
 
 Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 

 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 
 

 

Sara Persson och Anna Trangärd 
 

”Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer” 

 
En kvalitativ studie om förutsättningar för personer 

med funktionsnedsättning att etablera sig på 
arbetsmarknaden  

 
 

”It’s always up to the employer to decide” 
 

A qualitative study about the conditions for people with disabilities to 
establish themselves on the labour market  

 
 
 
 

Examensarbete 15 hp 
Socionomprogrammet 

 

 

                        Termin: HT 2017 

           Handledare: Ulla Rantakeisu 

                     Examinerande lärare: Arja Tyrkkö 



 
 

Sammanfattning 

Titel: “Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer”– En kvalitativ studie om förutsättningar 

för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden  

Författare: Sara Persson och Anna Trangärd  

 

Syftet med uppsatsen var att utifrån arbetsförmedlares uppfattning undersöka förutsättningar 

för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. En 

kvalitativ metod har använts för att uppnå studiens syfte. Fem intervjuer genomfördes med 

yrkesverksamma arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Uppsatsens teoretiska ansats kan 

beskrivas genom de tre perspektiven individuell, strukturell samt organisatorisk nivå. Studien 

visar att enligt arbetsförmedlare har personer med funktionsnedsättning trots fördjupat stöd 

från Arbetsförmedlingen svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett centralt skäl till att 

personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden finns på strukturell nivå då 

rädsla och okunskap bland arbetsgivare bidrar till en exkluderande arbetsmarknad för 

kategorin. Vidare upplever arbetsförmedlare att det fördjupade stöd som finns på 

Arbetsförmedlingen fungerar men att standardiserade styrdokument och ökande 

administration utgör en begränsning på organisatorisk nivå för kategorin. Arbetsförmedlare 

uppger att få begränsningar finns hos den arbetssökande enskilda individen. 

 

Nyckelord: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, 

arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Titel: “It’s always up to the employer to decide”– A study about the conditions for people 

with disabilities to establish themselves on the labour market 

Authors: Sara Persson and Anna Trangärd 

The purpose of the study was to, based on the perspective of employment officers, examine 

the conditions for people with disabilities to establish themselves on the labour market. A 

qualitative method was used to achieve the purpose of the study. Five employment officers 

were interviewed. Individual, structural and organizational level were used as the essay’s 

theoretical approach. The study showed that even though people with disabilities are given 

enhanced support from Arbetsförmedlingen, they are still excluded from the labour market. 

One reason people with disabilities are excluded is because of employers’ fear and lack of 

knowledge of the meaning of disabilities. The employment officers stated that the enhanced 

support given by Arbetsförmedlingen operates well but strict regulations and administration 

were described as limitations on an organizational level. Employment officers stated there 

were few reasons on the individual level as to why people with disabilities are excluded from 

the labour market.  

  

 

Keywords: neuropsychiatric disability, intellectual disability, labour market, 

Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen som ställde upp på 

intervjuer och delade med sig av värdefull kunskap, utan Er hade vår uppsats inte blivit av. Vi 

vill också tacka vår handledare Ulla Rantakeisu för handledning och värdefulla synpunkter 

under arbetets gång.  

 

Till sist vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete fyllt av uppmuntran och stöttning 

under hela uppsatsen. Vi har skrivit uppsatsen tillsammans och tar därmed gemensamt ansvar 

för samtliga delar. 

 

 

 

Karlstad, 2018–01–09 

 

Sara Persson och Anna Trangärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

”Allt stort som skedde i världen  

skedde först i någon människas fantasi” 

 

              Astrid Lindgren 
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1. Inledning 

Arbete är centralt i det svenska välfärdssamhället. Ändå befinner sig många människor 

utanför arbetsmarknaden. Statistiska centralbyråns rapport om situationen på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsättning (2017) visar att personer med olika typer av 

funktionsnedsättning är en grupp som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 

85 procent av befolkningen i helhet i åldrarna 16–64 år tillhör arbetskraften. Av personer med 

funktionsnedsättning i samma åldrar tillhör 70 procent arbetskraften. Sysselsättningsgraden 

för personer med funktionsnedsättning i åldrarna 16–64 är lägre än den är för personer utan 

funktionsnedsättning. Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är 62 

procent, medan den för personer utan funktionsnedsättning utgör 79 procent. En skillnad på 

17 procent (SCB 2017).  

 

Scior (2011) skriver att inkludering, integration och empowerment är honnörsord som präglar 

Västvärldens handikappolitik idag. Även om dessa honnörsord är redskap för att styra 

samhället mot ett mer öppet och pluralistiskt klimat finns det hinder i form av okunskap och 

negativa attityder som påverkar politikens möjlighet till implementering i praktiken. Ett 

resultat av Sciors (2011) studie är att missuppfattningar och okunskap kopplas samman med 

negativa attityder i samhället gentemot personer med intellektuell funktionsnedsättning. I högt 

utvecklade samhällen anser befolkningen att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

ska inkluderas i samhället. Även om medborgare i Västvärlden anser att denna grupp ska 

inkluderas i samhället vill man emellertid undvika att interagera på ett konkret socialt plan. 

Störst socialt avstånd vill man ha till personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning är således en diskriminerad grupp i allmänhet och 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning i synnerhet (Scior 2011). Dessutom har 

intensiteten på dagens arbetsmarknad gjort att möjligheten för människor med lägre 

arbetsförmåga att hålla sig kvar på den reguljära arbetsmarknaden minskat (Seing 2014). Den 

som är arbetssökande idag står inför nya utmaningar där allt mer ansvar läggs på individen att 

göra sig själv anställningsbar för att passa in på arbetsmarknadens krav (Berntson 2011).  

 

Problemet kan således finnas på strukturell nivå då denna kategori diskrimineras på 

arbetsmarknaden, men även på individuell nivå. Dessa individer har inte gjort sig själva 

anställningsbara på en arbetsmarknad som i allt större utsträckning lägger över ansvaret på 

den enskilde att finna sig ett arbete.  

 

Tidigare forskning pekar på betydelsen av att inte utesluta en grupp från arbetsmarknaden. 

Det är värdefullt för såväl individen som samhället att ha en öppen och inkluderande 

arbetsmarknad (Lövgren et al. 2017). Ett viktigt samhällsproblem idag är arbetslösheten och 

samhällets ansvar för de människor som står utan arbete. Ofta diskuteras lösningar på denna 

fråga på en politisk nivå, mer sällan diskuteras frågan med fokus på gräsrotsbyråkrater och 

deras arbete med att implementera en arbetsmarknadspolitik vars syfte är att inkludera alla 

arbetsföra i förvärvsarbete (Walter 2011). Vi vet i jämförelse lite om hur arbetsförmedlare ser 

på de problem som finns på arbetsmarknaden för kategorin personer med 

funktionsnedsättning. 
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Vi vill i linje med ovanstående undersöka Arbetsförmedlingens gräsrotsbyråkraters, det vill 

säga arbetsförmedlares, perspektiv på arbetet med att stärka möjligheten till arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån arbetsförmedlares uppfattning undersöka förutsättningar för 

personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar konstruerats: 

 

- Vilka möjligheter och begränsningar upplever arbetsförmedlare finns för 

personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära 

arbetsmarknaden? 

- På vilken nivå anser arbetsförmedlare möjligheter respektive begränsningar 

finns? 

1.2 Uppsatsens avgränsningar 

Med termen personer med funktionsnedsättning har vi i uppsatsen avgränsat den till att avse 

personer med diagnostiserad intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Valet gjordes för att avgränsa storleken på arbetet samt att den forskning vi tagit del av visar 

på att denna grupp är särskilt utsatt på arbetsmarknaden. 

 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Innebär en nedsatt intellektuell och adaptiv funktionsförmåga. Diagnosen indelas i följande 

kategorier: lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Begreppet kognitiv funktionsnedsättning 

kan användas synonymt med intellektuell funktionsnedsättning (MINI-D 5 2014).  

 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Med begreppet syftar vi till en samlingsbenämning på ett antal psykiatriska diagnoser. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan fungerar. Några av de 

diagnoser som ingår i begreppet är ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd (Attention 

u.å.).  

 

Arbete och reguljär arbetsmarknad 

Arbete avser vi en verksamhet en människa bygger sin försörjning på (SAOL 2015). Även 

reguljär arbetsmarknad kan behöva klargöras och vi avser här den ordinarie marknad där 

arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot betalning (NE 2017). Anställning inom exempelvis 

Samhall anser vi i vår uppsats inte tillhöra den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Arbetsförmedlare  

Med arbetsförmedlare avses i denna studie anställda inom Arbetsförmedlingen som arbetar 

med arbetssökande.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras lagstiftning och förordningar gällande personer med 

funktionsnedsättning, Arbetsförmedlingens historia introduceras kort och 

Arbetsförmedlingens fördjupade stöd för personer med funktionsnedsättning beskrivs. 

2.1 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN som syftade till att skapa regler om rätt till 

delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. År 1993 antog FN:s 

generalförsamling de nya reglerna för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 

ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare (Ds 2008:23). FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ratificerats av både 

Sverige och EU (Jyrwall Åkerberg 2015).  

2.2 Lagstiftning och förordningar 

I Sverige finns ett antal lagar som syftar till att stärka den roll personer med 

funktionsnedsättning har i samhället. Här redovisas några av dem som är riktade mot 

delaktighet i arbetslivet.  

 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har till syfte att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, 

etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är enligt svensk lag förbjudet 

för en arbetsgivare att diskriminera arbetssökande och arbetstagare. Begreppet diskriminering 

syftar enligt svenska akademiens ordlista till “att utsätta en viss grupp för orättvis behandling” 

(SAOL 2015). Begreppet är relativt, vilket innebär att det endast kan förstås genom att 

jämföras. Det vill säga den behandling en individ borde fått (Jyrwall Åkerberg 2015).  

 

Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder, även kallad främjandelagen innebär 

“Åtgärder för att främja anställning av äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga” (SFS 1974:13) och syftar till åtgärder för hur en arbetsgivare kan förbättra 

arbetsförhållanden för en person med nedsatt arbetsförmåga.  

 

Riksdagen fattade beslut år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken där 

målsättningen inom det arbetsmarknadspolitiska området som Arbetsförmedlingen ansvarar 

för är att personer med funktionsnedsättning ska ha lika stor möjlighet som andra att delta i 

arbetslivet (Seing 2011). Ett av målen längs vägen är att sysselsättningen för personer med 

funktionsnedsättning ska vara likt befolkningens i helhet (Seing 2011). 

2.3 Funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv 

Inghammar (2007) skriver att under den förindustriella tiden krävdes ett allmänt deltagande 

av människor i samhället, alla förväntades delta efter förmåga, då främst inom 

jordbruksproduktion. För de som inte kunde delta och på så vis inte kunde försörja sig själva 

fanns ett basalt skyddsnät som man fick ta del av genom sin familjetillhörighet eller 

fattigvård. Arbetslöshet på den tiden betraktades som lösdriveri. Efter andra världskriget steg 

behovet av arbetskraft inom industrin och integrationen för personer med funktionshinder på 
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arbetsmarknaden ökade (Inghammar 2007). Tideman och Svensson (2013) skriver att under 

1900-talets första hälft ansågs personer med funktionsnedsättning vara defekta, personer med 

svag begåvning riskerade att utsättas för tvångssterilisering och anstaltsvård. På 1960- och 

1970-talet ändrades synen på funktionsnedsättning. Reformer för integrering av personer med 

funktionsnedsättning påbörjades. Personer med funktionsnedsättning blev även vid den här 

tiden mer synliga i samhället. Att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället har 

gjort att gruppens levnadsvillkor långsamt förbättrats, men fortfarande anses personer med 

funktionsnedsättning vara en marginaliserad grupp i samhället (Tideman & Svensson 2013).  

 

Att det inte ska vara ett hinder att söka jobb och delta i samhället med en funktionsnedsättning 

har varit ambitionen inom dagens arbetsmarknadspolitik. Flera olika åtgärder inom 

arbetsmarknaden har presenterats inom handikappspolitiken för att personer med 

funktionshinder enklare ska integreras i samhället (Inghammar 2007).  

2.4 Arbetsförmedlingen då och nu  

För att förstå den roll Arbetsförmedlingen spelar i arbetet mot en inkluderande arbetsmarknad 

har vi valt att kort beskriva Arbetsförmedlingens uppdrag med en historisk tillbakablick. 

 

Industrialisering och urbanisering gjorde att Sveriges arbetsmarknad förändrades radikalt 

under 1900-talets början. Städernas arbetsgivare var i behov av kompetent arbetskraft. En 

följd av detta blev att den första arbetsförmedlingen öppnade 1902 i Helsingborg. Syftet med 

Arbetsförmedlingen var att skapa en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. I 

takt med att jord- och skogsbruken blev färre stärktes Arbetsförmedlingens roll och 1948 

bildades Arbetsmarknadsverket, en statlig myndighet med uppgift att omsätta Sveriges 

arbetsmarknadspolitik i praktiken (Arbetsförmedlingen u.å.).   

