Intervjuperson 5, specialist. 
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Sedan uppger Intervjuperson 5,  att det finns undantag. Om specialisten anser att individen har 

så stora problem att denne inte kan klara sig på arbetsmarknaden utan extra stöd, går det att 

ordna. Dessa tre citat visar på vilket handlingsutrymme som ändå finns. Men det är upp till 

varje specialist och arbetsförmedlare att avgöra vem som är värd denna satsning. Vi kan ju se 

först att specialisten anser att det är rimligt att man inte får ta del av resurserna om man inte 

vill ha någon funktionsnedsättningskod. Senare går det att göra undantag beroende på om man 

anser detta vara nödvändigt. Detta visar på en rättsosäkerhet anser jag. Sökande som anses 

struliga och jobbiga kanske inte får samma chans, som de tillmötesgående och trevliga 

sökande. Nu handlar detta visserligen om personer som nekar kod, och inte är så många i 

antal. Men vissa blir mot sin vilja övertalade och tvingade till att acceptera en kod, annars 

medför detta konsekvenser. Jag anser inte att man kan kalla detta frivilligt då det innebär 

sanktioner att tacka nej till en kod. 

 

 

Arbetsförmedlaren i citatet nedan, menar att själva diagnoserna i sig är underordnad många 

andra orsaker, till att vissa ungdomar inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Hon menar att 

hon har ett alldeles för smalt handlingsutrymme för att hjälpa de sökande på bästa sätt. 

Arbetsförmedlaren menar att de sökande behöver mer resurser än bara en anpassad 

anställning för att deras liv ska fungera. 

 

”Ja, sen kan jag bara gå till ett visst, för jag jobbar här. Jag jobbar på 

Arbetsförmedlingen. Jag är inte socialförvaltningen eller familjeterapeut eller 

psykolog. Så det är väldigt smalt på det viset”. Intervjuperson 2, 

arbetsförmedlare. 

 

I nästkommande citat kan vi se hur en annan intervjuperson tänker kring sitt 

handlingsutrymme. Man kan se att intervjupersonen anser att handlingsutrymmet inte räcker 

till. Att hon skulle vilja ha ett större handlingsutrymme för att kunna hjälpa dem hon anser ha 

behov av hjälp.  

 

”Ibland blir man arg och frustrerad när man ser hur dåligt en del mår av att 

tvingas klara ett arbete, som dom egentligen inte klarar av. Det finns ju dom 

som inte klarar av att jobba på samma villkor som alla andra, men som inte är 

berättigade till nån kod. Då står man handfallen och vet inte vad man ska göra. 
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Man kan inte hjälpa på något sätt. De blir ju tvingade att anpassa sig efter de 

regler som finns. Oftast mår dom så dåligt av detta att dom blir sjukskrivna 

istället. Då blir det ju Försäkringskassan som får ta hand om dom. Ibland önskar 

jag att man kunde göra mer.” – Intervjuperson 6, arbetsförmedlare. 

 

En annan aspekt gällande handlingsutrymmet arbetsförmedlaren har i jämförelse med en 

specialist. Arbetsförmedlaren har oftast lägre utbildning än vad specialisten har. Ändå är det 

arbetsförmedlaren som beslutar om funktionsnedsättningskod ska sättas. Specialisten kan bara 

göra en rekommendation till arbetsförmedlaren, vilken väljer om den ska följas eller inte. 

Arbetsförmedlaren har alltså större handlingsutrymme än specialisten har. Det är 

arbetsförmedlaren som väljer om hen vill använda sig av att specialisterna tar besluten 

gällande kodningen. Johansson, Dellgran & Höjer (2015, s. 32) menar att det innebär stora 

risker för att individer ska skadas eller lida men av de beslut människobehandlande 

organisationer tar om professionen inte har adekvat utbildning. Att den professionella arbetar 

utifrån beprövad erfarenheter och vetenskap är även av betydande vikt för att individer inte 

ska komma till skada. Detta går stick i stäv med hur det går till på Arbetsförmedlingen. De 

arbetsförmedlare jag intervjuade hade endast gymnasial utbildning och är de som har störst 

handlingsutrymme. Här nedan följer några citat som bekräftar detta. 

