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Abstrakt  
 
Vårt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka svårigheter eller möjligheter som de 
anställda på Arbetsförmedlingen upplever kring de hjälpmedel som finns tillgängliga för att få 
ut en funktionshindrad i arbetslivet. Vi har i vårt arbete tittat på en specifik Arbetsförmedling 
där de anställda har olika yrkesområden för att få en bredare bild av arbetet med 
funktionshindrade. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 
för att samla in vårt empiriska material.  
 
Begreppen arbetsförmåga och anställningsbarhet är komplexa begrepp men det är ändå dessa 
som sätter grunden för om en person ska få lönebidrag eller inte. Lönebidraget, i likhet med 
funktionshinderkoden, är ett hjälpmedel som Arbetsförmedlingen använder sig av i arbetet 
med att få ut funktionshindrade i arbetslivet. För att som funktionshindrad få ta del av de 
hjälpmedel som finns är det nödvändigt att den funktionshindrade erhåller och accepterar sin 
funktionshinderkod. Arbetsgivaren bestämmer emellertid på arbetsmarknaden och avgör om 
den vill anställa eller inte. Vi har teoretiskt adresserat frågan utifrån Foucaults maktperspektiv 
för att belysa hur disciplin och övervakning verkar i samhället för att skapa en ordning och en 
hierarki som medför att Arbetsförmedlingens arbete till vissa delar begränsas. 
Arbetsförmedlingen fungerar som en mellanhand mellan statens maktutövning, arbetsgivarens 
vilja att anställa och den arbetssökande. Vårt resultat visar att funktionshinderkoden kan 
fungera dels stärkande men dels också göra individen mer funktionshindrad. Vi finner här 
även stöd hos Goffmans stigmatiseringsteori som innefattar att människor i olika sociala 
situationer kategoriserar in andra i grupper som inte hör till normen. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till vad vår uppsats handlar om, Arbetsförmedlingen och 
begreppen arbetsförmåga och anställningsbarhet. Vi börjar med att ge en generell bild av 
studiens mål, för att sedan belysa hur den specifika Arbetsförmedling som studien baseras på. 
Vi förklarar här också vårt syfte och frågeställningar. Vi definierar även olika begrepp som vi 
använder oss av genomgående i uppsatsen. 
 
Hela dagens samhälle är uppbyggt på arbete, så har det varit länge. Det är i många avseenden 
också samhällets skyldigheter att ge stöd till individen så att den kan skaffa sig ett arbete som 
passar och som den trivs med (SOU 2009:69). Arbete är inte bara en ekonomisk nödvändighet 
utan bidrar även till en känsla av självständighet och är viktig för en befolknings samhörighet 
(SOU 2009:71). Det är upp till individen själv att ansvara för sin egen sysselsättning om den 
vill ta del av de välfärdsrättigheter som finns och det är det som arbetslinjen fokuserar på. 
Arbetslinjen är något som ska löna sig både för individen och för samhället eftersom 
människor ska bli en del av arbetsmarknaden och arbete och lön ska alltid komma före 
sjukpenning (Eriksson 1995:9). Ambitionen med arbetslinjen är att vi själva tar ansvar för 
våra liv och den som kan ska försörja sig själv; det är på så vis både människors rätt och 
skyldighet att delta i arbetslivet. Välfärdspolitiken vilar idag på arbetslinjen och den finns där 
för att jämna ut så att individer kan ta ett eget ansvar. Desto mer stöd du får, dels från olika 
myndigheter men också från personer i sin omgivning, ju större ansvar kan du ta för din egen 
förmåga. Det är här Arbetsförmedlingens arbete med de funktionshindrade kommer in. De ska 
fungera som stöd och är en mellanhand mellan staten, den arbetssökande och arbetsgivaren. 
Ett arbete gör att du får en större livsglädje och det gör att du kan känna att du tillför något till 
samhället. Arbetsdelning behövs sedan för att samhället ska fungera väl på ett större plan 
(Söderström & Rehn 2008:27). Byråkratisering och standardisering är stora delar i 
välfärdssamhället, men dessa principer har utsatts för mycket kritik på senare år när det 
kommer till att utveckla egenskaper som passar den enskilda individens behov (Askheim 
2003:94).  
 
Begreppet arbetsförmåga är ett komplext begrepp som kan uppfattas på många olika sätt. 
Arbetsförmåga existerar i mötet mellan en person och ett arbete, det vill säga förmågan att 
kunna utföra ett arbete hör ihop med kravet på arbetet. Alla människor är oförmögna att 
arbeta till en början och förmågan för ett arbete är någonting som är konstruerat och som 
växer fram. Arbetsförmåga är både ett politiskt och ett medicinskt begrepp som hör till ett 
välfärdspolitiskt sammanhang. De som kan försörja sig själva på arbetsmarknaden och de som 
inte kan det skiljs åt och det blir en politisk fråga utifrån vem som kan krävas på ansvaret att 
försörja sig själv eller inte (SOU 2008:13-15). Både ur ett företagsekonomiskt och 
samhällsekonomiskt perspektiv så krävs det att individen kan prestera mer än vad kostnaderna 
för lön och annat uppgår till (Westerhäll 2008:122). 
 
Garsten och Jacobsson förklarar att personer som inte passar in i samhällets norm har många 
gånger svårt att anpassa sig till arbetsmarknadens krav. Något som inte minst är aktuellt i 
dagens arbetsmarknad då förutsättningarna för att kunna få en anställning i större utsträckning 
kräver att en individ är flexibel och anpassningsbar (Garsten & Jacobsson 2010:3). Individer 
som inte har dessa så att säga flytande egenskaper kan få problem med att hitta en anställning. 
Om en person föds med ett funktionshinder kan det bli leda till att den känner sig utanför och 
att han eller hon inte passar in. I ett mer individualiserat samhälle, där kraven på dig som 
arbetssökande är väldigt höga och där det är många som är med och kämpar om samma 
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arbete, kan det vara svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen fyller här en 
viktig funktion och de arbetar med olika hjälpmedel som ska underlätta för personer med 
funktionshinder att komma ut i arbetslivet. Dessa hjälpmedel är bland annat 
funktionshinderkoder samt lönebidrag1. För att kunna ta del av den hjälp som 
Arbetsförmedlingen erbjuder är det viktigt att personen med funktionshinder acceptera sin 
kod2. Denna kategorisering av individer är ett måste för att de anställda på 
Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda rätt hjälp till personer som behöver det och för att få ut 
funktionshindrade i arbetslivet (Giddens 2007:240). Arbetsförmedlingens anställda har många 
olika perspektiv att ta hänsyn till och deras uppgift är att på bästa sätt använda de resurser som 
finns tillgängliga utan att någon hamnar i kläm. Arbetsförmedlingen som organisation hamnar 
i en mellanposition mellan staten, arbetsgivaren och den arbetssökande. Det är de anställda på 
Arbetsförmedlingen som i praktiken ska medla mellan de olika delarna och få ut den 
funktionshindrade i arbetslivet. Det arbetssätt som Arbetsförmedlingens anställda arbetar med 
innebär att de inte har så mycket utrymme att fatta egna beslut utan de måste följa de 
restriktioner som finns och det slutgiltiga utslaget ska gynna samtliga parter. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur anställda på Arbetsförmedlingen upplever sitt 
arbete med att få ut människor med funktionshinder som leder till nedsatt arbetsförmåga ut i 
arbetslivet. Arbetsförmedlingen fungerar som en mellanhand mellan arbetsmarknaden och 
den arbetssökande och vår ambition är att få en insikt i de möjligheter eller svårigheter som 
arbetsförmedlarna upplever kring de hjälpmedel som finns tillgängliga. 
 

1.1.1 Frågeställningar: 
 

1. Vilka möjligheter eller hinder anser Arbetsförmedlingens anställda att det finns med 
de hjälpmedel som är tillgängliga för att få ut funktionshindrade i arbetslivet? 

2. Hur upplever de anställda funktionshindrades möjligheter till en fortsatt anställning 
efter en anställning med lönebidrag? 

 

1.2 Bakgrund 
 
För att behålla välfärden i vårt svenska samhälle så behöver personer som har ett 
funktionshinder komma ut i arbetslivet och motivation, intresse och eget ansvar är egenskaper 
som krävs för att lyckas (Nilsson 2009:13). För att få den hjälp som en funktionshindrad 
behöver och är berättigad till, så som anställning med lönebidrag, så måste arbetsförmedlarna 
sätta en funktionshinderkod på den arbetssökande och den arbetssökande måste acceptera 
denna. Hur olika begrepp ska tolkas är en väldigt viktig fråga eftersom det har en avgörande 
betydelse för vem som får ersättning (SOU 2009:11). Funktionshinderkoden är endast synlig 
för dem som arbetar på Arbetsförmedlingen och inte för någon annan.  
 
 

                                                
1 www.arbetsförmedlingen.se 
2 Se förklaring på sida 9. 
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Antalet personer som har blivit registrerade med en funktionshinderkod har ökat markant 
sedan 1992 då 10 % av alla som var registrerade på Arbetsförmedlingen hade en sådan. Vid 
2009 hade siffran ökat till 22,5 %. Kraven på förmågor har också ökat eftersom färre 
lågkvalificerade yrken finns tillgängliga. De flesta yrken ska producera så mycket som möjligt 
på så kort tid som möjligt och det har även skett förändringar i det så kallade normala 
arbetslivet. De arbetslösa medikaliseras3 och många av dem som idag blir tilldelad en 
funktionshinderkod skulle troligtvis inte ha fått den för 20 år sedan. De arbetssökande blir 
med andra ord i ökad utsträckning indelade i kategorier som ”den normala” och ”den med 
nedsatt arbetsförmåga” (Garsten & Jacobsson 2010:4). 
 
En annan aspekt är att människor måste ha mycket kunskap om samhället som vi lever i för 
att få den hjälp som behövs. Det är viktigt att veta vart du ska vända dig och vilka steg du ska 
ta för att komma dit du måste. Som funktionshindrad kanske du behöver kontakta olika 
myndigheter så som försäkringskassan och vårdcentralen. Det kan vara många instanser som 
är inblandade i ens liv och det kan vara svårt för individen att veta hur den ska gå tillväga. 
Arbetsförmedlingen finns då också där som hjälp för att lotsa medborgarna fram till dessa 
olika myndigheter4.  
 
Sätter vi inget namn på en sjukdom och om vi inte är överens om att det är en sjukdom så 
finns den inte. Sjukdomen kan också ses som en spegelbild av samhällets normer och 
värderingar. Diagnosen för en sjukdom kan vara en bekräftelse för en individ, som den kan 
visa upp för arbetsgivare och försäkringskassa. Den kan ses som tröst, vinst och gemenskap. 
Det öppnar många dörrar i samhället och som funktionshindrad kan du få ta del av många 
ekonomiska resurser. Sätts ingen diagnos finns det ingen sjukdom att beakta för samhället och 
det kan innebära att människor hamnar utanför den norm som förutsätter stöd från samhället 
(Hallerstedt 2006:30).  
 

1.2.1 Arbetsförmåga 
 
Det som ska observeras när man talar om att mäta arbetsförmåga är den förmågan som finns 
kvar, och inte vad som gått förlorat. Arbetsförmågan som inte längre finns kvar kanske inte 
ens behövs i kommande yrke (SOU 2008:18). Men oavsett vad det är som egentligen bedöms 
så är frågan som behöver besvaras, vad som utgör det normala? Om det handlar om att hitta 
tillbaka till arbetsmarknaden så är det viktigt att se till allt som har med det individuella fallet 
att göra och det är slutligen individen som måste ta ansvar för vad den vill och kan. 
Individualisering, skilda förutsättningar och individens egna aktiva medverkan blir den 
viktigaste för att hitta tillbaka till arbetsmarkanden (SOU 2008:23). Den arbetsförmåga som 
finns kvar måste identifieras för att en person med nedsatt arbetsförmåga ska få den hjälp den 
är berättigad till. Arbetsförmågan ska mätas på den reguljära arbetsmarknaden och det är den 
totala förmågan som sedan värderas och det inkluderar fysisk, psykisk och social förmåga 
eller oförmåga. Utredningen (2008) betonar att faktorer som spelar stor roll är sedan 
individens självtillit och motivation till att hitta ett arbete. Motivationen är även någonting 
som skapas och förändras i mötet med omgivningen. Att vara driven och att mötas av en 
positiv omvärld hjälper en att bygga och behålla självförtroendet (SOU 2008:75, 78). 
 

                                                
3 Förhållandet att ett problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär diskuteras eller 
betecknas som en medicinsk företeelse (www.ne.se). 
4 Internt informationsblad från Arbetsförmedlingen.  
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1.2.2 Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsförmedlingen är en av 14 myndigheter som ansvarar för den nationella 
handikappolitiken som regeringen har utsett. Den innefattar att alla människor ska ha lika 
förutsättningar i arbetslivet. Organisationen omfattar olika avdelningar med olika ansvar, och 
gemensamt för dem allihop är att de har till huvuduppgift att stödja den verkande 
förmedlingsverksamheten (se bilaga 1)5. 
 
Organisationen samarbetar med olika myndigheter såsom försäkringskassan, socialtjänsten, 
skolan, sjukvården och kriminalvården. Detta för att effektivt kunna använda de resurser som 
finns tillgängliga när det kommer till rehabiliteringsarbetet och att erbjuda olika personer 
olika former av stöd för att komma ut i arbetslivet igen. De nationella handikappolitiska 
målen ska uppfyllas och det viktigaste målet är att öka graden av sysselsättning bland 
människor med nedsatt arbetsförmåga så att sysselsättningsgraden speglar hur samhället ser ut 
som helhet. Arbetsförmedlingen arbetar då med arbetsmarknadsutbildningar samt att försöka 
påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med funktionshinder som de bedömer leder 
till nedsatt arbetsförmåga6. 
 

1.2.3 Att få en funktionshinderkod 
 
Människor som inte kan gå direkt till ett arbete kan komma till Arbetsförmedlingen för att få 
sina möjligheter utredda via olika psykologiska tester och detta görs på uppdrag från de olika 
förmedlarna. Utredningen ligger sedan till grunden för hur arbetet mellan den specifika 
individen och Arbetsförmedlingen sedan ska gå till. När det kommer till individer med 
funktionshinder har klassificeringen praktiska syften där det gäller att underlätta samarbetet 
mellan olika organisationer. Men även för att föra statistik över hur många som behöver extra 
hjälp, vilken hjälp de behöver, hur det förändras över tid och hur många som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Diagnosen som den arbetssökande får ställs sedan av läkare och inte av 
de som arbetar på Arbetsförmedlingen, utan de fastställer endast de administrativa koderna. 
Det finns tre olika kategorier när det kommer till funktionshinderkoden och det är fysiska, 
psykiska och sociomedicinska. De som gör arbetspsykologiska utredningar (APU) är 
arbetspsykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Dessa test går till så 
att en individ talar med en psykolog och gör olika slags personlighetstester som mäter bland 
annat begåvning och intresse. Psykologen tolkar resultaten och för en dialog med den sökande 
som uppmuntras att dra egna slutsatser om sina förmågor. Om resultaten inte stämmer 
överens med arbetsmarknadens krav så kan slutsatsen bli att personen inte är anställningsbar. 
Det finns även en utredningsmodell som kallas arbetssocial utredning (ASU) där 
socialkonsulenten kommer fram till hur en persons sociala situation ser ut. Den riktar sig mer 
åt personer som har missbruk eller kriminalitet som funktionshinder. Att den sökande är 
medveten om sin egen arbetsoförmåga är viktigt för att personen ska få den hjälp som den 
behöver. Det är efter en utredning som denna som arbetsförmågan bedöms och vissa sociala 
och psykologiska funktionshinderkoder sätts7. Att den arbetssökande sedan accepterar koden 

                                                
5 www.arbetsformdlingen.se 
6 www.arbetsformedlingen.se 
7 Internt informationsblad från Arbetsförmedlingen. 
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är ett måste och här kan det ibland leda till problem som gör att den arbetssökande med 
funktionshinder inte får den hjälp den behöver (Garsten & Jacobsson 2010:14).  
 