 

Under senare år har Arbetsförmedlingen genomgått stora administrativa förändringar. 

Arbetsmarknadsverket ändrade år 2008 namn till Arbetsförmedlingen. Tre myndigheter slogs 

samman till en: Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnderna samt arbetsförmedlingarna 

blev till Arbetsförmedlingen (Lindvert 2011).  

 

Än idag ingår det i Arbetsförmedlingens uppgift att fungera som en neutral mötesplats för 

arbetsgivare och arbetssökande. Arbetsförmedlingen ska således bidra till en fungerande 

arbetsmarknad. Det ingår även i uppdraget att prioritera stöd till de personer som står långt 

från arbetsmarknaden. Genom arbetslivsinriktad rehabilitering bidrar Arbetsförmedlingen till 

att människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa eller funktionsnedsättning kan 

börja arbeta igen. För att möta målgruppen sker organiserad samverkan med 

Försäkringskassan, socialtjänst, skola, sjukvård och Kriminalvården. Arbetsförmedlingen 

finns över hela Sverige och har idag över 14 000 anställda (Arbetsförmedlingen u.å.).  

2.5 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetsförmedlingen jobbar för att enligt förordning (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedriva en arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna 
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uppgift syftar till att vägleda, utreda och rehabilitera insatser som myndigheten sätter in för 

personer med funktionsnedsättning (Seing 2011). 

 

På Arbetsförmedlingens rehabiliteringsavdelning arbetar bland annat socialkonsulenter, 

arbetspsykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Rehabiliteringen riktar sig mot 

lönearbete och de olika insatser som finns tillgängliga för att stötta personer med 

funktionsnedsättning mot en anställning. Till rehabiliteringsavdelningen kan en 

arbetsförmedlare vända sig om han/hon är osäker i sin bedömning av den arbetssökande. 

Arbetsförmedlaren får sedan råd inför vidare arbete med klienten. Rehabiliteringsavdelningen 

finns till för personer som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga där fysiska, psykiska och/eller 

sociala svårigheter gör att de arbetssökande har svårt att få anställning. Genom utredning och 

bedömning av den arbetssökande förtydligas om de ska tilldelas extra 

arbetsmarknadspolitiska stödinsatser (Seing 2011).  

2.6 Arbetsförmedlingens fördjupade stöd 

För att arbetssökande ska ha rätt till ett fördjupat stöd (SFS 2017:462) från 

Arbetsförmedlingen krävs att de kategoriseras av Arbetsförmedlingen som funktionshindrade 

(Jacobsson & Seing 2013). Arbetsförmedlingen har flera stödfunktioner för att underlätta för 

personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Några av de mest 

framträdande stöden är lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för trygghet i 

anställning, lönebidrag för anställning, skyddat arbete, anställning på Samhall, hjälpmedel, 

personligt biträde, individuellt personligt stöd, psykosocialt anpassningsstöd samt 

aktivitetsbaserad utredning (Arbetsförmedlingen u.å.).  

 

Lönebidrag är en ekonomisk kompensation arbetsgivaren som anställt en person med 

funktionsnedsättning genom Arbetsförmedlingen får. Detta bidrag innebär att arbetsgivaren 

får en del av lönen för sin arbetstagare från staten. Lönebidraget infördes 1980 och är den 

mest omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärden för integration av personer med 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Anställningar med lönebidrag finner man främst 

inom privat verksamhet och allmännyttiga organisationer, men anställningar finns även inom 

stat och kommun (Inghammar 2007).  
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3. Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras forskning kring den svenska arbetsmarknadspolitiken och hur 

dess utveckling påverkar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.   

3.1 Att vara arbetssökande och ha en funktionsnedsättning 

En litteraturöversikt drar slutsatsen att en viktig faktor i en persons liv är att vara en del av 

samhällets arbetskraft (Lövgren et. al 2017). Det är ett av de huvudsakliga sociala åtaganden 

som finns i det moderna samhället och har stor betydelse för individens välmående och hälsa 

(Saunder & Nedelec 2013). Toldrá och Santos (2013) skriver att det är viktigt att de som vill 

arbeta ska ha möjligheten att få arbeta, men att gruppen personer med funktionsnedsättning 

fortsätter vara underrepresenterade på arbetsmarknaden i hela världen. 

 

Toldrá och Santos (2013) studie fokuserar på vilka hinder som kan uppstå på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. De kom fram till att kategorins 

svårighet i att nå högre utbildningsnivåer utgör ett hinder och att företag inte är förberedda 

och på så vis inte vet hur de ska hantera personer med funktionsnedsättning. Företag är 

således osäkra på de situationer som kan uppstå.  

 

I studien intervjuade Toldrá och Santos (2013) personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar och undersökte hur de blivit bemötta på arbetsplatsen och vad 

arbetsplatsen gjort för att underlätta deras arbete. Studien visar att företag tycker det är ett för 

stort problem att tillgodose funktionsnedsättningen och att de som blev anställda fick jobb 

som var understimulerade och med lägre löner än andra arbetstagare. För att förstå studiens 

resultat använde Toldrá och Santos (2013) begreppet fördomar. Fördomar på arbetsplatsen 

skapar hinder och barriärer för personer med funktionsnedsättning att inta arbetsmarknaden. 

Personer med funktionsnedsättning som fått jobb beskrev vad det betydde för dem i termer 

som självständighet, ansvar, frihet, framtidsplanering, ekonomiskt oberoende sin familj, 

socialt deltagande i samhället, uppskattning och värdefullhet (Toldrá & Santos 2013).   

 

Forskning visar att de faktorer som främjar samt hindrar personer med funktionsnedsättning 

att få samt behålla en anställning är kopplade till arbetsplatsen eller individen (Lövgren et al. 

2017). Störst inverkan menar Lövgren et al. (2017) att insatser riktade för individen har. Det 

vill säga de insatser som riktar sig till individens förmåga samt motivation.  

3.2 Individanpassat stöd till arbete 

Individanpassat stöd till arbete är arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 

funktionsnedsättning. Arbetsmetoden växte fram i USA under 1980-talet och används inom 

ett flertal verksamheter i Sverige idag. Syftet med arbetsmodellen är att främja möjligheten 

för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Grundtanken med 

individanpassat stöd är att samtliga människor med funktionsnedsättning kan etablera sig på 

den öppna arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2017). 

 

För att individanpassat stöd till arbete ska ge ett positivt utfall är det viktigt att samarbetet 

mellan olika parter fungerar optimalt. En välfungerande arbetsallians mellan 
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arbetsförmedlare, den arbetssökande och arbetsgivare är essentiellt för individens möjligheter 

att lyckas på den öppna arbetsmarknaden. Forskningen visar även på vikten av välutbildad, 

erfaren och engagerad personal på Arbetsförmedlingen (Lövgren et al. 2017). 

3.3 Arbetsmarknadspolitik och en ökande individualisering 

Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på individen. Kravbilden har bidragit till att många 

människor ses som icke anställningsbara och allt fler kodas som funktionshindrade av 

Arbetsförmedlingen (Jacobsson & Seing 2013). Genom att en person kodas som 

funktionshindrad får han/hon tillgång till särskilda stödinsatser som exempelvis lönebidrag 

och skyddad anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Statistik visar på att antalet 

personer som kodas som funktionshindrade har ökat stadigt de senaste decennierna 

(Jacobsson & Seing 2013). 

 

Garsten et al. (2011) skriver att förändringar har skett i hur arbetsmarknaden är organiserad 

vilket har fått betydelse för människors möjligheter att navigera på arbetsmarknaden. Staten 

har fått en allt mer kontrollerande funktion. Då allt fler offentliga verksamheter överlämnas 

till privata aktörer blir statens kontroll av vad statliga medel används till viktigare, till 

exempel när hela verksamheter lämnas ut på entreprenad till bemanningsföretag. Detta menar 

Garsten et al. (2011) förändrar förutsättningarna för styrning av arbetet, liksom människors 

möjligheter att påverka sina arbetsvillkor.  

 

Garsten et al. (2011) skriver att allt mer ansvar för utbildning, arbetssökande och 

kompetensutveckling lämnas till den enskilda människan som ska lära sig navigera i detta nya 

landskap. Kunskaper som varit gångbara tidigare är med stor sannolikhet inte lika användbara 

imorgon. Hjulen snurrar allt fortare. Anställningstiden hos varje arbetsgivare förkortas, 

anställningsformerna blir lösare, projektorganiserade verksamheter blir vanligare och 

karriärvägarna blir allt mindre standardiserade (Garsten et al. 2011).   

 

Lindvert (2011) skriver att inom arbetsmarknadspolitiken har trygghet tidigare varit ett 

ledord. Aktiva åtgärder som flyttbidrag, arbetsmarknadsutbildning och möjligheter att 

omskola sig har varit aktuella för att människans trygghet ska säkras. Begreppet arbetslinjen 

har kopplats till denna svenska arbetsmarknadspolitik. Begreppet har haft flera innebörder 

under olika perioder, bland annat har den varit rättighetsorienterad. Under 1990-talets krisår 

diskuterades begreppet och det gjordes offentliga satsningar på att svenska folket skulle bli 

aktiverade och att ingen ska lämnas utanför. Lindvert (2011) skriver att arbetslinjen är ett 

centralt begrepp som idag i större utsträckning betonas som en skyldighet och plikt samt har 

disciplinerande inslag. Det har använts bland annat för att legitimera att nivåerna för 

ersättning i arbetslöshetsförsäkringen sänkts och att sjukförsäkringen har blivit mindre 

generös. Idag ligger betoningen på att söka arbete, att man inte ska sjukskriva sig utan man 

ska infinna sig på arbetet. Arbetsförmedlingen har i uppgift att hjälpa arbetssökande att söka 

arbete (Lindvert 2011). Vidare har Arbetsförmedlingen två olika roller, att stödja människor 

som inte har något arbete men även en roll där arbetsförmedlingen ska kontrollera och avgöra 

vilka av dessa människor som är anställningsbara och vilka som är inom ramen för att få 

arbetslöshetsförsäkring (Walter 2011).  
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Begreppet aktivering har fått mycket uppmärksamhet under senare år inom 

arbetsmarknadspolitik och socialpolitik (Johansson & Hornemann Möller 2009). I EU:s 

sysselsättningspolitiska debatt betonas begreppet aktivering i en skyldighetsorienterad 

riktning (Lindvert 2011), vilket syftar till att sätta arbetsgivarens samt företagens intressen i 

första hand. Aktiveringen ska ske på arbetsgivarnas villkor och inte på arbetstagarnas villkor. 

Samhällets utveckling har bidragit till ökade skyldigheter och minskade sociala rättigheter och 

förmåner (Johansson & Hornemann Möller 2009). Under mitten av 1990-talet började 

Sveriges kommuner ta ett större arbetsmarknadspolitiskt ansvar i form av 

arbetsmarknadspolitiska program med syfte att aktivera den arbetslöse. Aktiveringens syfte är 

således att inkludera medborgaren i samhället genom arbete.  

  

Att kunna marknadsföra sig själv är en förväntan som människor idag bör kunna leva upp till 

på arbetsmarknaden. Man ska ha rätt attityd och personlighet för att kunna bli anställd. Att 

man på senare tid lyft fram mänskliga förmågor som kunskaper och färdigheter för att kunna 

konkurrera på den moderna arbetsmarknaden beror på utvecklingen av arbetsmarknaden. Man 

ska som individ själv ta ansvar för sin arbetslöshet och anställning. Man har inte längre rätt till 

anställning utan man har numera en skyldighet att vara anställningsbar (Seing 2011). 

 

3.3.1 Medikalisering 

Välfärdens utformning och organisering kan förklaras och förstås genom att förklara den 

framträdande roll som den professionella kunskapen har fått. Forskning har visat att 

förhållanden och livsområden hos individer har kommit att allt oftare diagnostiseras och 

sjukdomförklaras enligt medicinska modeller, med annat ord, medikalisering (Seing 2011). 

Medikalisering och dess utveckling kan förklaras utifrån att professionell kunskap fått ökat 

inflytande i välfärdspolitiska institutioner.  

 

Seing (2011) skriver vidare att funktionsnedsättning och arbetshandikapp på arbetsmarknaden 

har identifierats som medikalisering. Detta samhälleliga fenomen menar Seing (2011) kan 

förklaras utifrån att arbetssökande sedan 1990-talet uppfattats som problematiska i ökande 

utsträckning och har tillskrivits ett arbetshandikapp. Det är arbetshandikappet som därefter får 

förklara att de har svårt att få en anställning. Genom att sätta en ”etikett” på den 

arbetssökande är det lättare att hitta en lösning på arbetslösheten för individen. Såväl 

diagnostisering som etikettering i termer av arbetshandikapp kan ses som aspekter av den 

ökande individualiseringen (Rantakeisu et al. 2013). 