 

”Men sen är det ju att en del arbetsförmedlare har ju väldigt bred erfarenhet och 

kan jobba väldigt mycket själva, utan att behöva koppla på specialist. En del går 

och frågar specialisten för minsta lilla sak. Det är väl bra att vi kompletterar 

varann där, annars skulle ju specialisterna ha oerhört mycket att göra. Jag går ju 

inte med mina till en specialist om jag inte måste. För finns det saker jag kan 

utreda och klargöra utifrån min kunskap och de verktygen jag har så gör jag det 

först.” Intervjuperson 1, arbetsförmedlare. 

 

”Det finns dom handläggare som aldrig använder oss, specialister. Och det finns 

dom handläggare som är väldigt på tårna, att använda oss. Lite kan det ligga i 

vilket uppdrag man har som arbetsförmedlare. Men jag tror mycket är liksom 

hur pass van man är att använda oss. Om man ser. Har man rätt glasögon på sig 

så att säga. Ser hur man kan använda oss och nyttan med det. Så det är ett lotteri 

när man kommer innanför dörren här, vilken handläggare man får. Vilket stöd 

man kan få av specialisterna? ” – Intervjuperson 3, specialist. 
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Jag frågade specialisterna om arbetsförmedlarna alltid följer deras rekommendationer. Det är 

specialisterna som är utbildade för att göra utredningar och är experter inom sina områden. 

Svaren kan man se här nedan. 

 

”Nä, jag vet ju inte. Men jag tror att dom inte alltid gör det. Men jag hoppas att 

det är över femtio procent. Jag hoppas det. Men det är nog i ganska många fall 

som dom inte gör det.” Intervjuperson 5, specialist. 

 

 ”Det gör dom ju inte alltid, nä.” – Intervjuperson 4, specialist. 

 

En arbetsförmedlare svarar såhär på frågan om hon alltid följer rekommendationerna. Här kan 

vi se att handlingsutrymmet egentligen ligger helt på arbetsförmedlaren. Här kommer det 

fram att arbetsförmedlaren kan välja själv, utan att ta hänsyn till vad specialisten anser. 

 

” Det är ju inte alltid man gör det. Det är ju bara en rekommendation och inte 

något man måste följa slaviskt. Men oftast försöker jag göra det. Ibland kanske 

jag tycker, att vi inte har samma åsikt om vad som behövs. Det är ju jag som 

sitter med verktygslådan så att säga. Jag kan ju välja något annat. Som kanske är 

bättre.” – Intervjuperson 6, arbetsförmedlare. 

 

5.2  Kategorisering och medikalisering av arbetssökande 

Här nedan kan vi se det som Johansson (2007, s. 55) beskriver. Att organisationen 

kategoriserar sina sökande för att kunna placera dem i en administrativ kategori. Den sökande 

kategoriseras med olika koder, beroende på vilken funktionsnedsättning hen har. Koderna har 

olika beskrivningar på den problematik som finns hos de sökande, vilka kan få tillhandahålla 

diverse resurser beroende på vilken funktionsnedsättningskod hen har. 

 

”Det är ju egentligen tre koder kanske. Den ena är ju psykisk ohälsa då. Som 

hindrar eller sätter ner arbetsförmågan, kallas kod 61. Sedan är det specifika 

inlärningssvårigheter, som det så fint heter. Det är kod 92. Specifika 

inlärningssvårigheter, det kan ju vara allt mellan dyslexi, alltså läs- och 

skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblematik. Det är 
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ju ADHD. Det kan vara att man har mycket nedstämdhet och ångest, sociala 

fobier. Förlåt, det går under psykisk ohälsa. Sedan kan det vara autism och sånt. 