När man tillger en människa en kod8 värderas en persons förmåga till arbete som baseras på 
ett procenttal. Om personen värderas till 50 procent arbetsduglig så är han eller hon också 50 
procent arbetsoduglig. Sett från arbetsgivarens sida så får arbetsgivaren mer kompensation om 
en person har sämre arbetsförmåga. Detta kan ha en motsatt effekt och arbetsgivaren 
koncentrerar sig mer på vilket typ av funktionshinder personen har istället för att se personens 
arbetsförmåga (Eriksson 1995:49). 
 

1.2.4 Vägen ut i arbetslivet 
 
Det en person med funktionshinder kan få via Arbetsförmedlingens försorg är en anställning 
med lönebidrag. Det ska vara som en vanlig anställning, med samma förmåner som övriga 
arbetstagare och med en avtalsmässig lön. Bidraget ska bara täcka de uppgifter personen inte 
kan utföra på sin arbetsplats, och arbetsgivaren ska stå för en så stor del som möjligt av lönen. 
Bidragsnivån sätts i samarbete mellan arbetsförmedlingen, arbetsgivaren och facket. 1991/92 
infördes det flexibla lönebidraget som innebar att bidragsnivån sattes efter personens 
arbetsförmåga i förhållande till arbete och inte längre efter de olika fasta bidragsnivåerna som 
fanns innan. Efter fyra år då bidragstiden går ut ska helst arbetsgivaren ta över och betala en 
full lön till den sökande (Eriksson 1995: 8-9). Lönen och andra anställningsförmåner måste 
stämma överens med kollektivavtalet i branschen. Bidragets storlek påverkas av den 
anställdas arbetsförmåga och kostnaden som anställd. Första gången man ansöker om ett 
lönebidrag får den omfatta max ett år sedan ska en omförhandling göras, bidraget får inte 
erhållas längre än fyra år. Men vissa undantag kan göras och lönebidraget kan förlängas om 
funktionshindret är något som inte kommer att försvinna eller förbättras. Det går att ändra 
lönebidraget till en annan anställning som till exempel en trygghetsanställning. När det 
kommer till bedömningen av hur nedsatt en persons arbetsförmåga är så ska personen i fråga 
och Arbetsförmedlingen vara delaktig i beslutet. Kravet på arbetet styr när bedömningen på 
arbetsförmågan görs.9 
 
 
 

 
 

 
 

(SOU 2008:15) 
 
För att motverka social exkludering så har mycket resurser blivit tillsatta för att 
Arbetsförmedlingen skall kunna erbjuda speciella arbeten och praktikplatser, och samma 
erbjudanden ska finnas för arbetssökande med funktionshinder som vanliga arbetssökanden. 
Men någonting som är viktigt att komma ihåg, oavsett om personer har ett funktionshinder 
eller inte, är att kraven på arbetsförmåga alltid sätts i relation till ett specifikt yrke och en 
specifik arbetsmiljö (Garsten & Jacobsson 2010:11-15). 
 

                                                
8 Se sida 11. 
9 www.arbetsformedlingen.se 

Arbets- 
förmåga 

Individens 
förmåga 

   Kraven i  
   arbetet 



11 

Aktivitetsbaserad bedömning av arbetsförmågan är också ett hjälpmedel som finns vilket 
innebär observation av den arbetssökande via en utredningsplats eller en arbetsplats för att 
kontrollera individens förmåga till yrket. Personen får genomgå vissa tester och prova olika 
arbetsuppgifter för att klargöra arbetsförmågan. Det handlar om de fysiska, psykiska och 
sociala krav som arbetsuppgiften och arbetsmiljön kräver i relation till den enskildes förmåga. 
När det har fastställts att den sökande har ett funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga så kan en SIUS-konsulent10 göra en sökandeanalys för att hitta en lämplig 
anställning. Anställningslöfte måste finnas annars påbörjas inte ett arbete som detta på 
arbetsplatsen. En arbetsanalys görs sedan för att hela arbetet ska passa den sökande och för att 
veta hur mycket SIUS-konsulenten ska vara inblandad. Uppföljning på arbetsplatsen sker 
kontinuerligt men ska successivt minska och när den arbetssökande självständigt kan utföra 
sina arbetsuppgifter så ska introduktionen gå över till anställning11.  
 
Begreppet arbetsförmåga är komplext och svårt att mäta men trots detta är det någonting som 
Arbetsförmedlingen gör. Det är någonting som existerar i mötet mellan personen och arbetet 
och det går inte att separera vad arbetet kräver och förmågan att utföra ett arbete (SOU 
2008:14). Enligt lag så ska arbetsgivaren se till att det finns rehabiliteringsmöjligheter och en 
fysisk anpassning på arbetsplatsen för en person med funktionshinder. Arbetsuppgifterna ska 
vara anpassade till att passa personen med arbetsnedsättning. Här ska även facket vara en del 
av arbetet och hjälpa till med anpassningen. (Eriksson 1995:12) Arbetsförmedlingen ska 
sedan vara med och följa upp arbetet under perioden som lönebidraget ges12. Funktionshinder 
varierar även över tid och beror helt på samhällets olika resurser som finns att tackla 
”problemet”. Lätta funktionshinder beror mer på ekonomiska och politiska situationer snarare 
än vetenskapliga och samhällsproblem individualiseras (Tideman 2000b:251-252). 
 

1.3 Begreppsdefinitioner  
 
Funktionshinderkod: En individ med funktionshinder eller med nedsatt arbetsförmåga 
benämns av Arbetsförmedlingen med en siffra. Det måste finnas ett underlag till exempel ett 
läkarutlåtande eller en utredning från en arbetspsykolog eller socialkonsulent ifall en 
funktionshinderkod ska sättas. En individ kan ha en eller flera funktionshinderkoder beroende 
på personens funktionshinder (se bilaga 2). 
 
Lönebidrag: Lönebidrag ges till arbetsgivare som anställer människor med nedsatt 
arbetsförmåga. Syftet är att en person med nedsatt arbetsförmåga ska kunna få eller behålla ett 
arbete13(se bilaga 3). 
 
Arbetslinjen: Arbetslinjen handlar om att den som kan arbeta ska göra det om du vill ta del av 
samhällets välfärdsrättigheter. Det ska inte handla om passiva utbetalningar av stöd utan det 
ska istället användas aktiva åtgärder (SOU 2009:70).  

                                                
10 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd för personer med funktionshinder 
11 Internt informationsblad från Arbetsförmedlingen. 
12 www.arbetsformedlingen.se 
13 www.arbetsformedlingen.se 
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2 Tidigare forskning 
 
Här gör vi en nationell och internationell jämförelse av arbetet med funktionshindrade, 
Arbetsförmedlingens arbete i Sverige samt begreppen arbetsförmåga och anställningsbarhet. 
 

2.1 Svensk forskning om Arbetsförmedlingen 
 
Garsten och Jacobsson (2010) talar om den kategoriseringen som sker av de 
funktionshindrade på Arbetsförmedlingen i Sverige (Garsten & Jacobsson 2010:3). Den 
ökning av registrerade funktionshindrade på Arbetsförmedlingen som skett återspeglar de 
förändringar på kraven som skett av i arbetslivet. Det finns färre lågkvalificerade yrken och 
det ska handla om ökad produktivitet i alla sektorer. Det går att se på som att arbetslöshet 
medikaliseras och det blir en uppdelning av de arbetslösa som ”den normala arbetssökande ” 
och ”den med funktionshinder” (Garsten & Jacobsson 2010:5). Alla arbetssökande måste 
kunna marknadsföra och sälja sig själv till arbetsgivare och de som inte har möjlighet till detta 
kan ha det svårt att få ett arbete. Har personen då ett funktionshinder kan detta vara en svår 
uppgift. Även om du har en anställning så måste du jobba på din karriär för att behålla din 
anställningsbarhet, och kämpa för att alltid ligga på topp. Garsten och Jacobsson (2010) 
förklarar att anställningsbarhet har blivit ett centralt begrepp när det kommer till att kunna ta 
del av arbetsmarknaden. Att vara anställningsbar är ett förhållandevis nytt begrepp som kan 
kopplas till en ökning av individualisering i samhället. Idag har individen större 
handlingsutrymme och du måste själv ta ansvar för din individuella utveckling för att kunna 
konkurrera med andras kompetens. Du ska vara framåt och social, kunna ta egna initiativ och 
vara stresstålig. För att kunna vara den anställningsbara individen idag så räcker det inte med 
att ha arbetslivserfarenheter, utan det är mjukare kompetenser som prioriteras så som 
flexibilitet, initiativtagande, entreprenörsanda, livslångt lärande och att kunna anpassa sig 
(Garsten & Jacobsson 2010:2). Har inte den arbetssökande detta hänger han eller hon inte 
med i arbetsmarknadens krav. ”Att hänga med” är i detta avseende att vara ”normal”. 
Kodningen som Arbetsförmedlingen gör av de funktionshindrade är viktigt att belysa 
eftersom det lyfter de personer som saknar dessa flytande egenskaper och har problem att ta 
sig in på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson 2010:11). 
 
Rankka (1999) beskriver att meningen med arbetslinjen är att värna om de svaga på 
arbetsmarknaden och få igång en effektiv arbetsmarknad. Policyn som Arbetsförmedlingen 
verkar för är att få engagerade medarbetare, nöjda klienter och arbetsgivarnas förtroende 
(Rankka 1999:19). För att ta reda på om de uppfyller denna policy har de varje år en mätning 
bland de som utnyttjar Arbetsförmedlingen, alltså de arbetssökande och företag. Mätningen 
visade att framförallt företagen gav Arbetsförmedlingen lägre betyg eftersom de anser att det 
finns brister i tillgängligheten när de som arbetsgivare ska anmäla en ledig plats (Rankka 
1999:24). I sin avhandling beskriver hon att i grunden är Arbetsförmedlingen en 
planekonomisk styrd organisation, det är uppifrån som resurserna fördelas. Det är svårt att 
uppnå sträva efter att bli bättre i en organisation som Arbetsförmedlingen. En dåligt 
fungerande Arbetsförmedling slås inte ur utan hålls tvärtom extra mycket vid liv genom det 
resursfördelningssystem som finns i Sverige. Det blir även svårt att se vem det egentligen är 
som är deras uppdragsgivare, staten eftersom det är de som betalar, de som vill ha jobb eller 
helt enkelt de som letar efter någon att anställa (Rankka 1999:27). Ekonomiskt sett är det 
endast staten som kan ställa ekonomiska krav på förmedlingen, de andra parterna har ingen 
ekonomisk makt. Den arbetssökande blir en maktlös klient i hela förloppet och makronivån 
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viner över mikronivån i det planekonomiska systemet. Det har på senare år kommit fler och 
fler privata rekryteringsföretag som erbjuder liknade tjänster som Arbetsförmedlingen och det 
finns även en uppsjö av cv-databaser på Internet. Det verkar ändå som att matchningen 
fungerar lika bra på annat håll och det vanligaste sättet att kunna få jobb är via privata 
kontakter, så frågan som Rankka (1999) ställer sig är om det verkligen finns något behov av 
hjälp ifrån en statlig myndighet. De som skadas i denna privata värld är ändå de som anses 
svaga i samhället och som till fullo förlitar sig på Arbetsförmedlingens hjälp eftersom de inte 
har tillgång till egna kontakter (Rankka 1999:27-30). 
 

2.2 Internationell forskning om funktionshindrade och arbetsförmåga 
 
Benitez-Silva, Disney och Jiménez-Martı́n (2010) undersöker i sin artikel hur ekonomiska 
omständigheter påverkar ansökningarna om förmåner för funktionshindrade i olika OECD-
länder. Det artikeln trycker på är att program med funktionshinderförsäkringar har använts för 
att dämpa lågkonjunkturer och minska övergången till ekonomisk inaktivitet i tider av hög 
arbetslöshet. För att förstå konjunktursvängningar och trender när det kommer till 
funktionshinder så är det enligt författaren viktigt att skilja på arbetsoförmåga och 
funktionshinder som beror på nedsatt hälsa. De är olika begrepp men det finns ändå en 
naturlig koppling mellan dem. Den första har en tendens att påverkas av ekonomiska villkor 
och välfärdsprogram medan den sista utvecklas långsammare med medicinsk teknik och 
demografiska förändringar. Den ökande arbetslösheten som har skett efter den ekonomiska 
krisen ökar antalet sökande inom sjukförsäkringssystemet (Benitez-Silva, Disney & Jiménez-
Martı ́n 2010:485-487). Kostnaden för program för funktionshindrade har ökat markant i 
OECD-länder. Något som är centralt är dock att se kopplingen mellan funktionshinder och 
arbetsförmåga. En orsak till ökningen kan vara att det kan finnas en stor generositet som 
sjukförsäkringen innefattar. Det är en stor utmaning att definiera arbetsoförmåga eftersom det 
är ett socialt och föränderligt begrepp. Det relateras till hur samhället och arbetsgivaren ska 
tillgodose behov hos personer med särskilda villkor. Detta inkluderar tillgången till 
deltidsarbete och olika hjälpmedel för att anställa eller hyra in en person med funktionshinder. 
Det handlar också om individens egen vilja och engagemang att fortsätta vara en del av 
arbetsmarknaden (Benitez-Silva, Disney & Jiménez-Martı ́n 2010:488).  
 
Ceniceros (2010) beskriver att i USA har arbetsgivare idag en mer snäv budget och färre jobb 
som en arbetstagare kan komma tillbaka till efter en längre sjukskrivning. Sysslolösa anställda 
som slåss om arbete med sina arbetskamrater minskar chansen för funktionshindrade att 
återgå till arbete. Det handlar också om att få ut skadade personer eller personer som är 
tillfälligt funktionshindrade i arbetet så fort som det är medicinskt möjligt. Arbetsgivarens 
kostnader kan då stiga eftersom företag kan ha färre jobb att erbjuda funktionshindrade eller 
skadade arbetstagare och mindre flexibilitet att avsätta lättare jobb för anställda med nedsatt 
arbetsförmåga. Företag med stor budget kan utnyttja människor som återhämtar sig från en 
skada genom att sätta dem i projekt som blir ”skönt att ha” en anställd i men inte där 
arbetsgivaren ”måste ha” någon. För att nå sina mål i ett företag så vill arbetsgivaren att de 
anställda ska kunna möta en normal eller ökad arbetsbelastning och under dessa 
omständigheter vill arbetsgivaren ha en anställd som inte har ett funktionshinder. Detta 
problem är större i små företag, eller i företag där de har hög produktivitet men med en liten 
personalstyrka. Att föra människor tillbaka till arbetet är någonting som gynnar alla och det är 
någonting som är viktigt att arbeta med. Funktionshindrade hamnar också i kläm när det 
kommer en lågkonjunktur och då färre arbeten finns på arbetsmarknaden och de arbeten som 
finns framför allt ges till människor utan skador. 
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Matheson, Kane och Rodbard (2001) beskriver det amerikanska socialförsäkringssystemet där 
två program utvecklades 1956 som skulle ge personer med funktionshinder sjukförsäkring och 
finansiella förmåner. Dessa program var viktiga för amerikaners ekonomiska trygghet 
eftersom de hade rätt till dessa förmåner så fort de haft en tillräckligt lång anställning. De som 
hade rätt till dessa förmåner var människor som inte längre hade förmåga att utöva sitt arbete. 
Detta kunde bero på flera faktorer, som ålder, mental nedsättning, fysiska hinder, men kunde 
även innefatta unga kvinnor som fått barn. Men för att ta reda på om en person hade rätt till 
dessa förmåner så hade SSA (Amerikas socialförsäkringssystem) utvecklat en femstegs 
process som skulle visa en människas förmåga eller oförmåga (Matheson, Kane & Rodbard 
2001:145). Personer som hade hinder som var till exempel medicinska, fysiska eller 
åldersmässiga undersöktes och efter resultaten bestämdes om personen hade rätt att få dessa 
förmåner eller inte. Det som skulle vara två bra program och lättillgängligt för alla 
medborgare blev dock inte så bra enligt Matheson, Kane och Rodbard (2001). Det blev för 
många med bidrag, och som resulterade i att 1993 ökade väntetiden för de som överklagade 
och de kunde vara i systemet i nästan två år innan förmåner tillhandahölls. 1994 kom en ny 
plan vars huvudsyfte var att inte att titta på en persons oförmåga till arbete utan istället 
koncentrera sig på vilken förmåga personen har. Planen kan liknas med funktionshinderkoden 
som sätts i Sverige. Poängen med det hela är att försöka arbeta bort funktionshindret med 
hjälp av att väga upp hindret med bidrag och fysiska hjälpmedel för att personen ska kunna 
arbeta i likhet med de utan ett funktionshinder (Matheson, Kane, Rodbard 2001:146).  
 