 

3.3.2 Funktionshinderkodning 

Anställda inom Arbetsförmedlingen använder funktionshinderkodning för att underlätta det 

administrativa arbetet och för att visa allmänheten, staten och regeringen att resurser som är 

lagda på personer med funktionsnedsättning används väl. Att indela, förenkla och sortera på 

det sättet skriver Seing (2011) är nödvändigt för byråkratiska organisationer då de kan 

tillämpa politiska riktlinjer och fördela välfärd till människor.  

 

Jacobsson och Seings (2013) studie visar att personal på Arbetsförmedlingen är medvetna om 

att deras kodning av den arbetssökande kan påverka personens identitet och självkänsla, men 
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att det är en del av deras jobb. I deras studie framkommer att det finns delade meningar om 

funktionshinderkodning, både positiva och negativa. Att få tillgång till de extra stödinsatser 

som finns för personer med funktionsnedsättning gör att kodningen ses som en fördel. En 

negativ aspekt är att det kan bli en negativ utveckling att som myndighet bestämma huruvida 

personer är anställningsbara eller inte, vilket kan leda till att personer stängs ute från 

arbetsmarknaden. Deras studie visar också att social kompetens hos den arbetssökande är en 

viktig egenskap för arbetsgivare. Social empati, kommunikation och att omsätta instruktioner 

till handling är andra viktiga egenskaper en arbetsgivare letar efter. Vem man är som person 

och sitt intresse för arbetet är egenskaper som är viktigare än de formella krav som arbetet 

ställer enligt Jacobssons och Seings studie (2013).  

3.4 Funktionsnedsättning och diskriminering  

Samhällets institutionsavveckling och andra politiska reformer har bidragit till att synen på 

personer med funktionsnedsättning förändrats mycket de senaste 30 åren. Allmänhetens 

diskurs har skiftat från gruppens oduglighet och moraliska brister till potential, förmåga och 

rätt till stöd (Tideman & Svensson 2013).  

 

Under den tid personer med funktionsnedsättning levde på institution var de totalt 

exkluderade från samhället då de levde avskilt från resterande medborgare. Trots den tid som 

gått sedan avvecklingen av institutioner lever tankesätt från epoken kvar och en 

överbeskyddande omsorgsmentalitet finns kvar. Detta kan illustreras med hjälp av Tideman 

och Svensson (2013). De skriver sin studie om en händelse som inträffade en man med 

funktionsnedsättning: Den unge mannen hade rest till Köpenhamn. Väl i Köpenhamn hade 

mannen satt sig på Ströget, tagit en öl och känt sig precis som alla andra. Under tiden mannen 

drack sin öl gick en anställd från mannens dagcenter förbi, det första hon sa var: “Vad har du i 

handen?”. Mannen reagerade genast med att känna sig skamfull och påkommen. Exemplet 

beskriver hur mannen på mycket kort tid lämnade känslan av att vara just en ung man på 

semester, till att vara en tillrättavisad vårdtagare.  

 

Solstad Vedeler (2014) skriver att personer med funktionsnedsättning har lägre 

sysselsättningsgrad i både Europa och USA. I sin studie skriver Solstad Vedeler (2014) om 

upplevelser från arbetsintervjuer av norska och amerikanska personer med 

funktionsnedsättning. I studien framgick att personer med funktionsnedsättning blir 

diskriminerade på arbetsmarknaden. Den visar även att många arbetsgivare använder sig av 

ett exkluderande språk. Det finns exempel från studien som visar att den arbetssökande med 

funktionsnedsättning ställs inför samma villkor som en person utan funktionsnedsättning. 

Resultatet visar att arbetsgivare med tidigare erfarenhet av anställda med funktionsnedsättning 

var mer öppna för att anställa en person med funktionsnedsättning igen än de arbetsgivare 

som saknade tidigare erfarenhet. Även Sciors (2011) forskningsöversikt visar att personer 

med funktionsnedsättning är en diskriminerad grupp, särskilt personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (se inledningskapitel, s. 1).    
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4. Teoretisk referensram  

Vi har valt att analysera resultatet med hjälp av tre teoretiska perspektiv: individuellt, 

organisatoriskt samt strukturellt perspektiv. Genom dessa perspektiv analyseras 

arbetsförmedlares uppfattningar om möjligheter och begränsningar för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

För att undersöka vilka perspektiv arbetsförmedlare har på möjligheter respektive 

begränsningar för personer med funktionsnedsättning kan två frågor knytas samman: Vad 

orsakar arbetslöshet? Hur kan arbetslöshet åtgärdas? Det finns två grundläggande perspektiv 

för att svara på dessa frågor. Å ena sidan kan socialt utestängda människor klandras för sin 

livssituation eftersom de själva borde lösa sin situation och lider av “karaktärsdefekter” som 

kan lösas (Rantakeisu et al. 2013). Nybom (2012) skriver i sin avhandling att om arbetslöshet 

beror på den enskildes bristande arbetsvilja kan den motarbetas genom att problembäraren, 

det vill säga den arbetssökande, kontrolleras hårdare. Ett sådant synsätt exemplifierar ett 

individuellt perspektiv. Å andra sidan och som en motsats till det individuella perspektivet 

kan problematiken förläggas på en strukturell nivå. Orsaken till problemet anses då istället 

bero på strukturella brister som exempelvis brist på arbeten eller diskriminering (Rantakeisu 

et al. 2013). Ett sådant synsätt förlägger orsaken till arbetslöshet bland personer med 

funktionsnedsättning på en samhällelig nivå där arbetsmarknadsstrukturen är att betrakta som 

orsak till problemet.  

 

I det sociala arbetets praktik är konflikten mellan ett individuellt och ett strukturellt perspektiv 

ständigt aktuellt. Av tradition fokuserar socialt arbete på individuella lösningar (Rantakeisu et 

al. 2013). Payne (2015) skriver att målet med individualistiska strategier är att hjälpa 

människor att bli självständiga och oberoende. Utbildning och ekonomiskt stöd kan göra att 

människor går från beroende av samhälleliga insatser till ekonomisk självständighet. Målet 

med individuellt inriktade utvecklingsstrategier är att stärka förmåga och färdigheter hos den 

enskilde. Målet med socialt arbete på strukturell nivå är att organisera instanser, utveckla 

lokal kompetens samt att genom politiska åtgärder skapa förändring i samhället. Det är endast 

staten som kan utveckla en långsiktig samhällsplanering och mobilisera de resurser som krävs 

för detta (Payne 2015). Vidare menar Payne (2015) att det sociala arbetet bör fokuseras på hur 

strukturer påverkar människors livssituation och det är betydelsefullt att yrkesprofessionella 

inom människobehandlande organisationer är medvetna om samhällsstrukturer som skapar 

marginalisering. Arbetsförmedlingen är en människobehandlande organisation (Johansson et 

al. 2015) som ska stötta och stärka personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlare utför således socialt arbete då de arbetar för social rättvisa och genom 

fördjupat stöd bidrar till att människor blir självständiga och oberoende. 

 

Som en tredje teoretisk utgångspunkt avser vi även att använda ett organisatoriskt perspektiv 

för att se om det återfinns som en möjlighet eller begränsning för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Det sker då i linje med 

vardagsspråket där Arbetsförmedlingen kan benämnas som en organisation, liktydigt med en 

formell organisation som kan uppfattas ha stort inflytande över vad som orsakar arbetslöshet 

och även hur arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning kan avhjälpas. 
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Arbetsförmedlingen är, som nämnts ovan, en människobehandlande organisation (Johansson 

et al. 2015) där arbetet innebär samverkan mellan olika professioner med olika intressen och 

värderingar. Perspektivet inrymmer således inte endast interna organisatoriska aspekter utan 

även externa aspekter. Organisationsperspektivet menar vi ligger mellan det individuella och 

det strukturella perspektivet. Arbetsförmedlingen som organisation är bärare och överförare 

av normer som påverkar både individer och samhällsstrukturer (Hollertz 2015) vilket innebär 

att Arbetsförmedlingen verkar på både individuell och strukturell nivå. Arbetsförmedlingens 

arbete består av individuella insatser med fokus på att stärka individens förutsättningar att 

träda in på arbetsmarknaden. Samtidigt verkar Arbetsförmedlingen på strukturell nivå, dels 

genom att följa lagar och förordningar, dels genom att påverka och påverkas av den 

arbetsmarknadsstruktur som råder. Arbetet är främst socialt konstruerat och innehåller många 

osäkerheter om vem som ska prioriteras och hur de arbetssökandes behov ska tolkas 

(Johansson 2015). Med ett organisatoriskt perspektiv kan vi således undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar arbetsförmedlare upplever finns för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden på organisatorisk nivå. 
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5. Metod  

I det följande beskrivs uppsatsens metodologiska utgångspunkter, urval av informanter, 

tillvägagångssätt vid datainsamling, bearbetning av data och analys. I kapitlet diskuteras även 

uppsatsens validitet och reliabilitet, till sist reflekteras över arbetets etiska överväganden. 

5.1 Val av metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod som Malterud (2014) beskriver som en 

forskningsstrategi för att beskriva och analysera det tänkta undersökningsämnet. Den 

kvalitativa forskningstraditionen vilar på antaganden om det sociala som konstruktion där vi 

forskare ses som aktiva deltagare i en utveckling om kunskap som aldrig kan bli fullkomlig, 

utan den handlar mer om att kunna ställa nya frågor än om universella sanningar (Malterud 

2014). Valet av kvalitativ metod togs då intresset var att förstå och få en fördjupad kunskap 

om studiens ämne (Larsen 2009).  

 

För tolkningen av resultatet har vi inspirerats av hermeneutiken som handlar om att tolka vad 

mänskliga uttryck betyder (Malterud 2014). Genom att analysera studiens data utifrån en 

analytisk referensram har vi satt uppsatsens resultat i ett större sammanhang för att få en 

fördjupad kunskap om vilka möjligheter och begränsningar arbetsförmedlare på 

Arbetsförmedlingen upplever att det finns för personer med funktionsnedsättningar.  

5.2 Konstruktion av informationsbrev och intervjuguide 

Inför intervjuerna konstruerades ett informationsbrev bestående av information om syftet med 

uppsatsen, information om samtycke och deltagarnas rättigheter utifrån forskningsetiska 

principer (se bilaga 1). Informationsbladet sändes till informanterna via mail innan 

intervjuerna samt togs med till intervjun för informanten att läsa och signera för ett skriftligt 

samtycke.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) var semistrukturerad (Malterud 2014) vilket innebar att frågorna 

formulerades på ett sådant sätt att informanten kunde svara relativt fritt vilket gav oss 

möjlighet att ställa nya frågor som uppkom under intervjun. Intervjuguiden bestod av tre olika 

teman och under varje tema fanns frågor som under intervjun ställdes. Enligt Malterud (2014) 

ska en semistrukturerad intervjuguide användas som en minneslista. Är syftet med intervjun 

att få veta något som man tidigare inte visste eller att möjliggöra nya frågor som kan dyka upp 

under intervjun beträffande problemställningen ska intervjuguiden inte vara alltför detaljerad.  

5.3 Urval och datainsamling 

För att besvara studiens forskningsfrågor valde vi att intervjua anställda på 

Arbetsförmedlingen. Ett medvetet val var att enbart intervjua anställda med tjänstebenämning 

arbetsförmedlare, dels som en avgränsning och dels för att deras svar var av intresse för 

studiens syfte. De informanter som tackade ja till att delta i undersökningen ansåg vi vara 

lämpade att svara på studiens frågeställningar då de i sitt arbete möter personer med 

funktionsnedsättning. Urvalet bygger således på en godtycklig urvalsmetod (Larsen 2009). Vi 

valde att kontakta arbetsförmedlare som arbetar inom tre olika kommuner i Mellansverige. 
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Arbetsförmedlingen är en myndighet där man oavsett kommun arbetar efter samma riktlinjer, 

det var därför inte intressant för studien att få ett brett urval av kommuner.  

 

Kontakt med intervjupersonerna fick vi genom att ringa till Arbetsförmedlingens växel som 

gav oss nummer till två chefer som sedan kontaktades. Dessa chefer gav oss kontaktuppgifter 

till arbetsförmedlare. En av dessa chefer informerade även sin personal om studiens syfte 

vilket resulterade i att en arbetsförmedlare kontaktade oss. Ett andra samtal till växeln gav oss 

kontaktuppgifter till arbetsförmedlare som vi då fick en första kontakt med.  

 

Vi valde att träffa informanterna på deras respektive arbetsplats. Valet av plats togs dels av 

bekvämlighetsskäl samt för att informanten skulle känna sig trygg i den miljö intervjun hölls i 

(Trost 2010). En intervju hölls på en neutral plats vald av informanten. Varje intervju spelades 

in efter samtycke av informanten. Vi båda deltog under samtliga intervjuer med olika roller, 

en av oss ledde intervjun, den andra satt bredvid, lyssnade aktivt och såg till att alla teman och 

underliggande frågor berördes. Alla intervjuer hölls i enskilda rum där samtal kunde föras 

utan att utomstående störde. Intervjuerna varade vid tre tillfällen mellan 45–60 minuter, en 

intervju var 35 minuter och en intervju var en timme och 20 minuter. Transkribering skedde 

efter varje intervju och intervjuerna skrevs ut i sin helhet.  