Det specifika är egentligen allting utom depression och ångest och 

personlighetsstörningar. Sedan finns det generella inlärningssvårigheter. Det är 

kod 71. Då handlar det om att man är svagbegåvad eller lätt utvecklingsstörd. 

Då är det mer en begåvningshistoria. Det är ju dom vi mest stöter på. När det 

gäller missbruksbiten, så är det ju socialkonsulenterna. Då blir det ju 82:an. Det 

är ju vårat kodifieringssystem. Helt unikt för Arbetsförmedlingen.” – 

Intervjuperson 5, specialist. 

 

I citatet nedan, kan man se att specialisten pratar om personer i termer av koder. Hur den 

sociala situationen till exempel kan se ut för individer med kod 61, 71, 92. De sökande är 

avpersonifierade och beskrivs utifrån den byråkratiska identiteten Johansson (2007, s. 55) 

förklarar. 

 

”Jag kan bara använda… Ta ställning till missbruk eller beroendeproblematik, 

kod 82. Däremot händer det ju ganska ofta att jag jobbar med personer som har 

kod 61, kod 71, kod 92. Dom brukar ofta få en ganska tilltrasslad social 

situation. Dom kan också få stöd och hjälp hos kommunen. Få till exempel 

boendestöd och så.” – Intervjuperson 3, specialist. 

 

Specialisterna gör utredningar gällande vissa svårigheter som fångas upp av arbetsförmedlare, 

innan de remitteras till specialist. Här nedan kan vi se en förklaring på vad en psykolog gör 

för utredningar inom Arbetsförmedlingen. Svårigheter som sedan kodas som 

funktionsnedsättningar. 

 

”Då är det ju utredningar av till exempel läs och skrivsvårigheter, ångest, 

depression, fobier, autism, ADHD, ADD, alla dom här. Det är ju egentligen 

diagnoser, men vi kallar det funktionsnedsättningar.” – Intervjuperson 5, 

specialist. 

 

I citatet nedanför kan vi se hur arbetsförmedlaren tillskriver den sökande egenskaper som inte 

är relevanta för en funktionsnedsättningskod. Prieto (2006, s 148) menar att 

arbetsförmedlaren har en makt att tillskriva de sökande vissa egenskaper som sedan 



Ulrica Kängström     2016-10-28 

24 
 

kategoriseras vilket vi kan se i citatet nedanför. Arbetsförmedlaren kan definiera de 

egenskaper hon vill och kategorisera dessa i olika medicinska kategorier och därefter ge en 

kod. Att den sökande har svårigheter med språket eller inte har utbildning från sitt eget land är 

egentligen enligt regelverket ingen grund för kodning. Arbetsförmedlaren har ändå makt att 

göra det genom sitt handlingsutrymme. 

 

”Eleven har också svårigheter med svenska språket och har ingen utbildning 

från sitt hemland och är på gränsen till att klara sitt eget språk också”. – 

Intervjuperson 1, arbetsförmedlare. 

 

I citatet nedan kan vi se en förklaring till behovet att kategorisera funktionsnedsättningar 

inom Arbetsförmedlingen. Intervjupersonen uttrycker att arbetsmarknaden förändrats med 

större krav. Individer som hade en funktionsnedsättning eller andra svårigheter var fortfarande 

gångbara på arbetsmarknaden. Nu är inte förhållandena sådana. För att kunna få en chans på 

arbetsmarknaden krävs därför kompensation till arbetsgivaren om arbetaren inte lever upp till 

kraven som ställs. Problemen läggs på individen istället för arbetsmarknaden. Prieto (2006, s. 

18-19) anger att egenskaper arbetsförmedlare ser som avvikande är individer med dåligt 

självförtroende, blyghet, passivitet med mera. Det är något vi kan se i de två nästföljande 

citaten nedan. För att kunna erbjuda resurser krävs det kategoriseringar, vilka förklarar 

tillkortakommandet och medger fördelning av resurser. 