Tengland (2010) beskriver begreppet arbetsförmåga generellt och att det är centralt i många 
vetenskaper som har att göra med rehabilitering och arbetsliv. Den reglerar sjukdom och hur 
begreppet då är definierat har stor betydelse när det kommer till normativa konsekvenser. 
Artikeln vill klargöra vad begreppet bör och ska betyda. Arbetsförmåga sätts i relation till 
många olika kontexter som förtidspension, sjukskrivning, rehabilitering, att motverka skador, 
utvärdera arbetsprestation och yrkesmässig utbildning. Arbetsförmåga bör enligt Tengland 
(2010) delas upp i två olika definitioner; den första handlar om specifika arbeten som behöver 
en viss sorts träning eller utbildning, och den andra om arbeten som de flesta människor 
skulle kunna klara av efter en tids övning. Att ha en arbetsförmåga i första fallet innebär att 
man har den yrkesmässiga kompetens och hälsan som krävs för att utföra arbetet om 
arbetsuppgifterna är hanterbara och arbetsmiljön accepterbar. I det andra fallet handlar det om 
att ha hälsan och kompetensen att kunna utföra någon form av arbete, och där 
arbetsuppgifterna är hanterbara och arbetsmiljön accepterbar. Specifika och generella 
arbetsförmågor skiljs här åt. Kvalifikationer som kännetecknar arbetsförmåga är professionell 
kompetens, motivation, arbetskrav och arbetsmiljö. Vissa lägger även till hälsa. Hur dessa 
begrepp används politiskt sett är fortfarande den svåra frågan. Det handlar enligt Tengland 
(2010) om moraliska, sociala och ekonomiska konsekvenser som följer i kölvattnet av hur 
samhället använder sig av begreppet arbetsförmåga. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi använder oss av för att besvara vårt syfte och 
frågeställningar. Vi beskriver stigmatisering utifrån Goffmans teori för att påvisa hur 
Arbetsförmedlingen använder sig av funktionshinderkoder för att skapa en form av social 
kontroll. Vi beskriver även begreppen normalisering, kategorisering och slutligen beskriver vi 
Foucaults maktperspektiv för att förklara att disciplin finns till i samhället för att skapa 
ordning.  
 
En målsättning med funktionshinderkoden som sätts på Arbetsförmedlingen är att det ska bli 
lättare för en person att få ett arbete och att nya möjligheter till delaktighet öppnas. På senare 
tid har det skett en markant ökning av registrerade arbetssökande med funktionshinder. Att 
sätta en funktionshinderkod kan vara väldigt svårt om personen har en bild av sin 
arbetsförmåga och förmedlaren som sätter koden en annan. Det kan leda till att personen 
förändrar sin syn på sig själv och identifierar sig med koden oavsett om man är samstämmig 
eller inte. Effekten kan bli att personen inte längre ser sig själv som ”normal” och kan ändra 
beteende och känslor utifrån sin nya bild av sig själv (Hallerstedt 2006:40). Begreppet 
normalisering förknippas ofta med reformer som ska vara till förmån för marginaliserade 
grupper. Det finns ingen exakt innebörd men fokus ligger ändå på en förbättring av sin 
livssituation. Tideman (2000a) förklarar att begreppet normalisering förr handlade om 
samhällets inställning till olikheter och där samhället separerade de som hade ett handikapp 
från dem som var ”normala” (Tideman 2000a:172). Idag tillhör många funktionshindrade 
låginkomsttagarna i samhället men välfärdssamhället har utvecklat en mer positiv bild och 
ändrat inställningen till funktionshinder på senare tid. Men det är fortfarande så att dessa 
människor står utanför arbetsmarknaden och har sämre villkor än resten av befolkningen 
(Tideman 2000a:47). Funktionshinderkoden som sätts på den arbetssökande av 
Arbetsförmedlingen kan forma och bli en del av individen, personen placeras i en kategori för 
att få den hjälp som den behöver och lättare hitta ett arbete. Erving Goffman beskriver 
stigmatisering som en social kontroll och det handlar om att stabilisera det osäkra. Stigma är:  
 

”den situation som drabbar den individ som av någon anledning inte är i 
stånd att vinna fullt socialt erkännande”.  

(Goffman 2001:7) 
 
Den normala och den stigmatiserade är ju inte konkreta personer utan det är perspektiv som 
uppkommer i sociala situationer där att inte passa in i normen har en stor betydelse (Goffman 
2001:143). Genom att peka ut olika grupper och kategorisera dem så skapas det även i någon 
mån kontroll över dem. Idag är inte uteslutning av grupper så stark som den kunde vara förr 
när exempelvis spetälska samlades i speciella kolonier under medeltiden, men stigmatisering 
av personer kan idag göra att de inte till fullo blir accepterade i samhället (Giddens 2007:240).  
 

Om vi utgår ifrån en mycket allmän konnotation för en grupp av individer 
som har vissa värden gemensamma och som håller på vissa sociala normer 
beträffande uppträdande och personlig attribut, så kan man sedan beteckna 
varje individuell kategorimedlem som inte rättar sig efter normerna som en 
avvikare och beteckna hans egenhet som avvikelse. 

(Goffman 2001:145) 
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De som inte avviker från förväntningar är de som är de ”normala” och de som har andra 
egenskaper kan besitta ett stigma och avviker från våra förväntningar och normen i samhället 
(Goffman 2001:14). När tecknen används mot den berördas vilja blir den som en 
stigmasymbol. De olika tecknen kan betyda olika för olika människor och det är viktigt att 
begreppens betydelse är lika för att kunna förstå varandra (Goffman 2001:54). 
 
Samhället består av individer som bildar sociala grupper som har någonting gemensamt. 
Sociala kategorier skiljer sig från sociala grupper genom att de består av människor som inte 
behöver känna samhörighet eller ens inse att de ingår i kategorin. Deras utsträckning bestäms 
av dem som definierar kategorin. Det kan handla om en gemensam social status och 
kategoriseringen sker externt och är en sorts abstraktion som andra grupper eller människor 
tilldelar individer. Oftast är den sociala statusen som följs låg för respektive medlem. 
Kategorisering är ett sätt att få samhällsinstitutioner att fungera för att lätt kunna tilldela 
etiketter på sig själva och sina samhällsmedlemmar. Det sker ofta i kategorierna normal samt 
onormal och det är den lokala institutionen som har makt att säga till vem som är avvikande. 
Normalitet är alltid kontextuellt bundet och konsekvenser som följs av kategorin är blir ofta 
andras negativa handlande gentemot individen. Samhällets behov att kategorisera finns för att 
skapa någon sorts ordning. Sådant som stör och inte håller sig innanför ramarna för det 
normala ska hållas under kontroll (Tideman 2000b:236-238). Alla samhällsmedlemmar måste 
ha en viss form av normativa förväntningar gemensamt och de vidmakthålls för att de är 
institutionaliserade (Goffman 2001:132). Bryter någon mot en viss regel måste vissa åtgärder 
vidtas för att reparera skada. Viljan är inte nog när det kommer till att hålla sig inom normens 
ramar, för individen i sig har ingen kontroll över i vilken utsträckning den kan efterleva 
normen. Här kan det vara en fråga om individens sociala omständigheter (Goffman 
2001:132).  
 
En diagnos sätter i många avseenden normen för vad som är normalt eller inte och det kan 
skapa en sorts makt; att kalla någon för till exempel galen kan skapa mycket hinder för en 
person och makt för en annan (Hallerstedt 2006:31). Den subjektiva karta som en individ blir 
tilldelad, formar individen och gör att den kan passa in i sin kategori. Individen blir påhittad 
av samhällsmedlemmarna som formas som individer. Den kategori som en individ sedan 
infinner sig i har en tendens att bli en del av den och det kan vara svårt att bryta sig loss. Om 
individen vill ta del av samhällets välfärdssystem så gäller det att passa in i kategorin 
”anställningsbar” och det är i denna kategori som normalisering uppkommer. Vi klassificerar 
både människor och saker på en daglig basis för att göra världen mer förståelig. 
Komplexiteten försvinner vid kategorisering och detta underlättar för till exempel 
organisationer som inte kan behandla alla individer som unika varelser för då skulle den 
aldrig kunna fungera (Garsten & Jacobsson 2010:5, 9). Här har Arbetsförmedlingen som 
institution en makt att kategorisera funktionshindrade individer för att erbjuda dem den hjälp 
som de behöver. 
 

3.1 Institutioners påverkan på individen 
 
Det finns likheter mellan Michel Foucault och Erving Goffmans intressen av hur människor 
blir påhittade i institutionella miljöer. I institutioner kan normer som normalitet förändras och 
i vårt samhälle finns institutioner som är till för att forma och förändra människor med tvång 
(Hacking 2004:287-288). Arbetsförmedlingens kategorisering av den funktionshindrade med 
hjälp av funktionshinderkoderna kan vara ett tydligt exempel på disciplinering av de 
funktionshindrade. Disciplin finns till i samhället för att skapa ordning i den mänskliga 
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mångfalden. Det handlar om att ta vara på mångfalden och utnyttja alla egenskaper som finns 
hos varje enskild individ. För att upprätthålla disciplin så kan det krävas övervakning på ett 
sätt som Foucault liknar med principen av panopticon. Det är en övervakningsform som har 
fått genomslag i det moderna samhället som kännetecknas av en ökad individualisering. 
Panopticon innebär en övervakning som gör personen medveten om att denna övervakning 
finns även om den inte syns. En form av självkontroll som reglera individens beteende och 
som upprätthålls utifrån upplevelser av att vara betraktad. Just på grund av att disciplinen 
upprätthålls självmant så fungerar det som ett subtilt maktverktyg. Man infogar kropparna i 
rummet och fördelar individerna i förhållande till varandra för att upprätthålla någon form av 
ordning (Foucault 2003:172, 202, 206, 218, 220). Arbetsförmedlingen blir då som en 
mellanhand mellan statens maktutövning och de funktionshindrade. Det är sedan de 
funktionshindrade som blir påverkade av maktutövningen.  
 

Staten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetssökande       Arbetsgivare 
 

Är det en lång väg emellan toppen och botten i en hierarki som det är mellan staten och 
Arbetsförmedlingen så kan processer med att få ut funktionshindrade i arbetslivet ta väldigt 
lång tid och det kan krävas mycket administrativt arbete (Burchell, Gordon & Miller 
1991:104). Men maktperspektivet som finns hämmar inte bara utan det är också produktivt 
eftersom det blir svårt för en funktionshindrad att på annat sätt kunna ta sig ut i arbetslivet.  
 
Kategoriseringar av individer utgör alltså grunden för hur institutioner och organisationer ska 
agera på enskilda individer. Individer har alltid sorterats in i olika kategorier och på 1990-talet 
gick det i Sverige från att vara anställd och arbetslös till att vara anställningsbar och icke 
anställningsbar (Garsten & Jacobsson 2004:8). De som är arbetslösa kan automatiskt få en 
stämpel av att vara icke anställningsbar och därav få en specifik status på arbetsmarknaden. 
Det har blivit mer fokus från ”brist på sysselsättning” till ”brist på anställningsbarhet”. Fokus 
har flyttats från hur relationer på arbetsmarknaden fungerar till hur individen och dess 
egenskaper passar arbetsmarknadens krav. Anställningsbarhet kopplas till den enskilda 
individens förmåga och när utbudet av förmågor ökar och när fokus hamnade på att 
kompensera ett funktionshinder så kan de arbetslösa tillskrivas en stämpel av otillräcklighet. 
Garsten & Jacobsson anser att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till livslångt 
lärande, flexibilitet och anställningsbarhet och hur dessa operationaliseras in i olika kontexter. 
Det handlar om en djupare förståelse för dessa begrepp och hur arbetsmarknaden är 
organiserad (Garsten & Jacobsson 2004:4, 9-10). 
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4 Metod 
 
Här förklarar vi den metod vi valt och hur vi i detalj gått tillväga i vår undersökning från 
början till slut. Vi visar hur vi gjort vårt urval, och ger en sammanfattning av varje 
respondents yrkesområde och vad vi ansåg om ämnet innan vi började med vår studie. Vi 
förklarar vilka etiska övervägande vi har tagit hänsyn till både innan, under och efter våra 
intervjuer. Sedan beskriver vi hur vi har bearbetat vårt material och fått fram vårt resultat.  
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod med en kritisk samhällsvetenskaplig inriktning i vårt 
tillvägagångssätt för att reflektera över och tolka vårt insamlade empiriska material. Genom 
intervjuer har vi strävat efter att få fram den subjektiva upplevelsen hos ett antal 
arbetsförmedlare genom att fånga deras erfarenheter av att få ut funktionshindrade på 
arbetsmarknaden (Ekholm & Fransson 2009:13). Med kvalitativa intervjuer så vill vi få en 
förståelse av våra respondenters upplevelser av vad som händer och sker och inte berätta hur 
stor omfattningen är av någonting som redan är bestämt (Starrin & Renck 1996:55). Den 
kritiska samhällsvetenskapliga metoden som vi använt oss av riktar in sig på att ifrågasätta det 
som redan är etablerat i samhället och den vill uppmuntra meningsskiljaktigheter (Alvesson & 
Deetz 2000:13). För en funktionshindrad är Arbetsförmedlingen en viktig del för att få ett 
arbete. Vi vill få reda på om de anställda på Arbetsförmedlingen tycker att de hjälpmedel som 
finns tillgängliga fungerar som de ska. Den kritisk samhällsvetenskapliga metoden riktar in 
sig på att förstå hur den sociala verkligheten kan bli förstenad av traditioner och betydande 
aktörer, och som ger mer fördelar till vissa och nackdelar till andra. Den strävar efter att bryta 
upp den sociala verkligheten som ibland kan vara låst och göra den mer tillgänglig. Genom att 
kombinera kunskap och vetenskap kan man göra det möjligt att rama in ”verkligheten” och 
hjälpa individen att rätta sig efter det som betraktas som normalt (Alvesson & Deetz 2000:13). 
Kunskap kan ses som en del av maktrelationer och den formar individens subjektiva 
verklighetsuppfattning, och det är här grunden till den samhällskritiska forskningen ligger. 
Forskningen vill framhålla sociala sammanhangs konfliktliknande och föränderliga tillstånd. 
Dock handlar det inte bara om att hitta fel och misslyckande utan även om att uppmuntra 
motståndet som finns mot maktperspektiv som försöker styra hur vi ska leva våra liv som 
”normala” och välanpassade individer (Alvesson & Deetz 2000:13). 
 