 

Informanterna bestod av fyra kvinnor och en man i olika åldrar som var anställda av 

Arbetsförmedlingen i tre olika kommuner i Mellansverige. Fyra informanter hade 

högskoleutbildning och en informant hade gymnasial utbildning. Informanterna har arbetat 

varierad tid inom Arbetsförmedlingens regi. Informanten med kortast yrkeserfarenhet inom 

Arbetsförmedlingen hade arbetat i fyra år, informanten med längst yrkeserfarenhet hade 

arbetat i cirka 30 år på Arbetsförmedlingen.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

I arbetet med data är det viktigt att särskilja arbetet i tre olika steg, likt Trost (2010) skriver 

har vi först samlat in data, därefter analyserat empirin och till sist tolkat det material vi fick 

genom våra intervjuer. Dessa tre steg behöver inte komma i just den ordningen utan de vävs 

in i varandra under arbetets gång. Redan under intervjutillfället kan man automatiskt börja 

analysera och tolka resultatet, samtidigt som det är bra att ha en liten distans till intervjuerna 

för att kunna analysera dem på ett bra sätt (Trost 2010). Efter intervjuerna har vi gemensamt 

reflekterat kring vad som sades och vad vi fann intressant. Detta har gjort att vi under tiden 

datainsamlingen pågick kunde bearbeta informationen vilket har bidragit till att våra 

tolkningar och reflektioner lett oss framåt. Under intervjuerna gjordes även fältanteckningar 

(Malterud 2014) där beskrivningar, kommentarer, observationer och reflektioner skrevs ned. 

Anteckningarna har sedan använts i studiens analys för att påminna oss om de initiala och 

spontana tankegångarna under intervjuandet.  

 

Vi har valt ett induktivt tillvägagångssätt vilket innebär att låta empirin styra oss mot ett 

resultat, detta kallar Malterud (2014) “bottom up” och syftar till att man går nedifrån och upp 

för att upptäcka svar eller nya begrepp som tidigare inte beskrivits. Den teoretiska 
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referensramen var inte bestämd före bearbetningen av datan. Den teoretiska referensram vi 

valde i arbetet framkom stegvis under bearbetningen.  

 

Vi har inspirerats av Malteruds (2014) beskrivning av systematisk textkondensering för att 

analysera materialet. Systematisk textkondensering kommer väl till användning för att 

utveckla beskrivningar och för begreppsutveckling. Analysmetoden systematisk 

textkondensering består huvudsakligen av fyra olika steg: helhetsintryck, identifiering av 

meningsbärande enheter, abstrahering av innehållet i de meningsbärande enheterna samt 

sammanfattning av betydelsen (Malterud 2014).  

 

Första steget var att skriva ut det transkriberade materialet. Vi läste sedan igenom materialet 

för att bekanta oss med det och få en helhetsbild. I det första steget var det viktigt att vår 

förförståelse inte störde den öppenhet för nya intryck forskaren enligt Malterud (2014) bör ha 

när materialet läses igenom. Då vi vid detta steg ännu inte valt teoretisk referensram kunde vi 

förhålla oss öppna till materialet. Efter att allt lästs igenom valdes fem preliminära teman ut 

som vi ansåg omfattade studiens syfte: Arbetsförmedlarens uppfattning av svårigheter på 

arbetsmarknaden, arbetsförmedlarens uppfattning av möjligheter på arbetsmarknaden för 

personer med funktionsnedsättning, arbetsförmedlarens uppfattning om stöd, 

arbetsförmedlarens uppfattning om arbetet med klienten samt arbetsförmedlarens uppfattning 

av Arbetsförmedlingens organisation och samverkan. Tematiseringen skedde i form av 

understrykningar med färgpennor i olika färger där varje preliminärt tema var en färg. Att 

preliminära teman inte sammanfaller allt för mycket med teman i intervjuguiden är ett gott 

tecken på en kreativ analys. Om överensstämmelsen är stor kan det tyda på att vi i högre grad 

följer vår förförståelse än är öppna för nya mönster (Malterud 2014). Våra preliminära teman 

valdes efter att alla intervjuer var genomförda och sammanföll inte med de teman som fanns i 

intervjuguiden. 

 

Därefter påbörjades det andra steget i analysmetoden, att identifiera meningsbärande enheter. 

Vi valde ut och sorterade bort det material vi ansåg var irrelevant för studiens syfte och 

problemställning, det material som sedan bestod var det material som för studien var 

intressant. Enligt Malterud (2014) väljer man ut text ur materialet som innefattar kunskap om 

ett eller flera av de preliminära temana. Studiens meningsbärande enheter skrevs ut i ett 

dokument där material som hörde till samma preliminära tema skrevs in under samma rubrik, 

totalt fem rubriker.  

 

I det tredje steget abstraherade vi kunskap från det andra steget genom att tolka innebörden 

inom varje kod. För att besvara studiens frågeställningar undersöktes arbetsförmedlares 

upplevelser av möjligheter och begränsningar på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning, de meningsbärande enheterna som framkom kodades sedan i en tabell 

(se tabell 1 s. 17). Denna kodning underlättade analysarbetet och gav möjlighet till fördjupade 

reflektioner och diskussioner. Rubriceringen i tabellen gav oss ett större perspektiv och vi 

kunde sammanföra flera faktorer inom samma kod. I detta steg ska forskaren enligt Malterud 

(2014) kondensera materialet genom att systematisera och hämta innebörden av innehållet i 

de meningsbärande enheterna, genom konstgjorda citat. Då vi valt att inspireras av 



15 
 

systematisk textkondensering frångick vi här metoden genom att endast använda faktiska 

citat.  

 

I det avslutande steget gjordes en sammanfattning av materialet i form av analytisk text där 

informanternas olika berättelser inom samma kod analyserades. Under analysarbetet gjordes 

en kontinuerlig rekontextualisering där resultatet prövades med det ursprungliga materialet, 

detta för att försäkra oss om att sammanfattningen överensstämde med empirin.  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet syftar till att de data vi samlat in är relevant för vårt syfte (Larsen 2009). Vi gjorde 

ett godtyckligt urval av informanter. Enligt Malterud (2014) ska man fråga sig själv om det 

tillvägagångssätt man valt för att undersöka ämnet ger en tillräckligt heltäckande bild av 

ämnet, samt om man har begrepp som är relevanta för ämnet, detta kallas intern validitet. 

Studiens intervjuer var semikonstruerade, vilket gav informanterna möjligheten att prata om 

sådant de ansåg var viktigt, genom att informanterna gavs denna möjlighet stärktes 

validiteten. Även det faktum att vi båda varit delaktiga vid insamling av data och utfört 

studien stärker validiteten. Larsen (2009) skriver att ju fler personer som arbetar med samma 

sak desto högre validitet kan uppnås.  

 

Vad som kan uppfattas som en svaghet i materialet är att informanterna bestod av fyra 

kvinnor och en man. Enligt Malterud (2014) kan materialet bli fylligare om urvalet inte består 

av en allt för homogen grupp. Vi anser dock inte att det påverkat studien nämnvärt då syftet 

inte var att jämföra resultat utifrån deltagande informanters kön. Malterud (2014) skriver att 

områdeskunskap och teoretisk bakgrund är förutsättningar som är viktiga för att kunna samla 

in data från relevanta källor. Informanterna i studien hade olika kunskaper och olika 

utbildningsbakgrunder, detta anser vi kan ha påverkat vår studies resultat. Malterud (2014) 

skriver att ett mycket homogent material kan göra det svårt att få fram data som ger ny 

kunskap och som kan möjliggöra nya frågor och att mångfald kan ge mer material till att 

utmana slutsatser som först kan tyckas vara självklara. Vi anser att informanterna i studien 

gav oss möjligheten att studera problemet relativt heterogent då deras ålder och erfarenhet av 

arbete inom Arbetsförmedlingen varierade. 

 

Malterud (2014) ställer frågan “i vilka sammanhang är våra fynd giltiga utöver den kontext 

där vi har kartlagt dem?” och menar att det resultat man får ska granskas i förhållande till det 

urval empirin hämtats från, den kunskap som vill förmedlas och den räckvidd resultatet kan 

få. Inom kvalitativa studier är det svårt att uppnå en hög extern validitet, det vill säga 

överförbarhet, då urvalet i regel består av färre informanter jämfört med kvantitativa studier. 

Vi är medvetna om att överförbarheten är låg då få informanter intervjuats samt att vi endast 

intervjuat arbetsförmedlare. Vi menar ändå att vår studies resultat kan generaliseras i viss mån 

då Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska verka rättssäkert över hela Sverige.   

 

Larsen (2009) skriver att begreppet reliabilitet inom kvalitativ forskning syftar till att en 

studie har hög tillförlitlighet. För att uppnå god reliabilitet är det viktigt att empirin behandlas 

på ett säkert och korrekt sätt. Data har följaktligen behandlats med försiktighet under hela 
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uppsatsens process. Det är svårare att påvisa hög reliabilitet vid kvalitativ metod än vid 

kvantitativ metod. Enligt Thurén (2007) ska en undersökning byggas på ett urval som är 

representativt, vilket innebär att resultatet inte ska påverkas av tillfälligheter. Ett tecken på 

hög reliabilitet är när flera undersökare använder samma metod och kommer fram till samma 

resultat. Något som kan bidra till en stärkt reliabilitet i uppsatsen är att vi under analysarbetet 

kontinuerligt genom rekontextualisering försäkrat oss om att våra tolkningar överensstämmer 

med de uppgifter informanterna gav. 

5.6 Etiska överväganden 

Vi har under vår studie valt att utgå från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

huvudprinciper: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017).  

 

Vid varje intervjutillfälle fick informanten läsa ett informationsblad (se bilaga 1) där syftet 

beskrevs samt delgavs uppgifter om de forskningsetiska principerna som vi under intervjun 

och vårt övriga arbete tagit hänsyn till. Av bladet framkom att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna enligt samtyckeskravet när som helst under intervjun kunde avbryta eller välja 

att inte svara på en viss fråga. Det framgick även att den information som framkommer under 

intervjun endast kommer användas till denna uppsats. Samtliga informanter gav sitt samtycke 

till deltagandet och signerade informationsbladet. 

 

I den skriftliga informationen stod också att informanterna i uppsatsen kommer avidentifieras 

och ingen information som framkommer ska kunna härledas till en viss informant. För att 

upprätthålla konfidentialitetskravet valde vi att inte skriva ut kommun eller namn i det 

transkriberade materialet.    

 

Nyttjandekravet har beaktats genom att ingen obehörig har kommit i kontakt med materialet 

samt att materialet endast använts till denna uppsats. De signerade informationsbladen har 

förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig har haft tillgång till dem. De inspelade 

intervjuerna har raderats efter transkribering. Samtliga informanter fick våra kontaktuppgifter 

och blev meddelade att de i efterhand fick kontakta oss vid eventuella funderingar eller om de 

ville lägga till något.  
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6. Resultat och analys  

Vi har valt att redovisa studiens resultat i en tabell (se tabell 1) bestående av möjligheter och 

begränsningar uppdelat på individuell, organisatorisk och strukturell nivå. I föreliggande 

kapitel presenteras resultatet som analyserats som faktorer i tabell 1 med hjälp av teoretisk 

referensram och relevant litteratur. Resultatet illustreras även med hjälp av citat från 

genomförda intervjuer med yrkesverksamma arbetsförmedlare.  

 

Tabell 1. Arbetsförmedlares uppfattning om möjligheter och begränsningar inom olika nivåer. 

 Möjligheter Begränsningar 

Individuell nivå Självinsikt  

Öppenhet 

Intresse 

Avvisande attityd  

Ovilja till egenkategorisering 

Bristande självinsikt  

Organisatorisk nivå Internutbildning 

Kunskapsspridning 

God relation med arbetsgivare 

Kommunikation 

Intresse 

Stödfunktioner 

Samverkan 

Kategorisering 

Bristande kompetens 

Kontrollfunktioner  

Stödfunktioner 

Samverkan 

Bristande kommunikation 

Tidsbrist 

Kategorisering 

Medikalisering 

Bristande intresse 

Strukturell nivå  Intresse 

Kommunikation 

Kunskap 

Attityd 

Småföretag 

Yngre ålder 

Okunskap 

Rädsla 

Fördomar 

Brist på enkla jobb 

Effektivisering 

Individualisering 

Höga krav 

Äldre ålder 

 

Ovan har vi i tabell 1 således kategoriserat vilka faktorer arbetsförmedlare upplever som 

möjligheter och begränsningar för personer med funktionsnedsättning i sitt arbetssökande. 