 

”Man hade en helt annan kundgrupp för tjugo år sedan. Det fanns andra typer av 

arbete som man kunde förmedla till folk som även hade funktionsnedsättningar. 

Då behövde kanske inte den funktionsnedsättningen var så farlig. Det fanns jobb 

ändå. Men det ser inte ut så. Det har blivit en större utslagning på 

arbetsmarknaden av personer som har funktionsnedsättningar eller har andra 

bekymmer. Det räcker med att man är för gammal. Eller för låg 

utbildningsnivå.” – Intervjuperson 3, specialist 

 

Intervjuperson 6, beskriver nedan egenskaper, hos de sökande, hon letar efter för att fånga upp 

arbetssökande som har ett behov av att utredas av specialist. Vi kan se att hon aktivt letar efter 

egenskaper, vilka anses avvikande. Dessa egenskaper antas betyda att vederbörande eventuellt 

har en funktionsnedsättning.  
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” Alltså, jag kollar ju… Vissa saker sticker ju ut från det normala. Som att dom 

inte har respekt för dom tiderna dom har fått. Dom kommer inte när dom ska. 

Inte heller ringer dom återbud. Dom har inga rutiner utan är uppe hela nätterna 

och sover på dagarna. Jag hade precis en sökande som inte dök upp. När jag 

ringde klockan två på dagen så sov han. Han sa att han glömt tiden. Sånt tänker 

jag på. Man kan nästan se det på attityden ibland. Dom har ingen respekt för 

regler. Det finns massa saker att leta efter. En del har ju bara ett udda beteende. 

Det är svårt att sätta ord på. Man märker bara att allt inte är som det ska.” – 

Intervjuperson 6, arbetsförmedlare. 

 

I citatet nedan kan vi se att genom att få en medicinsk kod kan man få resurser som inte är 

tillgängliga för alla. Att ha en nedsättning på grund av sjukdom är, enligt intervjuperson 1, en 

fördel. Då kan man få all hjälp som krävs för att få ett arbete.  

 

”I skolan när jag informerar om vilken hjälp man kan få från 

Arbetsförmedlingen så är det ju så att på Arbetsförmedlingen är det ju så, om 

man får uttrycka det så att det är en fördel att ha en funktionsnedsättning. För 

det innebär att från första dan får du full möjlighet till hela verktygslådan. Och 

du får stöd och hjälp.” – Intervjuperson 1, arbetsförmedlare. 

 

Intervjuperson 2, framhåller flera gånger i intervjun att bakgrunden till många ungdomars 

misslyckande på arbetsmarknaden handlar om, att de blivit tilltufsade i skolan. Ungdomarna 

har antingen varit mobbade eller suttit mycket inne vid datorn. Dåligt stöd i skolan menar hon 

också har skapat ett dåligt självförtroende. I de nästkommande två citaten kan vi se att 

intervjuperson 2, menar att diagnosen vilken handlar om ADHD, ofta är underordnad andra 

problem såsom dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Jag menar då att hon 

medikaliserar ett problem som eventuellt inte har med någon sjukdom att göra. För att kunna 

hjälpa dessa ungdomar med dåligt självförtroende att få ett arbete krävs det att de kodas för 

den underliggande orsaken, vilken kan vara ADHD.  

 

”Det är väl det jag ser, det här med självförtroendet och självkänslan, att det har 

fått sig en sån gigantisk knäck från början. Diagnosen i sig är egentligen 

underordnad”. - Intervjuperson 2, arbetsförmedlare.  

 



Ulrica Kängström     2016-10-28 

26 
 

”Jag tror att det ofta finns… Jag tror man behöver va noga med … Kodernas 

betydelse kontra… Att vi har dom på Arbetsförmedlingen gör ju att det blir en 

rättighet. Det behöver inte va grundproblematiken. För grundproblematiken kan 

va nåt helt annat.” -  Intervjuperson 2, arbetsförmedlare. 