Det är även viktigt att se hur teorin förhåller sig till forskning. Teori är ett sätt att se och tänka 
om världen och det är som en lins att använda under en observation snarare än en spegel. 
Valet av teori hjälper oss sedan när det kommer till att rikta uppmärksamheten mot vårt 
problemområde. Att iaktta kontinuitet och mönster är någonting som vi människor tenderar att 
göra för att kunna orientera oss i världen (Alvesson & Deetz 2000:44, 52). 
 

4.1 Urval 
 
Vi har intervjuat åtta personen som arbetar med att få ut funktionshindrade i arbetslivet. 
Samtliga arbetar på avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen (se bilaga 
1). Vi har intervjuat en arbetspsykolog, en socialkonsulent, två SIUS-konsulenter och fyra 
förmedlare. De fyra förmedlarna har olika arbetsuppgifter, en av dem arbetar med 
funktionshindrade ungdomar i övergång mellan skola och arbete, en annan arbetar med 
omförhandlingar av lönebidraget och resterande två arbetar med funktionshindrade i vuxen 
ålder. Arbetspsykologen och socialkonsulenten tillhör Specialistorganisationen Rehabilitering 
till arbete som arbetar på uppdrag från förmedlarna om de anser att den sökande har vissa 
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sociala eller psykiska hinder. De har en egen ledning som står utanför övriga 
Arbetsförmedlingen. Varje Arbetsförmedlingskontor har tillgång till ett specialistteam som 
består av arbetspsykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  
 
Vi fick kontakt med en sektionschef på en Arbetsförmedling via en arbetskollega till en av 
författarna. Sektionschefen har fungerat som gatekeeper, det vill säga en kontaktperson som 
möjliggjorde vår kontakt med fältet och öppnade upp för intervjuer. Vår kontaktperson hjälpte 
oss mycket med både utformning av problemformuleringen och att kontakta våra 
intervjupersoner. Ett flertal möten har ägt rum på hans kontor och han har även visat oss runt i 
lokalerna på Arbetsförmedlingen. Med tanke på att det var sektionschefen som skulle boka in 
våra intervjuer så bestämde vi möten för att gemensamt komma fram till vilka 
intervjupersoner som är mest lämpade för vår uppsats utifrån deras arbetsuppgifter. 
Målsättningen med vår studie och de som har deltagit är inte att generalisera vårt resultat och 
att anta att alla Arbetsförmedlingar arbetar på detta sätt. Ambitionen med vårt urval har varit 
att undersöka hur processen med att få ut funktionshindrade i arbetslivet går till på just den 
undersökta Arbetsförmedlingen, och utifrån respondenters unika erfarenheter. Det är de 
anställdas upplevelser som är i centrum och deras erfarenheter av arbetet är unikt.  
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
För att få ut så utförliga intervjuer som möjligt med chans till följdfrågor så har vi använt oss 
av semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Intervjuguiden som vi 
använt oss av fungerade även som ett manus som hjälper oss att inte tappa tråden under 
intervjutillfällena. Innan vi började med alla intervjuer så gick vi igenom Arbetsförmedlingen 
som organisation, både via Internet och tillsammans med vår gatekeeper för att få en 
överskådlig bild av hur respondenternas arbetsplats ser ut. Vi läste på om lönebidrag, 
funktionshinderkoden, Arbetsförmedlingen som organisation och vilka arbetsuppgifter som de 
olika respondenterna hade för att ”tala samma språk” under intervjun och för att kunna förstå 
varandra lättare. Vi använde oss även av denna information för att utforma våra 
intervjufrågor. Vi formulerade frågor av begrepp och processer som vi inte var bekanta med 
för att få en större förståelse, samt att vi på så vis skulle vara bättre rustade för att få ta del av 
respondenternas subjektiva upplevelser av arbetet (Ekholm & Fransson 2009:49).  
 
Vi valde att göra intervjuerna på respondentens arbetsplats för att vi fick tillgång till deras 
rum och lokaler. Arbetsplatsen erhöll oss med en lugn och avskärmad miljö där vi kunde 
genomföra intervjuerna utan att bli störda. Den yttre miljön är viktig för att respondenten ska 
rikta all sin uppmärksamhet på frågorna (Ekholm & Fransson 2009:21). Den kvalitativa 
intervjutekniken i sig är inte standardiserad och det framkommer inte från början vilka frågor 
som är betydelsefulla. Intervjun blir en vägledd konversation och det gäller att vara 
uppmärksam som intervjuare och följa upp vad som är relevant i relation till undersökningen 
(Starrin & Renck 1996:56). Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter beroende hur mycket 
respondenterna hade att säga samt vilka frågor som var i fokus. Samtliga respondenter var 
väldigt öppna i sitt sätt att besvara våra frågor. Vi märkte även att ju fler intervjuer som vi 
gjorde, ju bättre förståelse fick vi för sättet de arbetar på, och det ledde till att vi inte behövde 
fråga lika mycket när det kom upp olika begrepp och liknande som de arbetar med. 
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4.2.1 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att visa god etik när man utför sin studie. Att skydda våra respondenter genom 
anonymitet är grundläggande för att inte utlämna deras svar så de inte riskerar att kränkas 
integritetsmässigt. Plats och namn på respondenterna är anonyma, vi talar inte om vilken 
Arbetsförmedling det handlar om, inte vart i landet eller vilket område som det gäller. Vi 
namnger inte heller våra respondenter med fingerande namn eller beteckningar. Anledningen 
till detta är att ingen ska veta vilka personer det gäller och för att ingen ska veta vem som sagt 
vad (Starrin & Renck 1996:171).  
 
Innan intervjun talade vi allmänt med personen om varför vi var där och hur deras dag hade 
varit för att få en lite mer avslappnad relation till varandra. Vi har i vår studie utgått från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer av konfidentialitetskrav, nyttjandekrav, 
informationskrav och samtyckeskravet14. Det innebar att vi i början av varje intervju 
informerade respondenten om att det var frivilligt att delta och vi gav en sammanfattning om 
vad intervjuns syfte handlade om för att låta respondenten få en inblick i vad vår 
undersökning berör. Respondenterna är anonyma vilket innebär att vi inte kommer skriva ut 
några namn eller vilken Arbetsförmedling de arbetar på, i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Vi förklarar respondenternas yrken, men informationen som kan peka 
ut respondenterna har vi tagit bort så att det inte framkomma vem som har sagt vad. Vi 
kommer inte att dela ut några uppgifter om respondenterna till utomstående och 
informationen är endast till för vetenskapliga syften i enlighet med nyttjandekravet i de 
forskningsetiska principerna. Vi påpekade för respondenten att det var frivilligt att delta och 
att de hade rätt att avbryta intervjun om de skulle vilja, i enlighet med informationskravet och 
samtyckeskravet  
 
För att lättare transkribera intervjuerna och för att inte gå miste om vad som sades, så valde vi 
att spela in dem på en bandspelare. När vi genomförde intervjuerna på deras kontor så var det 
inga bakgrundsljud som störde vilket underlättade i transkriberingsarbetet. Det vi kan missa 
vid transkribering av intervjuerna när vi lyssnar av inspelningen på bandet är gester, 
ansiktsuttryck och kroppsspråk och detta är en stor del i vad respondenten förmedlar i sina 
svar (Ekholm & Fransson 2009:19). För att förhindra detta så medverkar vi båda två på 
intervjuerna då den ena av oss antecknade samtidigt som den andra ställde frågor. Det blir då 
lättare för den som ställer frågorna att bara koncentrera sig på respondenten och svaren som 
den ger för att ha möjlighet till att utveckla svaren om det är något man inte förstår och att 
ställa följdfrågor. Ifall tekniken skulle ge vika så skulle vi också ha ytterligare ett underlag för 
vad respondenten har svarat via anteckningarna som gjordes under intervjun. Vi försökte 
koncentrera intervjuerna så nära varandra som möjligt så de utfördes under loppet av en 
vecka. Det gjorde att vi kände oss förhållandevis hemmastadgade på kontoret och folk började 
känna igen oss. Detta tror vi har underlättat människors uppriktighet emot oss. Det är viktigt 
att reda ut otydligheter under intervjuns gång och som vi också konsekvent gjorde så att vi 
inte skulle gå ifrån intervjun med frågor som vi upplever som obesvarade. Det är även viktigt 
att låta respondenten tänka efter och ställa följdfrågor om det är någonting de inte förstår, och 
att inte stressa vidare till nästa fråga utan låta intervjun ta sin tid (Starrin & Renck 1996:66).  
 
 

                                                
14 www.codex.vr.se 
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4.3 Bearbetning och analys av material 
 
Vi delade upp intervjuerna så att vi gjorde fyra var. Intervjuerna transkriberades senare 
ordagrant utifrån de bandinspelningar vi gjort. Transkriberingen gjorde vi på de intervjuer vi 
själva hade haft. Vi färglade citat som vi ville lyfta i resultatdelen och det som berörde vårt 
syfte och frågeställningar. När vi sedan arbetade med resultatet tog vi ut dessa citat först och 
bearbetade dem tillsammans. Vi delade upp resultatet i de olika teman som vi hade i 
intervjuguiden och satte sedan in passande citat under passande tema. Vi benämnde samtliga 
respondenter med hon genomgående i resultatet för att behålla anonymiteten15.  
 
Språket är viktigt i den kritiska samhällsvetenskapliga metoden och vi väljer att använda oss 
av respondenternas begrepp samt det vi läst på Arbetsförmedlingens hemsida genomgående i 
texten. Vi vill använda oss av samma begrepp som de på Arbetsförmedlingen för att hamna på 
samma våglängd i språket. I tolkningen har vi försökt att vara försiktiga med våra egna 
antaganden och vi har även försökt att vara så öppna, tolkande och språkligt känsliga för att få 
en så god förståelse av ämnet som möjligt. Detta för att vår förförståelse inte ska lysa igenom 
i resultatet (Alvesson & Deetz, 2000:127,131). Vi vill spegla arbetsförmedlarnas praktiska 
arbete med att få ut funktionshindrade i arbetslivet genom att använda oss av deras egna ord 
och citat.  
 

4.4 Material 
 
Vi utformade vår egen intervjuguide (se bilaga 4). Detta med hjälp av den information om 
Arbetsförmedlingen, deras arbetssätt och hjälpmedel som finns på deras hemsida och även 
från deras intranät som vår gatekeeper försåg oss med. Vi började läsa in oss på ämnet och 
många frågor uppstod, men vi försökte koncentrera oss på den inriktningen som inkluderade 
det vi var mest intresserade av - vilket var Arbetsförmedlingens processer med att få ut 
funktionshindrade i arbetslivet. Intervjuguiden delades in i de teman som var viktiga punkter 
för vår undersökning att få information om. Vi ansåg det inte som så viktigt att vi frågade 
respondenterna exakt de frågor som stod i följd i vår intervjuguide, eller om vi utvecklade 
frågorna annorlunda beroende på samtalet. Däremot så undvek vi att ställa ledande frågor som 
styr respondenternas så att de inte kan utveckla sitt resonemang, eller frågor som leder dem 
till att bekräfta vår förförståelse. Det var olika beroende på vem vi intervjuade, vilken fråga 
som hamnade mest i fokus.  
 
Det är viktigt att de första intervjufrågorna i intervjuguiden är öppna och inte för känsliga. 
Vår första fråga kan kallas the grand tour och den handlar generellt om respondentens 
arbetsuppgifter och sedan går det in i en mer detaljrik fråga som hur en vanlig dag kan se ut, 
och som kan kallas en mini-tour (Starrin & Renck 1996:62-63). Vi har försökt undvika att 
ställa ledande frågor och undvika frågor med dubbla betydelser. Värdeladdade och hårda ord 
kan styra validiteten i det resultat som vi får fram så detta är också någonting som vi försökt 
undvika. Allt för att göra tillförlitligheten och giltigheten i vår undersökning så stark som 
möjligt (Ekholm & Fransson 2009:68-69). Med tanke på att sektionschefen var den som valde 
ut intervjupersonerna så skulle detta kunna påverka vårt resultat. Han kanske har valt ut 
personer som han vet har en positiv syn på Arbetsförmedlingens arbete med att få ut 
funktionshindrade i arbetslivet. Vi vet inte om hans urval är styrt på något sätt men vi vill inte 
generalisera vårt resultat utan det handlar om att fånga erfarenheter på just den specifika 
                                                
15 Detta för att inte röja identiteten utifrån arbetsplatsens könssammansättning. 
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avdelningen på just den specifika Arbetsförmedlingen. Vi har i sammanhanget fått med de 
yrkeskategorier som är relevanta för vår undersökning.  
 

4.5 Förförståelse 
 
Ett arbete är en stor del av livet och utan det kan tillvaron försvåras. Har en person ett 
funktionshinder som leder till nedsatt arbetsförmåga så kan det vara svårt att ta del av 
arbetsmarknaden, det kan handla om praktiska saker som att ta sig in på en arbetsplats. 
Kategorisering av människor sker ständigt och som funktionshindrad kan en person känna sig 
annorlunda än resten av befolkningen. Arbetsförmedlingen är som en mellanhand mellan den 
funktionshindrade och arbetsmarknaden. Men hur fungerar den praktiska processen med att få 
ut en funktionshindrad i arbetslivet? Det kan vara väldigt känsligt att sätta en 
funktionshinderkod och vår syn var att den kan fungera både stärkande men också göra 
individen mer funktionshindrad (jmf Garsten & Jakobsson 2010:5). Vi hade också en bild 
med oss av att media sprider en relativt negativ bild kring Arbetsförmedlingen som 
organisation och det är ofta som förmedlingen får stå till svars för att de inte riktigt lyckas 
med att hjälpa de arbetslösa. Denna syn på Arbetsförmedlingen är svår att komma ifrån. 
 
Andersson (1993) menar att i mötet med en som har ett funktionshinder så är det många som 
kan reagera med olust eller blir spontant avståndstagande, men vi tror att frågan ofta handlar 
om okunskap och mer träning skulle behövas både för arbetsgivare och bland befolkningen. 
Detta är speciellt viktigt när det kommer till arbetsgivare eftersom det är de som bestämmer 
om de vill anställa en funktionshindrad eller inte. Avståndstagandet handlar om en rädsla för 
det som är främmande. Möjligheten att eliminera avvikelser skrämmer oss lika mycket som 
avvikelser i själva verket också gör, mångfalden har en stor betydelse för oss (Andersson 
1993: 129, 146).  
 
Personer som inte har erfarenheter från människor med funktionshinder som leder till nedsatt 
arbetsförmåga kan tro att denna person har ett sämre liv än någon annan. Vår bild är att fokus 
ofta läggs på hindret och att det kan vara svårt att se det som något annat än negativt. En del 
kanske tror att den blinda saknar synen och att den döva saknar hörsel, men så behöver det 
inte vara utan det finns mycket annat i livet som också är viktigt. Frågan som vi ställde oss är 
om det egentligen finns något samband mellan funktionshinder och livskvalitet? (Andersson 
1993:69-70).  
 
Vi hade också med oss en bild av att när det kommer till att tjäna pengar i dagens samhälle så 
finns det många exempel på att vissa människor kan ta till många medel för att lyckas (jmf 
Andersson 1993:94). Att pengar kan få människor att göra ogenomtänkta saker är inte 
någonting nytt. Om en arbetsgivare då erhåller lönebidrag för en anställd med 
funktionshinder, finns det då risk för att det utnyttjas på ett otillbörligt sätt?  
 