Tabellen har använts som ett pedagogiskt verktyg för att underlätta analysarbetet där vi utifrån 

arbetsförmedlares utsagor analyserat faktorer som återfinns på individuell, organisatorisk eller 

strukturell nivå. Tabellen är även utformad med syfte att fungera som ett pedagogiskt verktyg 

för läsaren då den förtydligar centrala faktorer. Förutom tabellen presenteras resultatet 

närmare i nedanstående text.  
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6.1 Individuell nivå 

Nedan presenteras arbetsförmedlares uppfattningar om möjligheter och begränsningar på 

individuell nivå. Med individuell nivå syftar vi till möjliggörande och begränsande aspekter 

hos den arbetssökande med funktionsnedsättning som påverkar hans/hennes möjligheter att 

inkluderas på arbetsmarknaden enligt arbetsförmedlare. Några av de faktorer som utgör 

möjligheter på individuell nivå är självinsikt och intresse. Ett exempel på en begränsning är 

ovilja till egenkategorisering. 

 

6.1.1 Individuella möjligheter 

 

6.1.1.1 Självinsikt och öppenhet 

Den arbetssökandes förmåga att kommunicera och vara öppen kring sina behov anser samtliga 

informanter vara till fördel för den arbetssökande då det ger arbetsförmedlare bättre 

förutsättning att stötta honom/henne i sitt arbetssökande. Att den arbetssökande har insikt om 

på vilket sätt hans/hennes funktionsnedsättning påverkar arbetsförmågan underlättar 

arbetsförmedlares arbete och kortar således den arbetssökandes väg till arbete enligt 

informanterna.  

 

Flera arbetsförmedlare uppger att det vid kartläggningssamtal är viktigt att den arbetssökande 

förmedlar sina intressen för att arbetsförmedlaren ska veta vilka arbeten personen är 

motiverad till att ta, “intresset visar oftast vilken inriktning vi ska gå med personen”. 

Informanterna anser således att man som arbetsförmedlare ska vara lyhörd inför den 

arbetssökandes intresseområde, detta för att det fördjupade stödet ska ge effekt och vara till 

nytta för den arbetssökande.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående ser vi att arbetsförmedlare presenterar individens villighet 

och öppenhet att tala om sig själv och sin funktionsnedsättning som en möjlighet på 

individnivå. Med ett sådant synsätt förläggs indirekt orsak och lösning för den enskildes 

arbetslöshet på individuell nivå. Peralta Prieto (2011) hävdar att vissa personliga egenskaper 

hos den arbetssökande beskrivs som problematiska av arbetsförmedlare och blir föremål för 

förändringsåtgärder. Vidare menar vi att bristande öppenhet och ovilja hos individen att tala 

om sig själv ses som begränsningar på individuell nivå. 

 

6.1.2 Individuella begränsningar 

 

6.1.2.1 Avvisande attityd 

Samtliga informanter uppger att de ibland stöter på arbetssökande med funktionsnedsättning 

som inte vill ta del av det stöd Arbetsförmedlingen har att erbjuda. En av informanterna 

berättar att det skulle kunna bero på att den arbetssökande inte vill prata om sin 

funktionsnedsättning eller vilket stöd han/hon är i behov av, vilket gör att arbetsförmedlaren 

inte kan gå vidare. Då får arbetsförmedlaren istället berätta för den arbetssökande att han/hon 

får söka jobb på egen hand och att om den arbetssökande ändrar sig och vill ha stöd så kan 

han/hon återkomma till arbetsförmedlaren med ett intyg som visar en diagnos eller 
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funktionsnedsättning samt prata om vilka stöd som kan behövas: “Ångrar du dig så får du 

komma tillbaka och då vet du att vi vill ha in ett intyg och då kommer vi prata om dina 

svårigheter”.  

 

Vad som händer om arbetssökande motsätter sig stöd och hjälp är enligt en informant att det 

utgör ett hinder om den arbetssökande inte vill prata om sin funktionsnedsättning. 

Informanten berättar att det finns tillfällen då arbetsförmedlare får säga i samtal med 

arbetssökande “men du kommer inte kunna få jobb om vi inte tar hänsyn till det här”. 

 

För att den arbetssökande ska få bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden 

framkommer det att arbetsförmedlare ställer krav på att den arbetssökande har insikt om på 

vilket sätt funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. Även här tolkar vi således att 

arbetsförmedlare förväntar sig att den arbetssökande ska vara villig att ändra på sig, att göra 

sig anställningsbar (Seing 2011), för att bli berättigad det fördjupade stöd Arbetsförmedlingen 

har att erbjuda. 

 

6.1.2.2 Ovilja till egenkategorisering  

Bristande självinsikt hos den arbetssökande framkommer som en begränsning (se tabell 1). En 

informant uppger att det kan vara svårt att träffa arbetssökande som inte har pratat om sin 

funktionsnedsättning tidigare: “Man har pratat väldigt lite om sin funktionsnedsättning 

hemma, man har inte pratat om den i skolan och då blir det att man inte har tagit den till sig på 

nåt vis”. Detta anser även en annan informant vara viktigt för att kunna etablera ett bra 

samarbete med den arbetssökande. Informanten påpekar att skillnaden som gör att det är 

lättare eller svårare att jobba med en arbetssökande beror på vilken insikt den arbetssökande 

har om sin egen funktionsnedsättning:  

 

Det är svårast att jobba med de personer som inte hemifrån har fått med sig 

att man har svagare sidor och att man har andra starka sidor och att man 

kanske ska satsa på de sidor där man är stark. Det kan jag uppleva är en 

frustration [...] Så det är nästan den största skillnaden som jag har märkt, hur 

lätt eller svårt det är att jobba med nån, det beror på vilken insikt man har 

och man behöver inte alltid intellektuellt ha förstått det, men att de ändå kan 

säga att ´ja, men det här är jag bra på’.  

 

Varför de arbetssökande inte pratat om sin funktionsnedsättning tidigare tror en informant kan 

bero på att det är “skämmigt eller jobbigt”. Vidare berättar informanten om arbetssökande 

som inte förstått att de är i behov av fördjupat stöd, att de inte vet om att de har en 

funktionsnedsättning. Vid de tillfällen får informanten “släppa och låta de försvinna” och 

skulle de komma tillbaka igen så är det enligt informanten för att de insett att de behöver 

stödet. Walter (2011) skriver att Arbetsförmedlingen, genom sitt kategoriseringssystem, kan 

definiera vem du är och ställa krav på att du agerar i enlighet med den definitionen. Som 

arbetssökande kan du välja att sabotera möjligheten till anställning genom att inte tillskriva 

dig själv den kategori Arbetsförmedlingen anser dig tillhöra. Sett från ett individuellt 

perspektiv tolkar vi informanternas utsagor som att den arbetssökandes ovilja att låta sig 
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kategoriseras upplevs som en begränsning, då det hindrar individen att få hjälp i form av stöd 

från Arbetsförmedlingen.  

6.2 Organisatorisk nivå 

Nedan presenteras och analyseras möjligheter och begränsningar på organisatorisk nivå. Med 

organisatorisk nivå syftar vi på Arbetsförmedlingens organisation och arbetsförmedlares 

arbete. Några av de faktorer som utgör möjligheter och begränsningar på organisatorisk nivå 

är internutbildning, kunskapsspridning, samverkan, kontrollfunktioner och kategorisering (se 

tabell 1). 

 

6.2.1 Organisatoriska möjligheter 

 

6.2.1.1 Internutbildning 

Alla informanter uppger att det finns utbildningar och kurser för anställda att tillgå inom 

Arbetsförmedlingen: samtalsmetodik, psykiska funktionsnedsättningar, intellektuell och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samtalskunskap var några av de utbildningar 

informanterna räknade upp. En informant uppger att ”till och från är det bra utbud, ibland så 

är det mer internutbildningar, ibland färre”. Utöver de kurser arbetsförmedlare får inom 

området funktionsnedsättning och bemötande framkommer att de får gå en grundläggande 

utbildning när de börjar som arbetsförmedlare. ”Att vi ger alla samma, att vi är rättssäkra, det 

ska ju inte ha någon betydelse vem av oss som man träffar på Arbetsförmedlingen, vad man 

får för hjälp och service”, informanten belyser att oavsett vilken arbetsförmedlare den 

arbetssökande blir tilldelad ska det inte ha betydelse för det stöd han/hon får tillgång till, 

Arbetsförmedlingen ska således vara en rättssäker myndighet. Utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv är vår tolkning att de internutbildningar som finns att tillgå beskrivs som en 

möjlighet för att arbetssökande med funktionsnedsättning ska stöttas och bli bemötta av 

kompetent personal.   

 

6.2.1.2 Kunskapsspridning och goda relationer med arbetsgivare   

Kampanjer som uppmärksammar personer med funktionsnedsättning bidrar enligt 

informanterna också till att möjligheter öppnas för personer med funktionsnedsättning att 

komma ut på arbetsmarknaden. En informant nämner en organisation vid namn Hjärnkoll som 

är ett “Riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska 

ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt” (Hjärnkoll u.å.). Vidare 

framkommer att Arbetsförmedlingen ibland har kampanjer för att sprida kunskap, en 

informant nämner en kampanj vid namn Se Kraften!. Kampanjens syfte var att 

uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen och fördelarna hos personer som har en 

funktionsnedsättning. Informanten beskriver kunskapsspridning som en möjlighet för 

personer med funktionsnedsättning. Vidare menar vi att kunskapsspridning är både en 

organisatorisk och strukturell möjlighet då Arbetsförmedlingen avsätter resurser för att sprida 

kunskap i samhället och bidrar till att förändra sociala strukturer. Enligt Tideman och 

Svensson (2013) bygger diskriminering på förtryckande strukturer och hävdar att kunskap 

ofta är en förutsättning för att diskriminering ska kunna brytas. Rantakeisu et al. (2013) 
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skriver att personer med funktionsnedsättning riskerar att enbart bli betraktade som sin 

funktionsnedsättning. Vi tolkar informanternas beskrivning om kunskapsspridning som en 

möjlighet då den bidrar till att lyfta fram individen och inte den begränsning hans/hennes 

funktionsnedsättning innebär.   

 

Flera informanter betonar vikten av att Arbetsförmedlingen är tydlig i sin kommunikation 

med arbetsgivare. En informant uppger att “det blir ju lite ringar på vattnet” när arbetsgivare 

hör från andra arbetsgivare att de anställt personer med funktionsnedsättning genom 

Arbetsförmedlingen med ett positivt resultat. Att Arbetsförmedlingen etablerar goda 

relationer med arbetsgivare anser arbetsförmedlare således är betydelsefullt för att intresset 

och viljan att anställa genom Arbetsförmedlingen ska öka och spridas. 

 

6.2.1.3 Arbetsförmedlaren som verktyg 

Samtliga informanter uppger att de i sin roll som arbetsförmedlare är ett viktigt stöd för den 

arbetssökande: “Det är egentligen den starkaste eller bästa metod vi har, just 

kartläggningssamtalet och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen”. Att samtala med den 

arbetssökande för att upptäcka vilka behov individen har framstår av arbetsförmedlare vara av 

stor vikt för att den arbetssökande ska få förutsättningar att få och behålla ett arbete, se 

kommunikation tabell 1. Det är enligt informanterna viktigt att den arbetssökande berättar om 

sina behov. En informant berättar att “det är inte alla som har den förmågan [...] en del vill 

inte prata alls”. En informant uppger att det är av stor betydelse att arbetsförmedlare har 

förmåga att kommunicera tydligt för att undvika missförstånd. Vidare uppger informanten att 

den förmågan är något man som arbetsförmedlare måste träna på och utveckla genom 

yrkeserfarenhet, “det är beroende på hur duktig man är och vad man har för erfarenhet sedan 

tidigare, hur snabbt det går innan man kommer på hur man ska göra”. 

 

En informant betonar vikten av att i sin yrkesroll som arbetsförmedlare vara nyfiken på den 

person man har framför sig och att man inom Arbetsförmedlingen arbetar för att låta anställda 

arbeta efter intresse och kunskap, “man har olika lätt och olika svårt och då försöker vi ordna 

in oss efter intresse och vad man är duktig på”. En informant uppger att det inte finns några 

svårigheter i att möta personer med funktionsnedsättning och tror att det beror på ett genuint 

intresse för människor, oavsett om han/hon har en funktionsnedsättning eller inte: “Det är som 

att möta vem som helst [...] det är inte svårt för mig [...] jag är väldigt intresserad av den 

personen jag har framför mig”. Att arbetsförmedlare låter den arbetssökandes röst bli hörd och 

tillmötesgår de behov som framkommer under samtal är enligt informanterna viktigt för att 

möjliggöra en förtroenderelation och etablera en arbetsallians.  