 

Gällande citatet nedan, frågade jag respondenten om vilken problematik de sökande har som 

kommer till henne. Här finns en grundproblematik som handlar om att man inte dyker upp på 

planerade möten eller att man inte hör av sig om man inte kommer. Detta ska då utredas som 

en medicinsk problematik, för att kontrollera om en funktionsnedsättningskod ska sättas. Jag 

anser att det handlar om att medikalisera ett oönskat beteende. 

 

”Man har svårt att passa tider. Lämnar inte återbud eller hör av sig. Det är 

ganska vanligt”. Intervjuperson 3, specialist. 

 

I citatet nedan, kan vi också se att det finns andra orsaker till att de sökande medikaliseras. De 

passar inte in på den arbetsmarknad som råder.  

 

”Man har höjt kompetenskraven på arbetsmarknaden. Samtidigt så har vi ju nya 

arbetssökande som kommer från någon annanstans i världen. Där man kanske 

inte har samma möjligheter att bygga på sin kompetens som man behöver här 

hos oss i Sverige. Nä, det matchar inte riktigt. Dom arbetssökande vi har 

inskrivna matchar inte dom jobben som  arbetsmarknaden har att erbjuda. Det 

blir ju också svårt för arbetsgivarna att få den kompetens anser sig behöva.” 

Intervjuperson 3, specialist. 

 

Intervjuperson 1, diskuterar nedan en sökande hon träffat som inte kunde behålla något jobb. 

Det kom fram till att den arbetssökandes beteende var orsaken till att den sökande inte kunde 

behålla jobben. Orsaken till beteende visade sig sedan ha en medicinsk orsak. Det är dock 

individers avvikande beteende som gör att utredning startas och resurser sätts in. Det som är 

avvikande hos individen kompenseras med ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Det finns också 

en önskan att förändra den sökandes beteende så att individen ska passa in i normen. 
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”Att det kanske kommer fram till, om det finns nåt i ditt beteende, som man 

skulle kunna göra annorlunda, för att du ska kunna få behålla jobbet.” – 

Intervjuperson 1, arbetsförmedlare 

 

Vid citatet nedan frågade jag intervjupersonen vilka kännetecken hon tittade efter, när det 

gäller behov av att utredas av specialist. Arbetsförmedlaren tittar efter om personen har 

körkort, vilket enligt regelverket inte är en grund för en funktionsnedsättning. En annan del är 

hur skolgången varit. Detta är enligt regelverket inte heller en grund för en 

funktionsnedsättning. Långvarig inskrivning är ännu ett varningstecken enligt intervjuperson 

2. Ett annat är kroppsspråk och nervositet. Jag menar här att omständigheter som sticker ut 

från normen, ses som ett problem, vilka kan utredas och medikaliseras.  

 

”Två saker. Hur det gått i skolan är den ena. Nummer två är körkort. Långvarig 

inskrivning här är också nåt. Vi har varit inne med många insatser. Det är det 

konkreta så som man kan titta på. Hur beskriver man magkänsla? *skratt*” – 

Intervjuperson 2 arbetsförmedlare. 

 

”Jag tittar jättemycket på kroppsspråk. Jättemycket. Märker jag att det är nån 

som är väldigt nervös. Väldigt rörlig i stolen. Inte tittar på mig så mycket. Inte 

vill svara sådär riktigt på mina frågor.” – Intervjuperson 2, arbetsförmedlare. 

 

Diskussionen i nästkommande citat handlar om en kvinna som förlorat sitt barn och därför fått 

en långvarig psykisk funktionsnedsättningskod. När kvinnan sedan inte ville ha kvar koden 

togs den bort. Kvinnan ringde kundtjänst för att kontrollera att koden var borttagen, vilket de 

uppgav att den inte var. Kvinnan kontaktade då intervjupersonen och var väldigt upprörd. 