4.6 Beskrivning av respondenternas arbetsuppgifter  
 
Alla respondenter har olika arbetsuppgifter och vi kommer nedan att ge en beskrivning av de 
arbetsuppgifter som finns. Samtliga respondenter får kvinnligt kön och kommer att benämnas 
med hon genomgående i texten. Detta för att hålla respondenternas identitet anonym och 
ingen ska förstå vem som har sagt vad. 
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Socialkonsulenten: En arbetar som socialkonsulent på Specialistorganisationen 
Rehabilitering till arbetet. Hon arbetar med att utreda den sociala situationen genom en 
arbetssocial utredning (ASU) hos den arbetssökande och hur situationen påverkar 
arbetsförmågan. Hon arbetar konsultativt och sätter funktionshinderkoden 81 
(Socialmedicinskt funktionshinder) samt samarbetar med andra myndigheter för att få ut den 
arbetssökande i arbetslivet. 
 
Arbetspsykologen: Även hon arbetar på Specialistorganisationen Rehabilitering till arbetet. 
Hon utreder personer med psykologiska funktionshinder med fokus på generella och specifika 
inlärningssvårigheter. I utredningen ska arbetet ligga i fokus. Hon arbetar med att sätta 
funktionshinderkoder samt att klargöra arbetsförutsättningar och att vägleda personer till 
arbete och anpassning genom stödsamtal. Hon vill hitta intressen och locka fram egenskaper 
hos den arbetssökande. Hon har mycket konsultationer med förmedlarna och har i snitt fyra 
besök av arbetssökande om dagen. Beroende på personens behov är det väldigt olika hur 
många gånger de träffas fortsättningsvis.  
 
SIUS-konsulenterna: Två respondenter arbetar som SIUS-konsulenter och den ena arbetar 
endast med ungdomar som har generella eller specifika inlärningssvårigheter och som är i 
processen mellan skola och arbete. Hon arbetar med få sökande men har en väldigt intensiv 
och långvarig kontakt med samtliga och hon försöker lära känna den sökande. Hon har ett 
specialuppdrag som är ganska nytt och hon arbetar med fokus på individuella förutsättningar. 
Ibland kan hon vara med personen ute på arbetsplatsen och göra samma jobb som den 
funktionshindrade.  
 
Den andra SIUS-konsulenten har liknande arbetsuppgifter, men arbetar mer omfattande och 
inriktar sig på funktionshindrade i alla åldrar. Hon coachar både arbetssökande för att få ut 
dem i arbete och arbetsgivare genom att vara ute på olika företag och informera om 
funktionshinder och lönebidrag. 
 
Förmedlarna: Fyra respondenter arbetar som förmedlare och handläggare med fördjupat 
stöd. Den första av dessa förmedlare arbetar med inriktning mot ungdomar med 
funktionshinder som är i övergång mellan skola och arbete. Hon samarbetar även med SIUS-
konsulenten som har hand om ungdomar. När de har informationsmöten på de olika 
gymnasieskolorna som tar emot funktionshindrade fungerar hon som en kontaktperson. Hon 
är som en slags samordnare och tar alla beslut för de ärenden som SIUS-konsulenten har och 
sätter även funktionshinderkoder. Hon arbetar också i direkt service där de tar emot de 
arbetssökande samt med ungdomar utan funktionshinder.  
 
Den andra förmedlaren står även ibland i direkt service där man tar emot sökande och hjälper 
dem att skriva in sig i arbetsförmedlingens databas. Hon har även informationsmöten och 
individuella möten med nyinskrivna där hon försöker se vem personen är så hon kan matcha 
det med en passande arbetsgivare för arbete eller praktik. Hon är handläggare för ungefär 115 
personer och där merparten har registrerade funktionshinder som hon även sätter kod på. 
 
Den tredje av förmedlarna har hand om omförhandlingar gällande lönebidrag. Hon arbetar 
även med offentlig skyddad anställning (OSA) och står i direkt service. Hon är ute och 
besöker arbetsplatser för att se hur det går för den funktionshindrade och kontrollerar även hur 
arbetsgivaren anser att det går. 
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Den fjärde förmedlaren försöker på olika sätt att stödja den sökande genom att hitta rätt 
anpassning för funktionshindret, som lönebidrag, fysisk anpassning eller praktik. Hon sätter 
en funktionshinderkod på personer och hjälper den funktionshindrade att se dennes 
möjligheter. Hon försöker vara ett bollplank för personen och hjälper till att sätta rutiner. 
 

5 Resultat 
 
I detta kapitel visar vi upp det resultat som vi har fått ifrån våra intervjuer. Vi lägger upp 
resultatet som en detaljrik beskrivning och använder oss av teman som finns i intervjuguiden 
för att knyta an till våra frågeställningar och vårt syfte.  
 

5.1 Den arbetssökande 
 
Samtliga respondenter arbetar med, eller har arbetat med, att sätta funktionshinderkoder om 
de anser att det finns något funktionshinder hos en person eller om de har erhållit ett 
läkarutlåtande som antyder detta. Det finns 17 olika koder att sätta och dessa kan handla om 
olika grader av till exempel syn- och hörselskador, rörelsehinder och socialmedicinska 
problem (se bilaga 2). Den arbetssökande har sedan möjlighet att komma ut i arbetslivet med 
en anställning med lönebidrag. Respondenterna beskriver att när en person är anställd med 
lönebidrag så ska anställningen vara som vilken anställning som helst. Alla lagar och regler 
ska vara samma för alla anställda och bidraget ska endast väga upp för det funktionshinder 
som finns hos personen. De omfattas av LAS16 som alla andra förutom de som har en 
offentligt skyddad anställning (OSA). Ändå kan det ibland vara så att arbetsgivare väljer att 
ha kvar en person som är anställd med lönebidrag när ordinarie personal får gå: 
 

Respondent: …fast man kunde ju också se att dom som hade lönebidrag, 
dom fick ju kanske gå sist, men visst det drabbade ju även dom… jag tror 
det står någonting i främjandelagen att man ska i största möjliga mån… eh, 
ta det sist ju om man har ett funktionshinder med lönebidrag och det har jag 
sett i våran organisation också, för vi har ju själva personer med lönebidrag 
inom vårt verk och dom… dom rör man inte när det gäller omställning och 
sånt. 

 
En av förmedlarna säger att ett arbete och att få en lön betyder otroligt mycket för alla 
människor och att slippa gå på bidrag och kunna tillföra samhället något är tillfredsställande. 
För att kunna ta del av de möjligheter som Arbetsförmedlingen erbjuder personer med 
funktionshinder så är accepterandet av sin funktionshinderkod en viktig del. Hon säger att 
genom arbete växer människor mycket och deras självförtroende höjs eftersom vissa kan 
tycka att det är väldigt förnedrande att gå på bidrag berättar en respondent. Alla får göra något 
utifrån var och ens förmåga, du får din egen lön och bestämmer själv vad du ska göra med 
den.  
 
Ungdomar som aldrig tidigare arbetat och som har ett funktionshinder kan behöva arbetsträna 
för att fungera på en arbetsplats och detta arbetar vissa respondenter med. Det finns ett projekt 
som heter Arbetskraft där man får lära sig hur en vardag är. 
 

                                                
16 Lag om anställningsskydd. 
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Respondent: …så det kan ju vara jätteviktigt bara se att man funkar i grupp 
speciellt när man har psykiska funktionshinder. Man orkar vara i ett 
sammanhang och komma i tid och se meningen med saker och ting och så…  

 
Respondent: Väldigt många har svårt att komma upp på morgonen, att det är 
en träningssak och… eh, att man måste lära sig liksom vissa sociala koder, 
vad är det som gäller på arbetsmarknaden... eh, det är mycket det här, träning 
inför de… de riktiga livet. 

 
En respondent förklarar att när personer ska komma tillbaka till arbetslivet efter att ha varit 
arbetslös en tid, så är det inte helt enkelt. Det kan vara svårt att tackla den sociala världen som 
har mycket synpunkter om allt, samtidigt som han eller hon ska försöka lösa sin egen 
situation. Samma respondent menar att när en person väl får en anställning med lönebidrag så 
ska den inte heller känna att den behöver stanna på arbetsplatsen för resten av livet, berättar 
också respondenten. Den anställda ska ju vara som vem som helst och ha möjlighet att byta 
arbete.  
 

5.2 Eventuella svårigheter 
 
Samtliga respondenter berättar att de arbetssökande som erhåller en funktionshinderkod på 
Arbetsförmedlingen ibland kan ha svårt att acceptera den. Alla med funktionshinder vill inte 
ha en kod och en av respondenterna säger att arbetssökande ibland kan känna sig 
stigmatiserade efter att ha erhållit en kod. Har en person ett läkarutlåtande för antingen fysisk 
eller psykiskt funktionshinder så vet de redan om sitt hinder och det kan vara lättare att 
acceptera den: 
 

Respondent: Men det är ju lättare att sätta ett funktionshinder om en läkare 
har skrivit att du har rörelsehinder eller någonting och man då i samband 
med det då liksom… för då har man ju då den här klargöra tjänsten, och då 
kan man ju också prata med den sökande utifrån att den har ett 
funktionshinder. 

 
Många arbetssökande som har ett funktionshinder, har hinder som inte syns och som kan vara 
svårt att upptäcka. Detta kan försvåra både att sätta en funktionshinderkod och att som 
funktionshindrad acceptera den. Samtliga respondenter talar om att det är viktigt att förklara 
syftet med kodningen och försöka se den som möjligheternas kod. Den öppnar många dörrar 
och man får tillgång till hjälpmedel som lönebidrag, men vissa respondenter förklarar att det 
kan vara svårt för den sökande att se det så och kan se den mer som ett hinder.  
 

Respondent: Ja, de tror att det står skrivet i pannan när de går härifrån. Så att 
alla kan se det. 

 
När det gäller den socialmedicinska koden så är ens sociala situation någonting som kan 
förändras från dag till dag. Det är en färskvara där uppföljning är viktigt och behövs den inte 
längre är det viktigt att man tar bort den. 
 
När en person är anställd med lönebidrag ska det ju vara som vilken anställning som helst. 
Dock så framkommer det i intervjuerna att det finns arbetsgivare som utnyttjar detta och 
anställer en person endast på grund av bidraget, för att kanske avskeda personen när bidraget 
uteblir: 
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Respondent: …då vill jag kanske sänka bidragsnivån och då tolkar den 
arbetsgivarn att ah… då kan du ta honom,  
Intervjuare: mhm  
Respondent: Hej och hej… hej då kan du ta han, ah, då säger jag upp honom. 
Men då får man ju försöka säga till den här pers… till den här arbetsgivarn, 
att han är faktiskt anställd hos dig och säger du att du inte kan ha kvar 
honom, så är det ju han som får säga upp honom i så fall, då va. 
 

Respondenterna förklarar att vissa arbetsgivare kan missuppfatta lönebidraget och se det som 
en anställningsform och detta vill respondenterna påpeka att det inte är utan att det är en 
vanlig anställning. Det kan även påverka den anställda genom att den känner sig utanför enligt 
en respondent och att han eller hon endast har sin anställning för att den gynnar arbetsgivaren 
med sitt bidrag. Majoriteten av respondenter nämner att det tycker det främjar personen som 
har ett funktionshinder att få en vanlig anställning och att LAS gäller för samtliga. Då hamnar 
de inte utanför de andra anställda på företaget. En av respondenterna anser att det har blivit 
större konkurrens på arbetsmarknaden idag och det blir då ännu svårare för en person med 
funktionshinder. Hon nämner också att om du ska komma ut på arbetsmarknaden så har det 
oftast inte med funktionshindret att göra utan det har med den egna motivationen, viljan eller 
rädslan att göra. Men valmöjligheterna av arbetsplatser är inte så stora: 
 

Respondent: Det finns ingen gräddfil för dom när de kommer ut på en 
arbetsplats. 

 
En av respondenterna förklarar att det kan även vara så att en person kan ha svårt att klara av 
en arbetsplats på grund av en viss miljö, och för vissa personer med funktionshinder kan det 
vara ett problem att tala med arbetsgivaren om detta men även om andra hinder på 
arbetsplatsen. Samma respondent berättar att olika funktionshinder ofta existerar samtidigt 
och detta kan vara en problematik. Har en person ett hinder som psykisk ohälsa kan ju den 
generera sociala problem. Men det är viktigt för personer som arbetar med 
Arbetsförmedlingen att komma fram till vad som är vad. Dels för att veta vad det är som 
förmedlarna ska ta hänsyn till och dels vad som ska anpassa i en arbetssituation. Det kan även 
vara så att vissa människor kan trilla bort i systemet på grund av att de inte fått sina behov 
tillgodosedda och som egentligen behöver hjälp. De kommer till Arbetsförmedlingen för att 
skriva in sig men klarar inte av vardagliga saker som att komma i tid. En respondent berättar 
att det ibland inte följs upp på det sättet som det borde och de hamnar då i kläm. Det är viktigt 
att ett funktionshinder upptäcks i tid för att få rätt hjälp, men det kan även vara känsligt 
speciellt i ungdomen.  
 

Respondent: En del vill ju inte kännas vid liksom att dom har hinder. Man 
vill ju vara som alla andra. Det är ju självklart… Det är ju en hjälp för dom. 

 
En av respondenterna talade om en så kallad jobbgaranti som innebär att ungdomar får extra 
hjälp i sitt arbetssökande men ett krav är att du måste ha varit inskriven och arbetslös i minst 
tre sammanhängande månader. Det är något hon tycker hämmar ungdomarnas väg till arbete 
eftersom utbildningar och praktik är låsta fram tills att de kommit in i jobbgarantin, och det 
administrativa arbetet tar mycket tid. 
 
När det kommer till begreppen handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning så är det 
lite skilda åsikter om vilket av dessa som ska använda för att benämna en person med hinder. 
Vissa respondenter använder sig av begrepp som andra säger är förlegade och det verkar inte 
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som att det finns en gemensam benämning eller att de är överens om vilket begrepp man ska 
använda sig av. 
 

5.3 Lönebidraget 
 
Lönebidraget ska vara beskrivet i förhållande till påverkan av arbetsförmåga och ställt till 
funktionshindret. Samtliga respondenter ser lönebidraget som ett bra hjälpmedel. Det ska 
kompensera arbetsgivaren för funktionshindret och att det hjälper personer ut i arbete.  

 
Respondent: …ser på hur det är tänkt och när det fungerar bra så är det ett 
jättebra stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Absolut. Sen finns det 
alltid baksidor av det eftersom det är en ekonomisk subventionering och det 
är en del etik som man behöver jobba med, både inom Arbetsförmedlingen 
och mot arbetsgivaren och arbetstagaren också… att det inte utnyttjas eller 
gör att folk stagnerar eller så. 

 
Samtliga respondenter berättar att målet med lönebidraget är att det ska minska för varje år. 
Efter fyra år är det meningen att det ska vara noll kronor och så var det förr när det fanns fasta 
steg men nu handlar det om olika procentsatser. Ibland när det gäller grövre funktionshinder 
så kan bidraget finnas för en längre period än fyra år. En av respondenterna gav ett exempel 
på en person som var anställd på en förskola och hade haft bidrag i trettio år på grund av att 
han har grövre funktionshinder och ligger på samma mentala nivå som barnen på förskolan. 
Får det människor med funktionshinder att må bättre så tycker respondenterna att det får kosta 
vad det vill. Personen lär dig arbetet, kommer in i rutiner och får en relation med sina 
arbetskamrater och företaget. Det gör att den blir en del av företaget och gör att den vill 
stanna. Stödet finns där för en viss anledning och det skulle inte vara så lätt utan det för 
personer med funktionshinder.  
 

Respondent: …det finns ju en bidragsprocent på lönebidraget som man har 
satt en gång utifrån en arbetsanalys, och blir personen bättre i sitt 
funktionshinder och har plats på en arbetsplats, då vill ju vi sänka 
bidragsnivån för o se, hur har arbetsförmågan förändrats under året. 