 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv är vår tolkning att arbetsförmedlare beskriver sig själva i 

sin yrkesroll som en lösning på den arbetssökande individens situation. Det är upp till 

arbetsförmedlaren att genom sitt intresse och sin kompetens utgöra en möjlighet för den 

arbetssökande på organisatorisk nivå. En vidare tolkning vi gör utifrån informanternas utsagor 

om arbetsförmedlares intresse för den arbetssökande är således att en arbetsförmedlare med 

bristande intresse istället utgör en begränsning på organisatorisk nivå (se begränsningar tabell 

1).  
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6.2.1.4 Arbetsförmedlarens verktyg 

Det framkommer att arbetsförmedlare har många verktyg/stödfunktioner (se tabell 1) för att 

bedöma arbetsförmåga: specialister inom Arbetsförmedlingen-rehabilitering i form av 

arbetsterapeuter, socialkonsulenter, arbetskonsulenter, arbetspsykolog, SIUS-konsulenter, 

samverkan med andra myndigheter samt externa leverantörer. 

 

Flera av informanterna uppger att arbetsprövning är ett effektivt stöd för att pröva en persons 

arbetsförmåga. Genom arbetsprövning kan Arbetsförmedlingen enligt informanterna fastställa 

vilka anpassningar som krävs för att personen ska få och behålla en anställning, 

Arbetsförmedlingen kan sedan hjälpa till med arbetshjälpmedel och ekonomiskt bidrag till 

arbete. Vidare framkommer att Arbetsförmedlingen genom lönebidragsanställning kan ställa 

krav på arbetsgivaren att anpassningarna ska ske, som kompensation får arbetsgivaren en del 

av den anställdes lön subventionerad av staten. Alla informanter anser att lönebidrag är ett 

effektivt verktyg för att stärka personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden: 

“Anställningsstöden tycker jag naturligtvis är bra [...] anställningsstöden är ju de som gör det 

möjligt för en person som inte klarar alla kraven i ett jobb för att få ett arbete”.  

 

Man ska använda sig av lönebidrag och inte andra former när det finns ett 

funktionshinder, för skulle det bli någonting, att personen inte klarar det på 

grund av sin funktionsnedsättning då kan jag som arbetsförmedlare gå in och 

kräva att de ska anpassa mer för då har vi en överenskommelse om 

lönebidrag.      

 

Även praktik framförs som ett användbart verktyg för att klargöra hur stort behov av 

anpassning en person har och på så vis även klargöra hur högt lönestödet bör vara. Flera 

informanter nämner även att pedagogiskt stöd under utbildning är effektivt för personer med 

funktionsnedsättning som är intresserade av att delta i någon av Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildningar: “Man går in med ett pedagogiskt stöd under utbildningen så att 

personer med funktionsnedsättning också ska kunna ta till sig utbildningen”.  

 

Utifrån informanternas beskrivning av det fördjupade stöd Arbetsförmedlingen har att erbjuda 

personer med funktionsnedsättning (SFS 2017:462) framställs alla ovan nämnda stöd som 

organisatoriska möjligheter. Lönebidragsanställning beskrivs av informanterna vara en 

särskilt betydande möjlighet på organisatorisk nivå för personer med funktionsnedsättning att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen tillhandahåller stöden som ska 

underlätta för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden, 

möjligheten förläggs således på organisatorisk nivå. Vidare innebär stöden att personer med 

funktionsnedsättning blir stärkta på arbetsmarknaden, vilket vi tolkar som en möjlighet även 

på strukturell nivå.  

 

6.2.1.5 Samverkan 

Samtliga informanter uppger att arbetet som arbetsförmedlare innebär mycket samverkan med 

andra myndigheter och verksamheter: “Man behöver ha en tät dialog [med andra instanser], 

verkligen”. Att olika verksamheter upplever att det finns ett gemensamt mål samt att man är 
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överens om vilka uppdrag som hör till respektive verksamhet är en viktig framgångsfaktor för 

att uppnå god samverkan (Haraldsson 2016). Flera informanter berättar att de aktivt arbetar 

för att underlätta för den arbetssökande i hans/hennes kontakter med olika instanser genom att 

skapa en arbetsgrupp bestående av olika professioner som kan tänkas komma i kontakt med 

den arbetssökande. En informant som deltar i en sådan arbetsgrupp berättar att de träffas 

regelbundet för att diskutera hur samverkan ska se ut för att underlätta för den enskilde. 

Målsättningen med arbetsgruppen är “att korta vägarna mellan varandra”. 

 

Jag behöver veta vad det innebär att ha försörjningsstöd. Jag borde veta vad 

man kan få för stöd från kommunen om man har en missbruksproblematik, 

alltså det borde vi veta. Även om inte jag har alla insatser eller alla verktyg 

så ska vi veta vem man bör vända sig till. Så det är en framgångsfaktor som 

vi ser det.  

 

Informanten ovan syftar till hur viktigt det är att respektera varandras uppdrag och ha kunskap 

för att kunna vägleda den arbetssökande till de kontakter han/hon bör ta. Informanten anser att 

en god samverkan med kommuner är en viktig möjlighet för den arbetssökande.  

 

Enligt en informant har Arbetsförmedlingen i uppdrag att samverka med skolan och berättar 

vidare att en arbetsuppgift är att “fånga upp” elever med diagnostiserad funktionsnedsättning 

som läser sista året på gymnasiet: 

 

Det behöver inte bara vara särskolan, det kan även vara ett vanligt 

gymnasieprogram, vilket som helst där skolan signalerar att ‘här funkar det 

inte, den här eleven funkar det verkligen inte för, här kommer det bli svårt att 

komma vidare’. 

 

Att fånga upp personer med funktionsnedsättningar innan de kommer ut på arbetsmarknaden 

är en viktig del i Arbetsförmedlingens arbete, “för syftet med skolsamverkan är att de ska vara 

trygga när de slutar, att vi ska fånga dem tidigt”. Vidare framkommer att arbete inte 

nödvändigtvis måste vara det första steget efter skolan: “Det är många frågor som man 

behöver lösa när man jobbar med vissa individer, där man känner att vägen till arbete inte är 

spikrak”.  

 

Utifrån informanternas utsagor om skolsamverkan anses samverkan med skolan vara ett 

viktigt hjälpmedel för att hitta, hjälpa och vägleda personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar i ett tidigt skede i livet. Genom detta resonemang menar vi att 

samverkan är en möjlighet på organisatorisk nivå.  

 

6.2.1.6 Kategorisering   

För att den arbetssökande ska vara berättigad till ett fördjupat stöd från Arbetsförmedlingen 

krävs det att personen har en funktionsnedsättning. I de fall den arbetssökande har en 

funktionsnedsättning kodar Arbetsförmedlingen personen i sitt datasystem. Samtliga 
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informanter klargör att kodningen endast finns som underlag för statistik samt för att 

underlätta för kollegor att gå in i varandras ärenden:  

 

Alltså man behöver inte, har man en funktionsnedsättning och man har 

papper på det, då är man inte tvungen att säga ja till att det kodas i datorn 

utan det är statistik och för att vi lättare... Om min kollega är sjuk och jag 

behöver hjälpa henne i ett ärende då ser jag att det står att 

funktionsnedsättning finns, och då kan jag gå in och läsa på om det. Så det är 

mer att det är mer lättillgängligt.  

 

Vidare framkommer att när en person kodas i Arbetsförmedlingens system som 

funktionshindrad krävs ett godkännande från den enskilde. Om den arbetssökande inte vill bli 

kodad betyder inte det att han/hon inte har rätt till ett fördjupat stöd så länge det finns 

dokumentation som styrker att det finns en funktionsnedsättning. En informant uppger att i de 

fall en person utan diagnos har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och 

arbetsförmedlaren misstänker en funktionsnedsättning kan en arbetspsykolog göra en 

utredning och klargöra en socialmedicinsk funktionsnedsättning som då kan fungera som 

underlag för att personen ska ha rätt till ett fördjupat stöd. Vår tolkning av informanternas 

utsagor är att Arbetsförmedlingen aktivt kategoriserar människor vilket utgör en 

organisatorisk möjlighet (se tabell 1) då arbetsförmedlare ser kategoriseringen som en 

förutsättning för dem att ge rätt stöd till rätt person. Detta stämmer väl med vad Walter (2011) 

skriver, att Arbetsförmedlingens kategorisering är avgörande för arbetsförmedlares förmåga 

att matcha anställd med arbetsgivare. 

   

6.2.2 Organisatoriska begränsningar  

 

6.2.2.1 Bristande kompetens 

En informant berättar att kollegor som inte arbetar med personer med funktionsnedsättning på 

daglig basis blir osäkra när de möter arbetssökande som tillhör kategorin: 

 

Jag märker ibland att jag har kollegor som när någon av våra ungdomar 

kommer in, eftersom vi är två tre stycken som jobbar med det här, har jobbat 

med det ganska länge så vet dem ju ‘oj en ung med funktionshinder, oj nu 

har vi en av dina sökande här, vad ska jag göra nu?’, ja fråga vad han vill. 

 

Vi tolkar citatet ovan som att informanten anser att kollegor saknar kompetens i att bemöta 

personer med funktionsnedsättning. Hur ofta man träffar en person med funktionsnedsättning 

och hur van man är att jobba med gruppen påverkar hur man bemöter de arbetssökande med 

funktionsnedsättning uppger flera informanter: ”Är du lite otrygg i vad man ska tänka på så 

kan det ju bli lite tokigt ibland”. En informant uppger att kompetensen i att möta människor 

med olika behov hos Arbetsförmedlingen är låg: “Nu ska vi inte kasta sten i glashus, jag sa ju 

alldeles nyss att jag inte heller har utbildning, men alltså kompetensen internt hos oss är 

väldigt låg tror jag att möta vissa individer. Det kan jag säga, tyvärr”. En annan informant 

uppger att samtliga arbetsförmedlare ska ha kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar 
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och kunna identifiera behov, även om vissa arbetsförmedlare är specialiserade att arbeta med 

just den gruppen. 

 

Arbetsförmedlare upplever således att kollegor som har kunskap i att möta personer med 

funktionsnedsättning, genom erfarenhet eller utbildning, i högre utsträckning är trygga i hur 

de ska arbeta med gruppen. Utifrån ett sådant synsätt är således personalens erfarenhet och 

kunskap möjligheter för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  

 

6.2.2.2 Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner   

 

Vi är en myndighet å ena sidan och vi ska förena myndighetsutövning med 

att ge. Service, coacha och engagera, det är ganska svårt. På ena sidan så 

säger vi att vi har regler att förhålla oss till och ändå ska vi försöka inspirera, 

och jag säger ibland att vi har nästan ett omöjligt uppdrag. 

 

Även Walter (2011) tar upp Arbetsförmedlingens dubbla funktion att stödja och kontrollera. 

Arbetsförmedlingen stödjer de arbetslösa genom olika insatser, samtidigt som 

Arbetsförmedlingen även kontrollerar vem som faktiskt är anställningsbar (se kontrollfunktion 

tabell 1). Arbetsförmedlare ska informera de sökande om bland annat regler, krav och olika 

tjänster Arbetsförmedlingen har att erbjuda, men de ska också stödja de arbetssökande i deras 

sökande efter jobb. Detta kopplar vi till vad en informant berättar om hur de ska förhålla sig 

till lagar och regler men också lyssna på den arbetssökande och vad han/hon har att säga, “vi 

behöver också gå en person till mötes lite för att sen också ställa krav och på nåt sätt vinna 

förtroende”. Detta stämmer väl med vad Walter (2011) skriver om att arbetsförmedlares 

arbete i allt högre grad styrs av standardiserade och detaljreglerande handläggningsprocedurer 

där handlingsutrymmet är begränsat, vilket gör det svårt att gå individer till mötes.   

 

Vår tolkning är att informanterna upplever Arbetsförmedlingens organisation som en 

begränsning för personer med funktionsnedsättning då arbetsförmedlare genom 

standardiserade styrdokument hindras att möta individen utifrån hans/hennes behov.  

 

6.2.2.3 Arbetsförmedlarens tankar om stöd 

Överflödiga stödfunktioner samt stödfunktioner som inte finns upplevs av informanterna vara 

begränsande faktorer på organisatorisk nivå, se tabell 1. 

Jag tycker att vi har alldeles för mycket stöd. [...] för många olika, det är en 

uppsjö av olika stöd. Jag tänker att man skulle kunna förenkla det väldigt 

mycket [...] jag tycker att man skulle kunna förminska det, det finns otroligt 

mycket.  

 

Informanten ovan anser att det stora antal stödinsatser som finns idag är för många: “Jag 

tycker det är allt för mycket och ibland så tänker jag att, ja, undrar vad som skulle hända om 

man tog bort alla stöd. Vad händer på arbetsmarknaden?”. Även en annan informant talar om 

att en del stödinsatser upplevs som överflödiga av arbetsförmedlare och att regeringen vid 
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högre arbetslöshet vill minska den genom att implementera nya program på 

Arbetsförmedlingen. Vidare menar informanten att de stöd som finns fungerar, “varför 

krångla till det?”.  

 

För att en person ska få sin arbetsförmåga utredd krävs en arbetsprövningsplats hos en 

arbetsgivare. En av informanterna uppger att detta är ett tidskrävande arbete: “Mycket av 

tiden går ju ut på att hitta bra arbetsprövningsplatser”. Arbetsförmedlingen kan även använda 

sig av kommunens arbetsmarknadsenhet för arbetsprövning. En informant uppger att de 

platser som finns på kommunen används men att de inte är tillräckligt många. Informanten 

önskar fler skyddade arbetsplatser med låga trösklar, arbetsplatser där den arbetssökande får 

testa sin arbetsförmåga: “Man behöver ha mer skyddade arbetsplatser där de får vara och träna 

sig och där det inte gör något om man misslyckas”.  