Specialisten kontrollerade registret och koden var då borttagen. Specialisten ansåg att kvinnan 

överreagerade och uttryckte nedanstående kommentar. Här kan man se att specialisten lägger 

värderingen på kvinnans beteende. Eftersom kvinnan hade ett oönskat och ej kontrollbart 

uppförande, ansåg hon att koden kanske skulle varit kvar trots allt. Detta tyder enligt mig på 

att beteenden anses som medicinska problem där koderna kan kontrollera individen och dess 

beteende. 

 

 ”Då tänkte jag såhär: Hon skulle kanske haft den kvar egentligen alltså. För hon 

var inte riktigt laddad och jordad.” – Intervjuperson 5, specialist. 
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Intervjuperson 5 diskuterar individer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen en längre tid 

utan att fått något arbete. Dessa individer utreds efter en tid för att klargöra vad som ligger 

bakom. Eftersom de inte lyckats ta sig vidare antas de ha någon typ av svårighet, vilken i 

vissa fall behöver kodas, enligt arbetsförmedlare. Nedanstående citat förklarar hur svårigheter 

på arbetsmarknaden medikaliseras, enligt mig. 

 

”Nånstans så handlar det ju om, att dom inte är särskilt gångbara på 

arbetsmarknaden. Dom är inte så efterfrågade. Dom behöver ju inte ha nån 

funktionsnedsättning för det, men du vet det här klassiska. Dom har ingen 

gymnasieutbildning, kanske har dålig självkänsla, kommer liksom aldrig in i 

arbetslivet efter grundskolan. Grundskolan räcker väldigt lite. Där har vi ju den 

gruppen som är ganska stor. Unga som inte har gymnasiekompetens. Dom ligger 

ju redan där pyrt till. Sedan har du ju andra som är lite resurssvaga, inte så 

mycket på sitt cv. Har man dessutom problem, missbruk eller nån psykisk 

åkomma. Det kan finnas alla möjliga besvär. Eller är udda på nåt sätt. Eller 

dåligt självförtroende kan ju räcka som ett problem. Då är det svårt. Det här är 

ett strukturellt problem. Det handlar inte bara om individen. Utan det handlar 

väldigt mycket om hur arbetslivet ser ut idag.” – Intervjuperson 5, specialist. 

 

 

5.3  Sammanfattande resultat 

 Hur konstruerar då specialister och arbetsförmedlare, funktionshinder hos de    

arbetssökande? Jag har i min undersökning kommit fram till att Arbetsförmedlaren och 

specialisten tillsammans utreder och bedömer den arbetssökandes egenskaper och problem. 

Därefter kategoriseras dessa egenskaper och problem i medicinska termer och koder. Genom 

det handlingsutrymme arbetsförmedlaren och specialisten har, bestämmer de vilka sökande 

som behöver och får ta del av resurserna. Vi kan se i undersökningen hur egenskaper som inte 

är gångbara på arbetsmarknaden värderas och bedöms trots att de inte är regelrätta 

funktionshinder. Handlingsutrymmet och personliga värderingar ses också påverka hur 

individen bedöms och utreds.  
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Vilken funktion fyller då funktionsnedsättningskoden inom Arbetsförmedlingen? Det jag 

kommit fram till i denna undersökning är att funktionsnedsättningskoden fyller en 

arbetsmarknadspolitisk funktion. Kraven på arbetsmarknaden har ökat och vissa individer 

passar inte in på kraven. För att komma till rätta med detta problem förskjuts ansvaret på 

arbetslöshet till individen. Om ansvaret för arbetslösheten läggs på individen är det den som 

bör förändras och inte arbetsmarknaden. Genom att ge individer som inte passar in på kraven 

på arbetsmarknaden en funktionsnedsättningskod öppnas möjligheterna till aktivitet. Antingen 

kan individen ges resurser för att förändra sitt beteende och sina egenskaper eller kan den få 

en anställning där arbetsgivaren kan acceptera individens brister om ekonomisk kompensation 

utbetalas.  