 
Men åsikterna verkar skilja sig åt när det kommer till att sänka bidragsnivån: 
 

Respondent: …finns inga krämpor kvar eller sjukdom eller så, då kan… då 
har man ju ingen grund för att bevilja ett lönebidrag.  
Intervjuare: Nä, precis.  
Respondent: Då kan man ju inte göra det, fortsättningsvis. Men eh… 
[harkel] jag tror aldrig det har hänt.  
Intervjuare: Nä, okej.  
Respondent: Jag kan inte påminna mig om att det någonsin har hänt, för ofta 
är det såna komplexa personer. 

 
Samtliga respondenter förklarar att en person som arbetar på Arbetsförmedlingen inte får ta 
ett lönebidragsbeslut hur som helst. Det är en ganska lång process som ska gå genom de 
fackliga organisationerna och förmedlarna ska även se på personens bakgrund, det är mycket 
som spelar in när beslut ska tas. Generellt tycker samtliga respondenter att lönebidraget är en 
bra åtgärd men lönebidragsanställningen har mött konkurrens när gratis praktik med 
ersättning erbjuds företag för att få ut arbetslösa utan funktionshinder. Praktik finns nu 
överallt och en av respondenterna förklarar att det idag handlar om att alla ska ut i arbetslivet. 
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5.4 Arbetsförmedlarens arbete 
 
Samtliga respondenter förklarar att det handlar om att klargöra arbetsförutsättningarna och 
titta på vad det är som fungerar för att försöka sälja det till en arbetsgivare och inte fokusera 
på det som inte fungerar. Men när det handlar om en subventionering till arbetsgivare för att 
anställa en person med lönebidrag så är det inte alltid lätt, eftersom pengar är en komplex 
fråga. Arbetsförmedlaren tittar på områden som aktuell situation, hälsa, arbete, nätverk, egna 
resurser, fritid och utbildning. De vill att alla ska ha en plats i samhället och målet är alltid en 
anställning.  
 

Respondent: Och vad vi rekommenderar då för vidare insatser för att 
personen ska komma i arbete. Det är ju det som är i fokus hela tiden. Det 
och identifiera hinder, men det är ju framför allt att identifiera de resurser 
som finns och hur man kan anpassa en arbetssituation, och vad vi bör tänka 
på eller vad den sökande bör tänka på för att det ska fungera så optimalt som 
möjligt när man väl kommer i arbete. 

 
Arbetsförmedlarna uttrycker att de strävar efter att vara ett stöd för personer som kommer dit. 
De uttrycker även att Arbetsförmedlingen är en väldigt politiskt styrd organisation som ibland 
kan vara till en nackdel. De har vissa begränsningar som ibland kan påverka deras beslut när 
det gäller bidrag. 
 

Respondent: Och sen är det väldigt mycket administration som tar väldigt 
mycket tid. Så att den åtgärden är väl inte så jättepositiv, så det är ju en 
toppstyrning. 

 
Intervjuerna visar att begränsningarna även blir hårdare i en lågkonjunktur och det kan vara 
svårare att omförhandla lönebidrag, speciellt när det kommer till mindre företag. 
Arbetsförmedlarna försöker göra samma bedömningar och rekommendationer som tidigare 
men det kan vara svårt när det inte finns några pengar att ge en person det bidrag den behöver. 
Processer kan stanna till och arbetet med att få ut den funktionshindrade i arbete blir svårare. I 
lågkonjunkturer blir det också högtryck på Arbetsförmedlingen överlag vilket gör att de som 
kanske har hinder inte blir lika synliga.   
 
Nyckelbegrepp som arbetsförmedlarna arbetar utifrån är Finna, Få och Behålla ett arbete: 
 

Respondent: Och också det här med att: finna, få och behålla ett jobb. Det är 
det vi jobbar med och då försöker jag bedöma: är det… en del kanske har 
mer behov i det här att finna ett lämpligt jobb, en del har svårt att få fäste 
och andra har svårt att behålla över tid och behöver ett mer långsiktigt stöd 
och det är i sån form som jag gör min bedömning. 
 

När vi frågade om det fanns någonting som de ville förändra med sitt arbete så verkade de 
trivas bra även fast det fanns en del detaljer som de skulle vilja ändra. En respondent sa att de 
styr sitt arbete mycket själva medan en annan respondent nämnde att tid är någonting som 
saknas och det verkar skilja sig något mellan de olika yrkena. Avgränsningar är också 
någonting som de anser kunde förbättras eftersom de inte vill lägga ner mycket tid på 
människor som inte har motivation och viljan att behålla ett arbete. Men en respondent 
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berättar att skulle någon vilja byta arbete, eller flytta till annan ort, så är Arbetsförmedlingen 
en väldigt stor arbetsgivare som underlättar detta.  
 
Den nya sjukförsäkringen har påverkat Arbetsförmedlingen i stor grad. Den 
myndighetsutövning som de har är i flera avseenden dubbel där de dels måste underrätta 
försäkringskassan vid problem och dels försöka motivera, stödja och uppmuntra den 
arbetssökande. Det kan vara en svår balansgång som kan försvåra arbetet. När respondenterna 
tycker att det är svårt med till exempel beslut eller regler så är det bra att ha någon att bolla 
med och då finns antingen ens kollegor eller chefen där som stöd.  
 

Intervjuare: Ja, det måste ju va skönt att ha nån att bolla med när det gäller 
sånt.  
Respondent: Jaja, det skulle inte gå annars. Man kan inte sitta här som nån 
egen profet. Haha… då, ne… för det är ändå en människa det handlar om.  
 

Det finns även en rådgivning som hjälper till med tolkning av regler när man tar vissa egna 
beslut och man har även ett eget ansvar att ta reda på dessa regler. Vissa respondenter nämner 
dock att de skulle vilja ha en chef som är mer insatt i deras arbetsområde: 
 

Respondent: Men jag skulle vilja… önska, och jag tror att vi är många här 
som tänker så, att vi har en mer insatt chef, i uppdraget som så. … Att sitta 
och höra på människor som överlag kanske inte är så glada för att komma till 
ett arbete. Det tar ju på krafterna. 

 
En respondent berättar att när hon träffar en funktionshindrad person för första gången så vill 
hon att den ska vara 50 procent gångbar.  
 

Intervjuare: När du säger att de ska vara gångbara 50 %, är det inte relaterat 
till yrke?  
Respondent: Nej, de behöver inte vara yrkesrelaterat, det är bara att man är 
arbetsför, har arbetsutbud, då vet man att det finns potential att jobba med. 

 

5.5 Arbetet med arbetsgivare 
 
Alla respondenter har inte direkt kontakt med arbetsgivare. Ibland besöker vissa respondenter 
de arbetsgivarna som har en funktionshindrad på arbetsplatsen. De kan då anmäla att de 
kommer förbi eller komma oanmälda. De gör även besök hos arbetsgivare för att informera 
om lönebidragsanställningar. De har då med sig faktablad och hjälper dem att räkna ut hur det 
skulle kunna se ut vid anställning av en person med lönebidrag. En respondent berättat att det 
handlar om att försöka väcka tankar hos arbetsgivare om arbetsuppgifter som de kanske inte 
har tänkt på att en person kan göra. Enligt respondenterna kan det finnas fördomar och en 
okunskap hos en arbetsgivare som gör att den inte vågar satsa på en person med ett 
funktionshinder: 
  

Respondent: Vi kan ju inte tvinga arbetsgivare o anställa. Man vill ju så 
mycket med en sökande men i slutändan så är det ändå arbetsgivare som 
styr, om de vill anställa eller inte…  

 
En av respondenterna talade om att medias bild av Arbetsförmedlingen ofta är negativ och det 
kan påverka arbetsgivarens syn på hela förmedlingen. Hon ansåg att vi skulle kontakta media 
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angående vår kandidatuppsats för att den kunde visa en mer positiv bild av 
Arbetsförmedlingen, både till arbetsgivare och till allmänheten i stort. Hon tyckte att de 
egentligen borde byta namn eftersom de gör så mycket mer än bara förmedlar arbete.  
 
Det kan ibland vara den ekonomiska situationen i företaget som styr och är den drivande 
faktorn när en arbetsgivare anställer någon med lönebidrag. Det är Arbetsförmedlingens 
uppgift att kontrollera företagets organisationsnummer för att se om de har några ekonomiska 
problem som skatteskulder, om de har betalat in moms eller om de är svartlistade. När det inte 
fungerar på en arbetsplats så kan det bero på både arbetsgivaren eller den arbetssökande 
berättar en respondent. Hon nämner att det alltid är bra att lägga alla kort på bordet och vara 
ärlig mot varandra så att inte några falska förhoppningar ges. Hon berättar också att 
arbetsgivaren kan känna ett dilemma när det kommer till att säga att det inte fungerar eftersom 
de kan känna sig elaka.  
 
Om en funktionshindrad blir arbetslös behöver den personen börja om på Arbetsförmedlingen 
från början och det kanske är kanske inte är första gången personen får göra den här resan. 
Skriva in sig på nytt, träffa en ny arbetsförmedlare och hitta en ny arbetsgivare är processer 
som kan vara väldigt krävande för en person som kanske inte ens klarar av att komma i tid 
berättar en respondent. Förhoppningsvis så blir nästa arbetsplats bättre med en anställning 
som kommer att fungera, förklarar en respondent.  
 
Arbetsgivare som är villiga att anställa någon med funktionshinder kommer inte påverkas så 
mycket av lågkonjunkturen. Arbetslösheten hos funktionshindrade har en mer jämn nivå och 
påverkas inte lika lätt av varken hög- eller lågkonjunktur. En respondent redogör att de som är 
villiga att anställa någon från den gruppen kommer att göra det ändå.  
 

Respondent: Jag är positivt överraskad att det finns så många öppna 
arbetsgivare på arbetsplatser som tar emot personer med funktionshinder, 
fantastiskt! 

 
Trots det finns det fortfarande arbetsgivare som bara ser till det ekonomiska och vill hellre ha 
personer som är ”bättre fungerande” i en lågkonjunktur förklarar en respondent. Arbetsgivare 
vill ha maximal effekt, samtidigt som det är ett hårdare klimat på arbetsmarknaden och i 
samhället i stort. Som vi har nämnt tidigare så ska det inte bero på arbetsgivarens ekonomi när 
han eller hon anställer någon med lönebidrag enligt respondenterna utan det ska handla om 
personens förmåga att klara av arbetsuppgiften. Det finns självklart inte bara arbetsgivare som 
styrs av det ekonomiska, utan ibland finns det de som ser människan: 
 

Respondent: Jag hade en arbetsgivare nu som en eh… en tjej som haft 
lönebidrag i ett år som skulle omförhandlas o han ringde faktiskt tillbaka, 
och så sa han så här, Du eh… hon funkar så bra, så vi bryr oss inte om 
lönebidraget längre!  
Intervjuare: Vad härligt!  
Respondent: Jättehärligt! Så sa jag, sicken arbetsgivare. 

 
En av respondenterna hade ett exempel om en kvinna i rullstol som skulle få komma på 
intervju på ett företag men kunde inte ens komma upp till den våningen där intervjun skulle 
äga rum på grund av att det inte fanns någon hiss eller någon ramp. Intervjun blev då aldrig 
av. Detta visar att det är viktigt att arbetsgivaren är medveten om alla de svårigheter som kan 
finnas vid anställning av en med funktionshinder. 
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6 Diskussion  
 
Här knyter vi ihop hela studien och diskuterar kring vårt syfte och frågeställningar, metod, 
resultat, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Vi lägger även fram våra egna 
synpunkter och ger förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Resultatanalys 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur de anställda på Arbetsförmedlingen upplever 
kring sitt arbete med att få ut människor med funktionshinder som leder till nedsatt 
arbetsförmåga ut i arbetslivet. Vi ville få en insikt i de möjligheter eller svårigheter som 
arbetsförmedlarna upplever kring de hjälpmedel som finns tillgängliga. Genom intervjuerna 
kunde vi se hur Arbetsförmedlingen blir som ett verktyg för maktutövning eftersom de 
fungerar som en mellanhand mellan staten, arbetsgivaren och den funktionshindrade. Den 
politiska diskursen om arbetslivet handlar om att alla ska ut i arbetslivet och att ett arbete är 
viktigt. Det är det som är normen i samhället och viktigt för både för individen och för 
allmänheten. Hela välfärden vilar på arbetslinjen och alla som kan ska ut i arbete om de vill ta 
del av de välfärdsrättigheter som finns tillgängliga (SOU 2009:70). Det är här 
Arbetsförmedlingen arbetar med att omvandla diskursen till något praktiskt och att verkligen 
få ut människor i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska få den funktionshindrade att passa in i 
den norm som finns i arbetslivet. Här hamnar förmedlingen i kläm på grund av att de inte kan 
styra själva vilka resurser som finns tillgängliga. Det är de funktionshindrade i slutändan som 
drabbas i den här maktprocessen (Burchell, Gordon & Miller 1991:104).  
 
Goffman beskriver stigmatisering som en social kontroll och det handlar om den situation 
som en individ som inte kan vinna socialt erkännande drabbas av (Goffman 2001:7). 
Kategoriseringen av de funktionshindrade måste ske och det är på detta sätt som dörrar 
öppnas och vägen till möjligheternas kod visar sig. Den sociala kontroll som 
funktionshinderkoden innefattar kan leda till utanförskap med tanke på att denne blir sorterad 
som annorlunda av Arbetsförmedlingen, men det är ändå en avgörande faktor för att få hjälp 
(Goffman 2001:71,113). Lönebidraget är ett bra hjälpmedel för både arbetsförmedlare, 
funktionshindrade och arbetsgivare. Arbetsgivare får viljan att anställa någon som inte har full 
arbetsförmåga och det hjälper den funktionshindrade ut i arbetslivet. En av respondenterna 
berättar att en anställning med lönebidrag ibland kan uppfattas på fel sätt och personen kan 
känna att arbetsgivaren endast anställt den på grund av att de får en subventionering så 
omfattas den som är funktionshindrad ändå av LAS vilket gör att den kan känna sig som alla 
andra. Arbetsförmedlingen arbetar konstant med arbetsgivare för att hantera vissa som har 
fördomar och okunskap och för att få den att få upp ögonen för att anställa en person med 
funktionshinder. Kategoriseringen som Arbetsförmedlingen arbetar med har praktiska 
ändamål då det hjälper med samordningen mellan flera olika myndigheter. Det underlättar 
jämförbarhet och kontroll i organisationer. Kodningen av de funktionshindrade tjänar 
administrativa syften då de får en överblick i antal registrerade och hur det förändras över tid 
för att veta de resurser som behövs. Kategoriseringen kan även fungera för att visa att den 
offentliga myndigheten aktivt arbetar med sina medlemsgrupper och för att styra resurserna 
rätt. Acceptans av koden måste dock ske för att få den hjälp som behövs (Garsten & 
Jacobsson 2010:12). 
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6.1.1 Möjligheter eller hinder 
 
En stor problematik som de anställda på Arbetsförmedlingen verkar stöta på är att den 
arbetssökande ska skriva på ett papper där det står svart på vitt vilket hinder den har gör att 
personen till viss del måste acceptera en funktionsnedsättning. När den arbetssökande sedan 
accepterat koden kan det även vara svårt att bryta sig loss ifrån stämpeln som den får eftersom 
den har blivit en del av personen och den kan börja se sig själv på ett nytt sätt (Garsten & 
Jacobsson 2010:9). Det är endast de på Arbetsförmedlingen som har tillgång till koden och 
det är ingen information som görs offentlig. Handlar det inte om hinder som är tydliga och 
synliga så blir accepterandet svårare. Det kan till exempel vara den socialmedicinska koden 
där det handlar om ens sociala bakgrund och liv. Men det är viktigt att tänka på att ens sociala 
situation är en färskvara och den kan förändras på en dag. Som Goffman beskriver det så är 
det just tecken som används mot personens vilja som de kan bli en stigmasymbol. Det är 
viktigt att betydelsen för begreppen som Arbetsförmedlingen använder sig av är lika för alla 
människor för att kunna förstå varandra (Goffman 2001:54). Som det verkar utifrån våra 
respondenters perspektiv så är koden en stor möjlighet och den öppnar många dörrar till 
arbetslivet. De ökande kraven på den arbetssökande gör att koderna kan underlätta för den 
funktionshindrade att komma in på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson 2010:2). 
 