 

Utifrån informanternas resonemang utgör det stora antalet olika stöd en begränsning för 

personer med funktionsnedsättning. Vår tolkning av informanternas utsagor är att 

begränsningen finns på strukturell nivå. Stöden verkställs visserligen av Arbetsförmedlingen 

och kan således ses som en organisatorisk begränsning, men då det är regering och riksdag 

som beslutar om stöden menar vi att det är en begränsning som utgår från strukturell nivå.  

 

6.2.2.4 Samverkan som en begränsning 

Samtliga informanter uppger att samverkan sker för att minska risken att personer “ramlar 

mellan stolarna”. Det framkommer att det är lättare att samverka med kommuner och skolor 

än med instanser inom hälso- och sjukvård: “Men det som är lite svårt det är när vi behöver ha 

kontakt med andra instanser, om det är inom vården alltså om det är BUP eller om det är 

psykiatrin eller vuxenhab, då har vi svårt med ingångar där”. Informanten önskar att det skulle 

finnas en stadigvarande kontaktperson inom vården som kunde vara behjälplig vid samverkan 

med Arbetsförmedlingen.  

 

Vidare beskriver flera informanter att samverkan sker i projektform och att det är svårt att 

upprätthålla en stadig grupp som samverkar: “Det blir lite ryckigt, jag skulle vilja ha en stadig 

grupp från kommun, vårdcentral, psykiatrin och Arbetsförmedling, att det var nån typ av fast 

grupp”. Informanten berättar också att det krävs ambitiösa anställda, eldsjälar, för att 

samordningsgrupper ska fungera annars rinner samverkan ut i sanden. Informanterna 

uppfattar således att samverkan som fungerar dåligt utgör en begränsning på organisatorisk 

nivå.  

 

6.2.2.5 Bristande kommunikation  

En informant uppger att det vid möten ibland kan vara svårt att uppfatta om den arbetssökande 

förstått vad som sagts: “Har personen förstått vad jag har sagt eller säger man bara ja för att 

man har lärt sig att man ska säga ja?”. Informanten berättar om ett telefonsamtal från en 

förälder efter ett möte med en person med funktionsnedsättning: “Då har man suttit och pratat 

med någon, så går de hem så ringer mamma eller pappa sen och undrar vad vi håller på med 

‘för ni har ju sagt det här’ och så stämmer inte det”. Informanten berättar vidare att numera 
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ges lappar till den arbetssökande om vad som sagts på möten så att korrekt information 

kommer fram. Brattberg (2013) skriver att missförstånd uppstår som ett led av dålig 

kommunikation och människors olikheter, om två personer tänker olika blir det ofta 

missförstånd. Informanten ovan har genom yrkeserfarenhet utvecklat en strategi för att 

undvika missförstånd. Kunskap och erfarenhet av möten med personer med 

funktionsnedsättning upplevs således som viktigt för att inte riskera att kategorin missgynnas 

på grund av bristfällig kommunikation.    

 

När jag träffar en person och börjar kartlägga och prata med, då ser ju jag 

ofta att men ja jo hon skulle passa där och han skulle passa där. Men ibland 

så ser jag inte det, och då tänker jag, fasiken det där var inte bra, nu har jag 

på nåt sätt sett nej men den där personen kanske jag inte ser ute i ett jobb och 

då sätter jag ju upp en begränsning. 

 

Informanten reflekterar över den roll arbetsförmedlare har för den arbetssökandes 

förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Informanten anser att det är betydelsefullt 

att som arbetsförmedlare vara medveten om fördomar och normativa begränsningar som man 

kan sätta upp för personer med funktionsnedsättning. Vår tolkning är att informanten upplever 

att ett reflexivt förhållningssätt (Garsten 2011) hos arbetsförmedlare utgör en möjlighet och 

bristande reflexiv förmåga utgör en begränsning för personer med funktionsnedsättning att 

etablera sig på arbetsmarknaden. 

  

6.2.2.6 Tidsbrist 

“Tid är ju en bristvara”. Samtliga informanter uppger att de önskar mer tid att lägga på den 

arbetssökande. Tidsbrist beskrivs som en begränsning då det framkommer att en ökande 

administration har gjort att arbetsförmedlare spenderar mer tid till dokumentation än till att 

möta människor. En informant som arbetat inom Arbetsförmedlingen under många år 

beskriver en förändring så stor att det inte längre är samma arbete: 

 

Det var mycket enklare att ta beslut förut. Vi jobbade med dem själva, idag 

så köper vi ju tjänster det är ju väldigt mycket så istället, vi hinner ju inte 

därför att det är ju ofantlig administration. Det kan jag säga, helt gigantiskt.  

 

Vi tolkar citatet som ett missnöje med den ökande administrationen, då arbetsförmedlare 

tvingas förlägga mer tid åt dokumentation vilket minskar tiden för praktiskt arbete med den 

arbetssökande.  

 

6.2.2.7 Kategorisering och medikalisering 

 

Jag tycker det är sorgligt att alla ska behöva få ha en diagnos för att få rätt 

hjälp. Men det är en annan fråga som jag tycker är helt galet på nåt vis, att vi 

ska kategorisera människor istället för att ja men jag är jag och såhär funkar 

jag.  

 



28 
 

Detta citat illustrerar en kritik av Arbetsförmedlingens kategorisering (se tabell 1). Seing 

(2011) skriver att allmänmänskliga förhållanden hos individer allt oftare tenderar att 

diagnostiseras.  

 

De här jobben som vi pratar om nu som blir en anpassning på en arbetsplats, 

de fanns ju. Man kunde gå från årskurs 9 och då fick man jobb på bruket för 

där hade pappa jobbat och farfar hade jobbat. Och jag är uppväxt i en liten 

stad, jag hade inga problem, helt outbildad så fick jag jobb i butik, i vård, de 

lite enklare jobben fanns och de finns inte längre [...] det behövs mycket mer 

anpassningar, man möter inte personen utifrån vem den är. 

 

Citatet illustrerar en medikalisering av människors funktioner. Informanten beskriver att enkla 

arbeten som tidigare funnits idag innebär en anpassad anställning som kräver subventioner 

från Arbetsförmedlingen, Jacobsson och Seing (2013) skriver att Arbetsförmedlingen genom 

medikalisering bedömer om individen har legitim rätt till ett fördjupat stöd. Det vill säga att 

den arbetssökande endast har rätt till en anpassad anställning om han/hon först blir etiketterad 

som funktionshindrad på Arbetsförmedlingen. Vidare skriver Seing (2011) att 

medikaliseringsprocesser har uppmärksammats inom det arbetsmarknadspolitiska området 

genom begrepp som arbetshandikapp och anställningsbarhet. En återkommande term 

informanterna använder är arbetsförmåga. I de fall det finns underlag för att en person har en 

funktionsnedsättning ska arbetsförmedlare utreda hur stor arbetsförmåga personen har: “Och 

så ska vi kolla om de har arbetsförmåga”. Som vi tidigare nämnt under rubriken 

Organisatoriska möjligheter upplever arbetsförmedlare kategorisering som en möjlighet som 

ger arbetssökande rätt till ett fördjupat stöd. Utifrån resultatet kan vi även tolka att 

informanterna uppfattar Arbetsförmedlingens krav på medicinska underlag, det vill säga 

Arbetsförmedlingens medikalisering, som negativ för den arbetssökande individen då 

individuella egenskaper sjukdomsförklaras och omgivningen riskerar att endast se 

funktionsnedsättningen och inte personen bakom. 

6.3 Strukturell nivå 

Nedan presenteras, utifrån arbetsförmedlares uppfattning, möjligheter och begränsningar för 

personer med funktionsnedsättning på strukturell nivå. Med strukturell nivå syftar vi till 

arbetsgivare och samhället i stort. Exempel på faktorer som analyseras är intresse, öppenhet, 

kunskap, fördomar och effektivisering (se tabell 1). 

 

6.3.1 Strukturella möjligheter 

 

6.3.1.1 Arbetsgivarens attityd och kunskap 

Det anses viktigt att arbetsgivare vågar fråga den anställde om funktionsnedsättningen. Visar 

arbetsgivaren intresse för personen leder det till att personen med funktionsnedsättning kan 

berätta för arbetsgivaren vad hans/hennes funktionsnedsättning innebär vilket i sin tur utgör 

en möjlighet (se tabell 1). Arbetsgivaren har då enligt informanterna lättare att genomföra de 

anpassningar som krävs på arbetsplatsen. Den öppna kommunikationen arbetsgivare och 

anställd emellan bidrar även till att missförstånd kan undvikas.  
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‘Jag [den anställde] har ADHD vilket gör att jag kan ha svårt med tider, jag 

kan blanda ihop saker, jag är lite impulsiv’. Så att kollegorna vet det. Då blir 

de ännu bättre bemötta [...]  Eller, den här personen vill inte, tycker det är 

jättejobbigt när vi har stora samlingar. Personen sitter på sitt rum, det är inte 

att personen är otrevlig eller sur på nån. Så att generellt så tror jag man blir 

bra bemött men man kan bli ännu bättre bemött om man kan sätta ord på det. 

 

Citatet ovan illustrerar hur viktigt informanten anser att kunskap och förståelse om 

funktionsnedsättningar bland arbetsgivare och arbetskollegor är.  

 

Samtliga informanter beskriver att det är större chans att arbetsgivare anställer en person med 

funktionsnedsättning om arbetsgivaren själv har kunskap om funktionsnedsättningen. “Har 

arbetsgivaren någon i sin bekantskapskrets eller i släkten som har en funktionsnedsättning så 

är det mycket lättare, de bjuder in självklart” uppger en informant. Arbetsförmedlare anser 

således att kännedom om funktionsnedsättningar är en möjlighet för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Att arbetsgivare hör från andra 

arbetsgivare som har anställda med funktionsnedsättning anses också vara betydelsefullt: “För 

vi tror det är den bästa kanalen, att de hör av en annan arbetsgivare än att vi 

[arbetsförmedlare] ska komma ut [på arbetsplatsen]”.  

 

Arbetsgivares attityd gentemot personer med funktionsnedsättning framkommer som 

avgörande för huruvida de är positiva till att anställa personer med funktionsnedsättning eller 

inte. En informant menar att det finns arbetsgivare som är “jättebra” och att det finns 

arbetsplatser där det finns utrymme för misslyckanden. Arbetsgivares inställning till att 

anställa personer med funktionsnedsättning skiljer sig dock åt, vilket illustreras i det följande: 

“Det finns de [arbetsgivare] som är jättemycket öppna och verkligen har socialt engagemang 

och verkligen vill hjälpa, så det är verkligen hela spektrat”, “det finns ju arbetsgivare som inte 

vill anställa nån med funktionsnedsättning”.  

 

Informanterna betonar arbetsgivares inställning gentemot personer med funktionsnedsättning 

som avgörande för om gruppen kan träda in på arbetsmarknaden. Sett från ett strukturellt 

perspektiv tolkar vi att informanterna genom detta resonemang förlägger orsak och lösning 

för den arbetssökandes arbetslöshet på strukturell nivå, det vill säga hos arbetsgivare.  

 

6.3.1.2 Småföretag och bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning 

Två informanter uppger att det är lättare för en person med funktionsnedsättning att få jobb på 

mindre företag: “Man är liksom lite mer mån om varandra på ett litet företag. Små 

familjeföretag kan vara jättebra”. 

 

En informant beskriver att det är lättare för ungdomar med funktionsnedsättning att komma ut 

på arbetsmarknaden än vad det är för äldre personer med funktionsnedsättning och förklarar 

att arbetsgivare anser att de yngre “ska få chansen” och att det är lättare att forma yngre 

jämfört med äldre. För äldre personer med funktionsnedsättning innebär ålder istället en 

begränsning: “De här gamlingarna som gått arbetslösa de har det jättetufft” uppger 
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informanten. Elever som går på gymnasiesärskola har under sin gymnasietid praktiserat på 

flera olika arbetsplatser uppger en informant. Arbetsgivaren känner då redan till personen och 

har visat sitt intresse genom att ta emot praktikanter.  

 

Genom att tolka informanternas utsagor från ett strukturellt perspektiv ser vi att småföretag, 

gymnasiesärskola och yngre ålder upplevs som möjligheter för personer med 

funktionsnedsättning. Utifrån informanternas uppfattningar om att det är lättare att få jobb om 

man är ung och har en funktionsnedsättning tolkar vi således att äldre med en 

funktionsnedsättning är en dubbelt utsatt grupp (se begränsningar tabell 1) då de riskerar att 

bli utsatta för diskriminering utifrån både ålder och funktionsnedsättning. 