 

6. Slutdiskussion 
Specialisterna och arbetsförmedlarna, klassificeras i denna studie, som gräsrotsbyråkrater, 

vilka enligt Lipsky (2010, s.3), är offentliga organisationers frontlinjemän som har en 

direktkontakt med sina klienter. De har enligt Lipsky (2010, s.4) en funktion i organisationen 

där de tar beslut angående vilka resurser klienterna har rätt till. De har krav både uppifrån 

cheferna, inom organisationen och från medborgarna. Detta stämmer väl överens med både 

specialistens och arbetsförmedlarens funktion inom Arbetsförmedlingen. 

 

Utifrån analysen av mitt material har jag kommit fram till vissa slutsatser. Specialisterna 

konstruerar tillsammans med arbetsförmedlarna, inom Arbetsförmedlingen, funktionshinder 

hos de arbetssökande i sin dagliga verksamhet. Frågan jag ställde mig innan denna studie 

inleddes var, hur detta gick till. En slutsats jag kommit fram till är att arbetsförmedlaren har 

en större roll i denna konstruktion än vad specialisten har. Det är arbetsförmedlaren som 

väljer ut vilka arbetssökande hen anser behöva utredas för funktionsnedsättning. Det är även 

arbetsförmedlaren som beslutar om individen ska kodas eller inte. Specialisten gör en 

utredning och sedan en bedömning. Arbetsförmedlaren bestämmer sedan själv om 

bedömningen ska följas eller ej. Utifrån arbetsförmedlarens uppfattning av den sökandes 

behov  kategoriseras individen enligt vissa koder. Vi kan i analysen se  att individen omtalas i 

koder. De avpersonifieras i  systemet och ges det som Johansson (2007, s. 56) förklarar som 

en byråkratisk identitet. 
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Det jag kommit fram till i denna studie är att både specialisten och arbetsförmedlaren har 

kommit på strategier för att kringgå vissa regler. En strategi som hjälper till att konstruera en 

funktionsnedsättning hos den sökande, för att få tillgång till extra resurser inom 

Arbetsförmedlingen, exempelvis anpassad anställning, flexibel arbetssituation, anpassningar 

på arbetsplatsen, krävs det att den arbetssökande har en funktionsnedsättning. Specialister och 

arbetsförmedlare uppgav i intervjuerna att det finns arbetssökande, vilka har behov av dessa 

resurser, men som inte har någon uttalad funktionsnedsättning. För att kunna hjälpa individen 

ändå, forskar de vidare, för att hitta egenskaper hos den sökande, som går att koda på. Genom 

att utreda den arbetssökande, kan problematik gå att finna, för att sedan kunna anpassa en 

anställning. I min studie framgår det att, arbetsmarknaden har förändrats och blivit tuffare. 

Kraven på de arbetssökande blir allt högre och detta medför att allt fler individer inte passar in 

på arbetsmarknaden. Därför krävs det att individerna förändras för att passa in på 

arbetsmarknaden, vilket framgår i följande citat.  

 

”Man kan inte kräva av arbetsmarknaden att den ska anpassa sig. För det är inte 

så livet funkar. Utan jag kan bara anpassa mig till den”. – Intervjuperson 2, 

arbetsförmedlare. 

 

För att kunna anpassa individer, vilka inte har de egenskaper arbetsmarknaden kräver, anser 

jag att de sökande medikaliseras för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivare blir bara 

intresserade av individer med bristande kompetens, om de får ersättning från 

Arbetsförmedlingen, som kompensation. Vi kan se i analysen att egenskaper som att inte 

kunna passa tider, inte svara på frågor, dålig självkänsla, med mera är egenskaper som utreds 

för funktionsnedsättning. Detta är egenskaper vilka i andra situationer i samhället inte räknas 

som funktionshinder. Dessa egenskaper utreds och kodas som funktionsnedsättning, hos 

Arbetsförmedlingen. Det är på detta sätt arbetsförmedlaren och specialisten tillsammans 

skapar ett funktionshinder hos den arbetssökande. Jag menar även, att 

funktionsnedssättningskodens funktion mer och mer går mot en arbetsmarknadspolitisk 

konstruktion. Vilket är ett sätt att få fler individer ut i arbete. 