Det är bra att hjälpmedel finns för att få ut personer med funktionshinder i arbetslivet 
eftersom att arbete betyder så pass mycket som det gör. Att det även finns hjälpmedel för 
unga såsom arbetsträning är bra för att kunna vara en hjälp och ett stöd till dessa så tidigt som 
möjligt. Det är denna kategorisering mellan den stigmatiserade och den normala som 
uppkommer i sociala situationer som gör att samhället får kontroll över de funktionshindrade 
och människor får den hjälp som de behöver (Goffman 2001:143, 240). Om en arbetsgivare 
sedan vill anställa en person med nedsatt arbetsförmåga så kan den erhålla ett så kallat 
lönebidrag. Lönebidraget gynnar både arbetsgivare och arbetstagare och utan detta bidrag 
hade det säkert varit svårt för vissa arbetsgivare att anställa en person med funktionshinder. 
Arbetsgivare strävar enligt respondenterna efter hög produktivitet med maximal vinst och 
skulle inte lönebidraget finnas där som en subventionering för nedsatt arbetsförmåga så skulle 
det nog vara svårt för en person med funktionshinder att bli anställd. Detta gör att de kan leva 
ett så normalt liv som möjligt utan att behöva se sin nedsatta arbetsförmåga som ett hinder. 
Att ett lönebidrag ska minska successivt för varje år är bra och enligt våra respondenter 
fungerar det stärkande för en människa att få vara kvar på ett företag efter en anställning med 
lönebidrag. Samtliga respondenter förklarar att individer inte vill sticka ut ur mängden, utan 
vill vara som alla andra. Respondenterna påpekar också att det är viktigt att arbetsgivare inte 
ser lönebidraget som en anställningsform utan att det ska handla om ett bidrag för den 
arbetsförmåga som gått förlorad, det är viktigt att den arbetssökande känner sig precis som 
alla andra. Som arbetsgivare är det nog lättare att fokusera mer på vad personen inte kan göra 
än vad den faktiskt kan (Eriksson 1995:49). Detta gör ju att lönebidraget som är ett bra 
hjälpmedel även får en negativ effekt eftersom vissa arbetsgivare fokuserar mer på den 
ekonomiska biten.  
 
Som Benitez-Silva, Disney och Jiménez-Martı ́n (2010) diskuterar i sin artikel så är det 
centrala att se på kopplingen mellan funktionshindret och arbetsförmågan. Utvecklingen av 
antalet mottagare av funktionshinderförmåner har ökat internationellt och ökningen ser 
likadan ut i Sverige som i övriga EU-länder. Vissa funktionshinder som finns idag fanns inte 
ens för 20 år sen. Då kan vi ju börja fundera på vad denna ökning kan bero på. Det kan vara så 
att människor utnyttjar systemet för att ta del av dessa funktionshinderförmåner eller så föds 
helt enkelt fler människor med funktionshinder. Det kan också vara så att nya åkommor blir 
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mer uppmärksammade som funktionshinder. Arbetsförmedlarna talade mycket om psykiska 
funktionshinder som inte syns och det är något som kanske inte uppmärksammades lika 
mycket för 20 år sedan. Det är också viktigt att tänka på att funktionshinder varierar över tid 
och beror på samhällets resurser. Lättare funktionshinder beror mer på ekonomiska och 
politiska situationer snarare än vetenskapliga och samhällsproblem individualiseras (Tideman 
2000b:251-252). Dessa funktionshinder som är relativt ”nya” kan vara en förklaring på varför 
det ökat. Det kan försvåra processen ännu mer för dem som verkligen har behov av de 
hjälpmedel som Arbetsförmedlingen erbjuder.  
 
Matheson, Kane och Rodbard (2001) berättar i sin artikel om hur de i USA har utvecklat ett 
program för att kunna komma fram till vem som har rätt till bidrag och som kan liknas med 
Arbetsförmedlingens process med funktionshinderkoden (Matheson, Kane & Rodbard 
2001:145). Det handlar om att fokusera på förmågan en person har och inte dess oförmåga till 
att arbeta och att man ska väga upp funktionshindret med bidrag så personen kan arbeta som 
vem som helst. Detta är samma princip som Arbetsförmedlingens lönebidragssystem och även 
att målet med bidragen är att de ska minska till de slutligen hamnar på noll. För att få ordning 
i samhället så krävs en kategorisering, det normala ska hållas under kontroll och innanför 
ramarna av vad som är normalt (Tideman 2000b:238). En av respondenterna pratar om att när 
de första gången träffar en funktionshindrad så ska den vara 50 procent gångbar och att det är 
någonting som letas efter i första mötet. Dock ska den arbetsförmåga som finns alltid vara 
relaterat till arbete, men det måste ändå alltid finnas motivation till att vilja arbeta. Att arbeta 
med en person som inte har ork eller motivation kan göra arbetet svårare för personer som 
arbetar på Arbetsförmedlingen. Har en person en arbetsförmåga på 50 procent så måste också 
en gnista finnas. 
 
Granskas Arbetsförmedlingens organisationsskiss är det tydligt att det är många steg ifrån 
toppen till botten. Viljan att ha en chef som är mer insatt i ens arbete visar också att det är en 
relativt hierarkisk organisation. En arbetsförmedlare kan inte bevilja lönebidrag till en person 
som har behov av det hur som helst, utan måste gå igenom denna långa process och det kan 
ibland vara till en nackdel när det har vissa begränsningar som påverkar deras beslut 
(Burchell, Gordon & Miller 1991:104). Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation 
som gör att arbetet med att få ut funktionshindrade i arbetslivet kan försvåras om det inte 
finns pengar att ge till bidrag. Processer kan då stanna till och personen med funktionshinder 
får inte den hjälp som den är berättigad till. Arbetsförmedlingens anställda förklarade även att 
via arbete så mår den funktionshindrade bättre och de anser då att det får kosta vad det kosta 
vill eftersom vägen ut i arbetslivet annars kan försvåras (jmf SOU 2009:71). Rankkas 
avhandling belyser att Arbetsförmedling är en planekonomisk styrd organisation och att 
resurserna fördelas uppifrån. Staten kan ställa ekonomiska krav på förmedlingen och märker 
de att Arbetsförmedlingen fungerar dåligt så slås den inte ur utan hålls vid liv via 
resursfördelningssystemet som finns (Rankka 1999:27). Praktik är ett annat hjälpmedel för att 
komma ut i arbetslivet och det har idag blivit ett vanligt sätt att placera ut arbetssökande i. 
Men en konsekvens är att det kan konkurrerar ut andra bidragsanställningar såsom anställning 
med lönebidrag. Vissa arbetsgivare väljer hellre någon under praktik än en person med 
lönebidrag. Eftersom många även skickas ut på arbetsmarknaden genom praktikplatser så blir 
det en konkurrenssituation om samma platser.  
 
 
 



34 

6.1.2 Möjligheter till fortsatt anställning 
 
Målet är att alla som har en möjlighet till en fortsatt anställning på företaget efter 
lönebidragsperioden ska få det. Vissa respondenter arbetar dock med funktionshinder som är 
väldigt komplexa och där det inte finns någon chans till förbättring av funktionshindret. Trots 
att en person som är anställd med lönebidrag ska känna sig precis som alla andra på ett företag 
så förklarar respondenterna att det är viktigt att lönebidragsdelen ändå ska sträva mot noll hos 
de funktionshindrade som har en chans till förbättring. Under undersökningen 
uppmärksammade vi att denna tanke inte riktigt fanns hos alla vilket kan leda till att 
lönebidraget fortsätter vara en del av anställningen en längre tid än vad den borde. Den 
kategori som den funktionshindrade kan befinna sig i kan då bli en del av individen och det 
kan då bli svårare för individen att känna sig ”normal” och bryta sig loss (Garsten & 
Jacobsson 2010:9). Arbetsförmedlingen arbetar med alla processer när det kommer till att 
finna, få och behålla ett arbete. Om en person med funktionshinder får hjälp med dessa tre 
delar finns det en större möjlighet för en fortsatt anställning. Det är här Arbetsförmedlingens 
anställda kommer in som ett stöd och det är dessa tre delar som de ständigt arbetar med. 
 
Arbetsgivare som utnyttjar anställda med lönebidrag genom att anställa dessa endast för att få 
bidraget är ett problem. Det är ändå arbetsgivarens marknad och det är de som bestämmer om 
de vill anställa en person med funktionshinder eller inte, då måste de se till människan och 
verkligen veta vad det innebär att anställa någon med lönebidrag. Vissa arbetsgivare kanske 
inte är beredda på att minska lönebidraget när det är omförhandling efter några år och 
avskedar då denna person. Det visar på ett ekonomiskt tänkande och det försvårar situationen 
för både de anställda på Arbetsförmedlingen och den funktionshindrades möjlighet till 
anställning. Det kan också handla om den okunskapen som kan finnas hos en arbetsgivare 
som försvårar processen (Andersson 1993:146). Här tydliggörs Arbetsförmedlingens svåra 
situation med att hamna mellan arbetsgivaren och den arbetssökande. Det är också viktigt att 
kontrollerna av företagen går rätt till så inte en person med lönebidrag hamnar hos ett företag 
som har ekonomiska problem. Här yttrar sig maktperspektivet igen och det visar hur 
Arbetsförmedlingen blir en mellanhand mellan arbetsgivare och arbetssökande och därför är 
just detta arbete viktigt för att hela processen ska gå rätt till (Burchell, Gordon & Miller 
1991:104). 
 

6.1.3 Från avvikelse till inkludering 
 
Arbetsförmedlingen gör sina arbetssökande med funktionshinder först till avvikare för att 
sedan få tillgång till de möjligheter som finns, för att introduceras på arbetsmarknaden och få 
ta del av samhällets välfärd. De gör en distinktion mellan vi och dom och gör den 
funktionshindrade till avvikare för att visa vad som är annorlunda gentemot de ”normala”. 
Stigmatiseringsbegreppet omvandlas till en möjlighet och funktionshinderkoden som i början 
kanske kan vara svår att acceptera öppnar många dörrar. Flera respondenter använder själva 
stigmatiseringsbegreppet när de talar om hur funktionshinderkoden kan påverka den 
arbetssökande. Koden kan endast ses internt av Arbetsförmedlingens anställda och är 
ingenting som offentliggörs. Men som Goffman beskriver stigmatisering så uppkommer den 
ur en social situation och är en form av en social kontroll (Goffman 2001:143). Den sociala 
kontrollen handlar i sammanhanget till viss del om att alla ska sysselsättas och att inte någon 
ska hamna utanför arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen finns också där som en hjälpande 
hand för att detta ska vara möjligt och det är speciellt viktigt utifrån de funktionshindrades 
perspektiv. De anställda på Arbetsförmedlingen anser att det egentligen borde ses som 
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möjligheternas kod och fokus ska ligga på det positiva. Som de anställda på 
Arbetsförmedlingen talar om koderna så är det ändå ett hjälpmedel ut i arbetslivet men 
eftersom vi inte kan se den funktionshindrades sida så vet vi inte hur det egentligen påverkar 
individen. Fokus ska alltså ligga på de dörrar som öppnas för en person med funktionshinder 
när man får en kod. Detta är en nödvändighet om man som funktionshindrad vill ta del av 
arbetslivet. Även om det kan vara svårt att acceptera koden för vissa så är det endast de 
anställda på Arbetsförmedlingen som kan se vilka koder som vissa personer har och det är 
ingenting som står skrivet i pannan på personen när de går ut.  
 

6.1.4 Lågkonjunkturens påverkan på den funktionshindrade 
 
I en lågkonjunktur blir situationen för en person som är anställd med lönebidrag inte så 
förändrad, den är stabil i en konjunkturkurva. Men det kan vara så att en person med 
lönebidrag får stanna på företaget i en lågkonjunktur medan en anställd utan bidrag får gå 
istället. Det kan bli dubbla budskap när ett företag sparkar en person som varit anställd en 
längre tid och istället behåller en person med bidrag, båda ska trots allt omfattas av LAS. 
Fortfarande är det så att personer med funktionshinder blir mindre synliga i en lågkonjunktur 
på grund av ett högre tryck på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens produktiva makt att 
få ut anställda på arbetsmarknaden minskar när trycket på förmedlingen ökar (Foucault 
2003:195). Detta gör att det kan bli viktigare för den funktionshindrade att tydligare framhäva 
sin arbetsförmåga om de förlorat sitt arbete eftersom det är svårt att på annat sätt komma ut i 
arbetslivet. Som en av respondenterna uttryckte sig så finns det inte direkt någon ”gräddfil” 
för dem på arbetsmarknaden. Att begreppen också förändrats från att vara arbetslös till att inte 
vara anställningsbar som Garsten & Jacobsson (2004) beskriver det kan även försvåra 
situationen att komma ut i arbetslivet för en person som har ett funktionshinder. 
 
I en lågkonjunktur blir begränsningarna hårdare och det kan då bli svårare att göra samma 
bedömningar och rekommendationer som tidigare och ännu svårare att bevilja bidrag till en 
person som behöver det. Det visar än en gång på att Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd 
organisation och att det de vill och kan ibland inte hänger ihop. Med den nya sjukförsäkringen 
så kommer regeringen med nya regelverk som även kan försvåra för en förmedlare i dess 
arbete. Det kan vara en svår balansgång mellan att behöva underrätta andra myndigheter 
samtidigt som de vill motivera och uppmuntra den arbetssökande. Men det är ändå denna 
disciplin som finns i samhället som gör det lättare att utnyttja alla egenskaper hos individer 
och det är i denna disciplin som Arbetsförmedlingen medlar mellan olika instanser för att 
underlätta för funktionshindrade i samhället (Foucault 2003:173). 
 
Det som Ceniceros (2010) beskriver i sin artikel handlar om att arbetsgivare i en 
lågkonjunktur har sämre ekonomiska förutsättningar och färre jobb att erbjuda, samt mindre 
möjlighet att erbjuda lättare arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga. Detta påstående 
håller inte respondenterna på Arbetsförmedlingen med om utan enligt dem så förändras inte 
konjunkturkurvan utan arbetsgivare som är beredda att anställa personer med nedsatt 
arbetsförmåga gör det ändå. Men det verkar ändå finnas en gemensam tanke hos både 
respondenterna och Ceniceros att under ökad arbetsbelastning, och för att gå med maximal 
vinst, så kanske vissa arbetsgivare föredrar att inte anställa en person som har ett 
funktionshinder. Som tidigare sagt så är det arbetsgivarna som bestämmer på 
arbetsmarknaden, det vill säga om de vill anställa eller inte. Det kan i sammanhanget även 
finnas en skillnad i anställningsstrategier mellan stora och små företag.  
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6.2 Personliga reflektioner 
 
Vi anser att det är en bra tanke att funktionshindrade som är anställda med lönebidrag ska 
omfattas av LAS och behandlas som alla andra på arbetsplatsen för att inte känna utanförskap. 
Att inte känna sig utpekad utan att vara anställd på lika villkor som alla andra och att kunna 
bidra med någonting till hela företaget och samhället i stort. Oavsett om regler och arbetsrätt 
ska gälla som för alla andra så finns det ändå säkert något som gör att personen känner sig 
annorlunda på arbetsplatsen. Det har mycket med individens sociala omständigheter att göra 
när det kommer till att efterleva normen. Individen har ingen kontroll över hur han eller hon 
kan följa normen och viljan som den kan känna att följa den behöver inte vara tillräcklig 
(Goffman 2001:132). Den kategorisering som de anställda på Arbetsförmedlingen gör kan 
sätta avtryck på individen som ska försöka ta sig ut på arbetsmarknaden och det kan bli svårt 
för den att se sig själv på ett annat sätt. Det kan vara ett problem för Arbetsförmedlingen att 
veta om det bästa är att rikta in sig på att göra den funktionshindrade ”normal” eller sätta en 
kod på personen. Ska de stigmatisera eller normalisera individen för att den ska kunna få ett 
arbete.  
 
Det kan vara svårt som funktionshindrad att göra allt ensam och finna arbete utan 
Arbetsförmedlingens hjälp och det är även viktigt att Arbetsförmedlingen kommer in i 
personens liv i tidig ålder inför det framtida arbetslivet. Personer med funktionshinder har 
möjlighet att byta arbete och ta med sig sitt lönebidrag till nästa arbetsgivare. Ifall det gäller 
ett grövre funktionshinder, som mannen som arbetar på förskolan som haft sitt lönebidrag i 
trettio år, så finns det kanske inte ens en tanke eller vilja att byta arbete. I den stora 
samhällsbilden så gäller det att klättra så högt som möjligt, ständigt byta arbeten och 
konkurrensen på arbetsmarknaden är ganska hård. Även de som har en anställning måste 
jobba på sin karriär för att behålla sin anställningsbarhet, och att alltid ligga på topp. Att passa 
in i kategorin ”anställningsbar” som arbetsmarknaden söker efter blir då svårare och det är i 
denna kategori som normaliseringen uppkommer (Garsten & Jacobsson 2010:3, 9). Som 
Tengland (2010) diskuterar i sin artikel så kan det vara svårt att arbeta med politiska begrepp 
eftersom det inte är något man kan ta på. Dessa begrepp som arbetsförmåga, arbetskrav och 
arbetsmiljö är kontextuellt bundna men ändå begrepp som Arbetsförmedlingen arbetar med 
när de klargör arbetsförutsättningarna (SOU 2008:15). Att försöka förstå arbeten som hanterar 
abstrakta begrepp kan vara svårt, men det är viktigt att tänka på att just dessa begrepp är delar 
i den politiska diskursen som finns idag. Det är viktigt att uppmärksamma 
Arbetsförmedlingens arbete och lyfta det som de gör, eftersom de hjälper människor och 
grupper som har det svårare. Det kan vara svårt att förklara sina egna förmågor, och den 
coachning som arbetsförmedlarna arbetar med tror vi i stort sätt att alla människor är i behov 
av. Att hitta det som fungerar för att sedan sälja in det till arbetsgivaren behövs för att ha 
någon chans på den konkurrerande arbetsmarknaden. 
 
Det handlar om att företag vill gå med så mycket vinst som möjligt och att de ska producera 
så mycket de kan. Det kan vara svårt om det inte finns ”full styrka” hos företagets anställda. 
Som arbetsgivare är det viktigt att vara beredd på att satsa på människan och våga anställa 
någon med nedsatt arbetsförmåga för att alla ska få en del av välfärden. En medvetenhet om 
vad det innebär att ha en funktionshindrad som anställd är viktigt. Okunskapen hos 
arbetsgivare måste försvinna och det måste finnas en gemensam betydelse för begreppens 
innebörd hos båda parter för att kunna förstå varandra (Goffman 2001:54). Att ha ett hinder 
som en psykisk ohälsa kan göra det svårare att ta upp problem som har att göra med 
arbetsplatsen med en arbetsgivare. Det är då viktigt att ha en arbetsgivare som är medveten 
och uppmärksam på att det finns ett hinder och som är villig att ha en öppen kommunikation 
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om det. Detta gör arbetsförmedlarens arbete extra viktigt, det vill säga att finnas där som stöd 
och att vara en mellanhand mellan arbetsgivare och den anställda. När en arbetsgivare öppnar 
för en anställning och går in helhjärtat så är det säkert jobbigt om anställningen inte fungerar. 
Som en av respondenterna berättade så kan det bli ett minoritetsproblem och arbetsgivaren 
kanske känner sig elak. Det är även viktigt att som arbetsförmedlare fånga upp arbetstagaren 
om den förlorar sitt arbete, så att personen inte blir borttappad i systemet eftersom hela 
processen måste börja om från början. 
 
Vi vill även använda oss av samma begrepp som Arbetsförmedlingen använder sig av när de 
talar om en person med nedsatt arbetsförmåga, men de verkar själva använda sig av olika 
begrepp och vara oense om vilket som är rätt i tiden. Vissa respondenter vill inte använda sig 
av begreppet funktionshinder eftersom det då ses som ett hinder. Trots att de har använt sig av 
begreppet av funktionshindrad på Arbetsförmedlingens hemsida så tar en del av 
respondenterna avstånd från det.  
 

6.3 Metoddiskussion 
 
Vår gatekeeper har varit till stor hjälp för att kunna utföra denna undersökning och att få tag i 
intervjupersoner. Vi har även haft möjlighet att diskutera vårt arbete med honom och 
gemensamt utforma en problemformulering. Men med tanke på att sektionschefen var den 
som valde ut intervjupersonerna så skulle detta kunna påverka vårt resultat. Dock var inte vårt 
mål att generalisera utan endast se hur den specifika Arbetsförmedlingen arbetar med att få ut 
funktionshindrade i arbetslivet så vi anser ändå vårt resultat som acceptabelt. Det fanns många 
undersökningsområden och han var till stor hjälp när det kom till att hitta fokus. De olika 
intervjupersonerna har olika arbetsområden vilket gjorde att vi fick fram olika synsätt på 
arbetet med att få ut en funktionshindrad i arbetslivet. Men detta blev ändå en svårighet för 
oss när det gällde att behålla anonymiteten hos respondenterna i framställandet av resultatet. 
Vi ville förklara yrkena för att läsaren för att han eller hon ska få en bra bild av de olika 
områdena, men vi ville samtidigt inte avslöja vem som sagt vad. Vi hittade sen en som vi ser 
det bra lösning på problemet genom att göra citaten helt anonyma och benämna 
respondenterna med hon.  
 
Vi fick en positiv bild av Arbetsförmedlingen både som arbetsplats och sättet de arbetar på. 
Med tanke på att vår gatekeeper var den som valde ut intervjupersonerna så skulle resultaten 
kunnat bli vinklat eftersom han medvetet kan ha valt ut de som har en positiv inställning till 
sitt arbete. Men vi fick ändå känslan av att respondenterna var genuina och trovärdiga i sina 
svar. Som vi har sagt tidigare så vill vi inte generalisera resultatet utan det handlar om att 
undersöka den specifika Arbetsförmedlingen och de anställda som arbetar där. När du sitter 
ansikte mot ansikte med intervjuaren och vet att ens chef kommer ta del av det som sagts kan 
det vara svårt att vara helt ärlig. Här skulle en enkät kunna vara ett bättre alternativ för att få 
svar med större anonymitet och att respondenterna ensamma skulle kunna svara i lugn och ro. 
Men det skulle även leda till mindre utförliga svar i avseende av att fånga respondenternas 
upplevelser och resonemang. Vi anser att i den metod vi valt så var respondenterna utförliga 
och öppensinniga i sina svar och det underlättade även att vi var där under en ganska intensiv 
period. Intervjuerna koncentrerades under en vecka då vi spenderade hela dagar på 
förmedlingen, och vi hann få en relation till de som arbetar där. 
 
Den förförståelse vi tidigare haft om arbetet med att få ut funktionshindrade i arbetslivet har 
varit relativt negativ. Vi har en bild av att människor med funktionshinder har lättare att 
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hamna utanför samhället och arbetslivet (Tideman 2000a:47). När det kommer till 
subventionerade tjänster och när det handlar om ekonomi så blir det ofta de svaga som 
förlorar. Denna bild som vi hade innan intervjuerna styrde vårt sätt att tänka. Vi var ändå 
medvetna om vår förförståelse och har försökt vara så öppna som möjligt inför alternativa 
tolkningar genom hela undersökningen. Vårt synsätt har också förändrats efter att intervjuerna 
utförts och vi har nu en mer mångfacetterad bild av hur processen med att få ut 
funktionshindrade i arbetslivet sker i praktiken.  
 

6.4 Avslutningsvis 
 
Alla respondenter verkar vara nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats och de verkar ha en tät 
kontakt med varandra där de kan bolla med olika funderingar. Några respondenter uttrycker 
att de inte har en chef som är insatt i deras arbetsområde och att det försvårar besluttagandet 
ibland. Det är nog en viktig sak att ändra på eftersom de alla uttrycker att det är viktigt att 
kunna diskutera problem och eventuella frågor med sin chef, en person som inte är ens 
kollega. Att arbeta med människor som inte mår bra tar på krafterna och det kan vara skönt att 
prata med någon som är insatt i ens arbete.  
  
Arbetsförmedlingen hamnar i en mellanposition där det är svårt att agera utanför ramarna och 
även svårt att ta hänsyn till alla perspektiv som de måste hantera. Det kan vara när en 
arbetsgivare inte längre erhåller ett lönebidrag för en anställd med funktionshinder och väljer 
att avskeda denne. Även under en lågkonjunktur när trycket på Arbetsförmedlingen blir större 
och de funktionshindrade blir mindre synliga så har fortfarande Arbetsförmedlingen samma 
premisser att gå efter. Uppföljningen som då kan åsidosättas är ingenting som gynnar den 
funktionshindrade heller utan kan göra att den funktionshindrade hamnar i kläm. Allt detta 
kan försvåra arbetet med funktionshindrade, speciellt om staten drar in på olika medel som 
Arbetsförmedlingen annars har tillgång till. Trots vissa förutsättningar som försvårar arbetet 
och ligger utanför förmedlarnas kontroll så är arbetet som de gör viktigt. Utan den hjälp som 
Arbetsförmedlingen erbjuder skulle vägen ut i arbetslivet vara svårare för en person med 
funktionshinder. Kategoriseringen de anställda på Arbetsförmedlingen arbetar med kan ha två 
sidor. Antingen kan den göra att personen får en starkare känsla av sitt funktionshinder eller 
så kan den öppna upp för möjligheter till anställning. Oavsett konsekvens så är det en 
nödvändighet.  
 

6.5 Förslag på vidare forskning 
 
Vi anser att det vore intressant att göra en fortsatt studie som tar hänsyn till de 
funktionshindrades syn på hur processen går till. Det vill säga utifrån premisserna om att 
processen fungerar bra och att hjälpmedel som finns tillgängliga verkligen fungerar. Självklart 
kan det vara så att arbetssättet som den specifika Arbetsförmedlingen arbetar med fungerar 
väldigt bra, men för att komma fram till det är det viktigt att se situationen även från den 
arbetssökandes perspektiv. Vi skulle även tycka att det vore intressant att göra en mer generell 
studie som innefattar fler Arbetsförmedlingar i Sverige. Det kan erbjuda en möjlighet att se 
andra arbetssätt och kanske att få en annan bild av hur arbetet går till. Det skulle även vara 
intressant att få ta del av statistik när det kommer till att se hur många som faktiskt får en 
fortsatt anställning efter en anställning med lönebidrag. 
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7 Bilaga 1 Arbetsförmedlingen som organisation 
 
Arbetsförmedlingens avdelningar:  
 

• Analysavdelningen  
• Avdelningen Förmedlingsutveckling  
• Avdelningen Integration och Etablering  
• Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster  
• Avdelningen Rehabilitering till arbete  
• Avdelningen Stöd och service  
• Ekonomiavdelningen  
• Informationsavdelningen  
• IT-avdelningen  
• Juridiska avdelningen  
• Marknad och relationer 
• Personalavdelningen 

 
Organisationsskiss: 
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8 Bilaga 2 Funktionhinderkoder 
 
Kod Förklaring   Fr.o.m. T.o.m. 
11  Hjärt-, kärl- och/eller lungsjukdom  1991-07 
(20)  Hörselskada dövhet   1991-07  2000-06 
21  Barndomsdövhet   2000-07 
22  Hörselskada    2000-07 
(30)  Synskada    1991-07  2000-06 
31  Grav synskada   2000-07 
32  Synsvaghet    2000-07 
(40)  Rörelsehinder   1991-07  2000-06 
41  Rörelsehinder som kräver hjälpmedel  

av typ rollator eller rullstol  2000-07 
42  Övriga rörelsehinder   2000-07 
51  Övriga somatiskt relaterade  

funktionshinder   1991-07 
61  Psykiskt funktionshinder  1991-07 
71  Generella inlärningssvårigheter  1991-07 
81  Socialmedicinskt funktionshinder  1991-07 
91  Astma/allergi/överkänslighet  2000-07 
92  Dyslexi/specifika inlärningssvårigheter 2000-07 
93  Förvärvad hjärnskada   2000-07 
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9 Bilaga 3 Villkor för lönebidrag 
 

Villkor för lönebidrag får lämnas: 
- vid nyanställning 
- när du som anställd återgår till arbete efter att ha haft hel 
tidsbegränsad sjukersättning eller hel aktivitetsersättning 
- när du som arbetstagare som tidigare haft en anställning med 
lönebidrag får din arbetsförmåga försämrad inom tre år från det 
lönebidrag som senast lämnades och det finns behov av att lönebidrag 
på nytt lämnas 
- när du som arbetstagare har lönebidrag byter arbetsgivare kan den 
nya arbetsgivaren få bidrag för återstoden av den beslutade 
bidragsperioden 
- när en arbetsgivare anställer dig med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga och som är långtidssjukskriven från en 
anställning som hon/han inte kan återgå till. 
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10 Bilaga 4 Intervjuguide 
 
Arbetsuppgifter 
 

1. Berätta lite om dina arbetsuppgifter 
 

2. Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
 
Den arbetssökande  
 

3. Vilken kontakt får du med personer som har funktionshinder som leder till nedsatt 
arbetsförmåga? 

 
4. Kan du berätta hur det går till att få ut personer med funktionshinder som leder till 

nedsatt arbetsförmåga ut i arbetslivet. 
 

5. Berätta om funktionshinderkoden.  
Hur går bedömningen till, vem gör bedömningen, finns det några anvisningar.  
 
Eventuella svårigheter 
 

6. Kan det vara svårt för en arbetssökande att acceptera sin funktionshinderkod? 
 

7. Vad finns det för svårigheter med att få ut en person som har funktionshinder som 
leder till nedsatt arbetsförmåga i arbetslivet? 

 
8. Finns det några svårigheter med en långsiktig anställning för en person med 

funktionshinder som leder till nedsatt arbetsförmåga? 
 
Lönebidraget 
 

9. Vad anser du om lönebidraget? 
 

10. Lönebidraget får endast lämnas i längst fyra år, vad händer sen?  
Positivt/negativt. 
 

11. Vad händer om funktionshindret hos en person ”försvinner”?  
Hinder som exempelvis social fobi och lönebidraget till arbetsgivaren utgår. 
 
Arbetsförmedlarens arbete 
 

12. Skulle du vilja förändra sättet som du arbetar på?  
Vad, hur, varför? 
 

13. Känner du att det finns några hinder när du ska utföra ditt arbete?  
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14. Hur får ni stöd av er chef?  

Osäkerhet vid beslut, är chefen involverad. 
 

15. Ser du någon effekt av lågkonjunkturen?  
 

16. Påverkar statens ekonomistyrning ditt arbete?  
Resurser, dina egna beslut, funktionshinder koden. 
 
Arbetet med arbetsgivare 
 

17. Beskriv hur din kontakt med arbetsgivaren ser ut? 
Vad har du för erfarenheter. 
 

18. Hur ser samarbetet mellan arbetsförmedlingen och arbetsgivaren ut?  
Förtroende, tillit. 
 

19. Beskriv hur uppföljningen av arbetet ser ut? 
Kontroller, går rätt till, hur ofta och hur länge, är arbetsgivaren delaktig. 
 