 

Jag har funnit det intressant att i denna studie utforska hur arbetssökande inom 

Arbetsförmedlingen värderas utefter sina förmågor. Har man inte tillräckliga förmågor anses 

man vara funktionsnedsatt. Det är i många fall individens egenskaper som värderas, granskas 

och utreds. I denna studie framkom det inte någon gång, en diskussion om personer med ett 
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synligt fysiskt handikapp. Jag anser det vara väldigt märkligt att en individ kan ha en 

funktionsnedsättning inom Arbetsförmedlingen, men betraktas som fullt frisk av övriga 

samhället. 

 

Denna studie har som sagt väckt nya frågor hos mig. Intervjupersonerna uppgav ett flertal 

gånger att samarbetet mellan specialister och arbetsförmedlare fungerar dåligt. Vissa 

arbetsförmedlare använder sig inte alls av specialisterna, vissa har ingen kunskap om vad 

specialisterna gör, vissa följer inte rekommendationerna specialisterna ger. En annan 

intressant aspekt är att det endast är arbetsförmedlaren, som har befogenheterna att besluta om 

funktionsnedsättningskod. De tre arbetsförmedlare jag intervjuat har ingen eftergymnasial 

utbildning, medan specialisterna har minst tre års universitetsstudier. Specialisterna har mer 

specialiserad utbildning än vad arbetsförmedlarna har men får inte fatta beslut.  

 

Det skulle även vara intressant att veta hur dessa interventioner i de sökandes liv fungerar. 

Enligt intervjupersonerna finns det inga direkta uppföljningar. Specialisterna gör 

rekommendationer till arbetsförmedlarna, men har ingen aning om rekommendationerna 

fungerar ute i verkligheten. Jag skulle även tycka att det vore intressant att få de sökandes 

perspektiv. De studier som gjorts handlar mest om ett organisatoriskt perspektiv. Vem frågar 

de funktionsnedsättningskodade personerna om deras uppfattningar? 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Ulrica Kängström och går just nu min sjunde termin på Socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Denna termin skriver jag min C-uppsats och jag är tacksam över 

att ni är intresserade av att hjälpa mig i den processen. Då jag gjorde min praktik i höstas hos 

en Socialkonsulent på arbetsförmedlingen, blev jag intresserad av förloppet gällande 

arbetshandikapp och handikapps kodning. Jag har därför valt att göra en studie gällande dessa 

begrepp och hur processen för kodning går till. 

 

Jag kommer i min studie genomföra intervjuer med arbetsförmedlare och specialister, jag 

kommer för att inte missa information spela in mina intervjuer, innan de skrivs ner. Jag 

kommer efter att jag skrivit ner intervjun radera inspelningen. Deltagandet i studien är frivillig 

och ni kan när som helst under studiens gång avbryta er medverkan. Vid intervjutillfället kan 

ni välja att inte besvara vissa frågor eller helt avbryta intervjun om det ligger i ert intresse. Ni 

som intervjuas kommer garanteras full anonymitet. Jag kommer inte ha med ert namn, er 

ålder, ort på arbetsförmedlingen eller några uppgifter, som kan göra att någon kan känna igen 

att det är ni som uttalat er. Jag kommer enbart använda mig av era uppgifter i denna studie.  

 

Ni kan när som ta kontakt med mig för att ställa frågor angående studien. Vill ni av någon 

anledning ta kontakt med min handledare heter hon Ulrika Järkestig - Berggren och finns 

tillgänglig via Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Tack för att du vill hjälpa mig med min studie! 

Med vänlig hälsning 

Ulrica Kängström 
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