 

6.3.2 Strukturella begränsningar 

 

6.3.2.1 Arbetsgivares okunskap och rädsla 

Okunskap framkommer som en anledning till varför personer med funktionsnedsättning har 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En informant berättar att arbetsförmedlare ofta 

behöver förklara för arbetsgivare flera gånger om anpassningar som krävs på arbetsplatsen: 

“Jag kommer ihåg en chef som sa fjärde gången vi satt med det där att ‘ja, jag förstår inte att 

jag inte har förstått, du har talat om det här fyra gånger för mig men jag har fortfarande inte 

förstått’”. Vidare framkom att arbetsförmedlare ibland behöver utbilda arbetsgivare om vad 

det innebär att ha anställda med funktionsnedsättning. Genom att informanterna diskuterar 

arbetsgivares okunskap som en bidragande faktor till att personer med funktionsnedsättning 

har svårt att finna och behålla ett arbete förläggs begränsningen på strukturell nivå.  

 

Även rädsla bland arbetsgivare uppges vara en bidragande faktor till varför personer med 

funktionsnedsättning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som inte vet 

vad funktionsnedsättning innebär blir rädda och osäkra på att anställa en person som har en 

funktionsnedsättning vilket illustreras i det följande:  

 

Jag tror att det handlar om att man är lite rädd, alltså inte personerna 

utan arbetsgivarna [...] du vet inte vad det [funktionsnedsättningen] är 

och hur det visar sig. [...] vad säger arbetskamraterna, det blir en sån här 

osäkerhet.  

 

“Vår inställning till rädsla avgör hur våra samhällen byggs upp” skriver Dozier (2000). 

Utifrån informanternas utsagor är vår tolkning att arbetsförmedlare uppfattar rädsla bland 

arbetsgivare som en begränsning på strukturell nivå. En informant uppger att ”det är alltid 

arbetsgivaren som bestämmer” och syftar till att arbetsförmedlare inte kan tvinga 

arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. Vidare ser vi att arbetsgivare 

som inte anställer personer med funktionsnedsättning bidrar till en strukturell diskriminering 

av kategorin. Payne (2015) skriver att diskriminering innebär att individer och identifierbara 

grupper placeras i kategorier utifrån egenskaper eller personliga drag som många i 

omgivningen nedvärderar och behandlar på ett mindre bra sätt än de människor som 

uppvisar positiva drag. Att arbetsgivare väljer att inte anställa en person på grund av 
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hans/hennes funktionsnedsättning innebär att de blir negativt behandlade och således 

diskriminerade på arbetsmarknaden.  

 

6.3.2.2 Fördomar 

Informanter beskriver även att arbetsgivare har fördomar om personer med 

funktionsnedsättning, vilket de ser som en begränsning för personer med funktionsnedsättning 

att etablera sig på arbetsmarknaden: “Det finns de som har jättemycket fördomar”. 

 

Det kan ju vara så att de har jättesvårt att klara vardagen som gör att 

personer runt omkring tänker att den här personen kommer aldrig klara 

ett jobb. Så det är väl lite fördomar. Att man inte riktigt vet vad det 

innebär att ha de här neuropsykiatriska funktionshindren [...] så det är 

fördomar och inställning, rädsla och osäkerhet hos arbetsgivare. Att de 

själva inte vet vad det innebär. 

 

Citatet visar informantens uppfattning om varför arbetsgivare väljer att inte anställa personer 

med funktionsnedsättning. Enligt Dozier (2000) ska känslor av rädsla vara självkorrigerande, 

och menar att de ska få oss att företa åtgärder som eliminerar orsaken till dem och således får 

dem att upphöra. “Det är lite moment 22 på nåt sätt” uppger en informant, vilket vi kopplar till 

vad Dozier (2000) skriver, för att bli av med rädslan och bli öppna för att anställa behöver 

arbetsgivare erfara att ha en anställd med funktionsnedsättning. Informantens uppfattning är 

att arbetsgivares oerfarenhet och bristande kunskap om funktionsnedsättningar innebär en 

begränsning då de kan välja att inte anställa personer med funktionsnedsättning och låter 

således osäkerhet och fördomar gentemot gruppen bestå. 

 

Flera informanter uppger att det tar tid för arbetsgivare att göra de anpassningar som krävs 

för att en person med funktionsnedsättning ska klara jobbet, vilket kan leda till att 

arbetsgivare inte vill anställa personer med funktionsnedsättning. En informant förklarar att 

arbetsgivare ibland kan “skylla” på att de har tidsbrist på jobbet: “Många har det ju så, men 

sen så skyller många på det också”. Vår tolkning är att arbetsförmedlare uppfattar 

arbetsgivares tidsbrist som något de i vissa fall gömmer sig bakom för att inte behöva 

anställa personer med funktionsnedsättning. 

 

6.3.2.3 Brist på enkla jobb, effektivisering och ökad individualisering  

Brist på enkla jobb beskrivs som en begränsning för personer med funktionsnedsättning på 

strukturell nivå (se tabell 1). Samtliga informanter anser att det idag saknas enkla jobb på den 

svenska arbetsmarknaden: “Det finns ju nästan inga såna jobb längre, de är ju i Polen och 

Bulgarien och så, det är lite synd. Det är svårt att se en arbetsmarknad för de som behöver ha 

mycket stöd”, “när jag växte upp, som är gammal nu, så fanns det ju massor med enkla jobb”.  

 

Informanterna ger uttryck för att det tidigare funnits ett stort utbud av enkla jobb på 

arbetsmarknaden men att de minskat kraftigt de senaste åren. En informant beskriver att 

bristen på enkla arbeten beror på att ingen är villig att betala för tjänsterna: “Det är så få 

enkla jobb kvar i Sverige, där har vi ett jätteproblem. Det är jobb som behövs och de finns 
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men det är ingen som betalar för att de ska utföras”. Även utbildningskraven för enklare 

arbeten har höjts vilket illustreras av citatet nedan: 

 

Bristerna ligger hos arbetsmarknaden och arbetsgivarna, det är höga krav 

överlag på att få ett arbete [...] det är så arbetsmarknaden ser ut. De här 

lättare typerna av arbeten, enklare jobb eller vad vi nu ska kalla det, de 

försvinner ju mer och mer och det är högre krav även på sånt som 

traditionellt har varit lättare jobb för de som kanske inte har förutsättningar 

och utbildat sig eller kanske inte har så stor förmåga.  

 

En informant berättar att arbetsmarknaden även ställer höga krav på arbetssökandes sociala 

kompetens: 

 

Det ställs krav på mjuka kompetenser som social kompetens och såna saker 

som gör att vissa målgrupper har det svårt för att man inte har det med sig av 

en eller annan anledning, så att det är ett stort hinder verkligen.  

 

Arbetsförmedlare uppfattar arbetsgivares efterfrågan av arbetskraft med social kompetens 

som en betydande begränsning för personer med funktionsnedsättning. 

 

Seing (2011) skriver att det skett en ökad effektivisering på den svenska arbetsmarknaden där 

förändringen kan ses som ett ideologiskt skifte då det sociala ansvaret har förskjutits från 

samhället till individen. Arbetsmarknadens ökade krav på arbetstagaren kan således kopplas 

samman med individualisering. Jacobsson och Seing (2013) skriver att kravet på exempelvis 

social kompetens återspeglar en normalitetsförskjutning i arbetslivet med hårdare krav på 

effektivisering och mindre utrymme för avvikande personligheter. Detta stämmer överens 

med vad vi finner i empirin: 

 

Alltså inte ens om du är anställd på Samhall så slipper du kraven och det är 

mycket hårdare [...] man ska vara lyckad och driven, det är tidspressat och ja, 

jag vet inte. Det bekymrar mig ibland faktiskt, vart våra värderingar har tagit 

vägen, att man inte får vara lite annorlunda och ändå vara okej. 

 

Ett av de krav som ställs på individen idag är enligt en informant individens förmåga att 

planera och göra flera saker samtidigt, om den arbetssökande inte är flexibel och stresstålig 

försämras hans/hennes anställningsbarhet: 

 

Allting effektiviseras ju [...] och just de här förmågorna som många med 

funktionsnedsättning kan ha svårt med att planera och organisera, det är ju 

nästan ett krav idag på en arbetsplats att man ska klara. Man ska kunna vara 

flexibel och ha många bollar i luften det är ju också en sån där sak som 

många har svårt med [...] så jag tror att det handlar om hur vårt samhälle 

utvecklas.   

Arbetsförmedlare uppfattar att arbetssökande förväntas vara strömlinjeformade för att passa in 

på en flexibel arbetsmarknad. Då arbetsgivare anser att arbetssökande och anställda ska vara 
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flexibla, vara beredda att utveckla sin kompetens och ha god social förmåga är vår tolkning att 

de individualiserar den enskildes arbetslöshet. I sammanhanget återfinns en kritik av 

samhällsutvecklingen där allt högre krav ställs på den enskilda arbetssökanden eller 

arbetstagaren.  

  

En person som inte klarar att möta arbetsgivares höga krav är själv ansvarig för att utveckla 

rätt egenskaper. Resultaten visar i enlighet med vad Seing (2011) beskriver, att ansvaret idag 

ligger på individen att göra sig anställningsbar och att de som har svårt att anpassa sig anses 

vara problematiska. Saknas förmåga att förändras utifrån samhällets krav påverkar det 

individens anställningsbarhet och arbetsförmåga negativt. Denna samhällsutveckling är 

emellertid ett antal arbetsförmedlare något kritiska till.  
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7. Diskussion  

Syftet med studien var att utifrån arbetsförmedlares uppfattning undersöka förutsättningar för 

personer med funktionsnedsättning att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Detta 

analyserades utifrån tre olika perspektiv: individuell, organisatorisk samt strukturell nivå. Vi 

genomförde fem intervjuer som låg till grund för det analytiska arbetet.  

 

För att besvara studiens syfte valde vi att utgå från två frågeställningar: Vilka möjligheter och 

begränsningar upplever arbetsförmedlare finns för personer med funktionsnedsättning att 

etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden? På vilken nivå anser arbetsförmedlare 

möjligheter respektive begränsningar finns? 

7.1 Sammanfattning 

Studiens resultat visar att arbetsförmedlare upplever rädsla och okunskap bland arbetsgivare 

som en central orsak till att personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. 

Vidare framkom även att höga krav som ställs på individen, hög intensitet på 

arbetsmarknaden samt brist på enkla jobb utgör begränsningar för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Effektivisering och en ökande 

individualisering på arbetsmarknaden upplevs ha bidragit till ett ökat ansvar hos individen att 

göra sig anställningsbar för att passa in på en marknadiserad arbetsmarknad. Informanterna 

upplever att det finns varierad kompetens bland arbetsförmedlare att bemöta personer med 

funktionsnedsättning. Som arbetsförmedlare ska man förhålla sig till Arbetsförmedlingens 

uppdrag, lagar och förordningar samtidigt som de ska möta den arbetssökande och förmedla 

resurser, vilket beskrevs som ett “omöjligt uppdrag”. Den dubbla roll arbetsförmedlares 

uppdrag innebär anses utgöra en begränsning för den arbetssökande individen, det vill säga 

kontrollen försvårar stödet.   

 

Det framkom att arbetsförmedlare upplever att det fördjupade stöd Arbetsförmedlingen 

erbjuder personer med funktionsnedsättning fungerar, vilket upplevs som en möjlighet. Det 

framfördes även att socialt engagerade arbetsgivare med kunskap om funktionsnedsättningar 

är mer benägna att anställa personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen 

samverkar med kommuner och andra myndigheter vilket också upplevs som en möjlighet då 

risken att individen “faller mellan stolarna” minskar vid samverkan. Den enskilde 

arbetssökande som är medveten om sin funktionsnedsättning och vågar prata om den upplevs 

ha större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden i jämförelse med arbetssökande som 

inte vill kategorisera sig som funktionsnedsatta.  

 

Studien visar att de begränsningar arbetsförmedlare upplever till största del befinner sig på 

strukturell och organisatorisk nivå. De flesta möjligheter återfinns på organisatorisk nivå i 

form av de stöd Arbetsförmedlingen erbjuder personer med funktionsnedsättning. Den 

arbetssökandes ovilja att kategoriseras som funktionsnedsatt beskrivs som en begränsning på 

individuell nivå då det hindrar individen att få hjälp i form av fördjupat stöd från 

Arbetsförmedlingen.  
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7.2 Resultatdiskussion  

Att personer med funktionsnedsättning är villiga att berätta om sina behov och är medvetna 

om på vilket sätt funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan beskrevs av 

arbetsförmedlare som viktigt för att de ska få ta del av det fördjupade stödet 

Arbetsförmedlingen erbjuder. Med ett sådant synsätt förläggs å ena sidan indirekt orsak och 

lösning för den enskildes arbetslöshet på individuell nivå. En bristande öppenhet och ovilja 

hos individen att tala om sig själv som funktionsnedsatt ses som begränsningar på individuell 

nivå. Å andra sidan kopplar vi detta även till strukturell nivå då det är samhället som kräver 

dessa egenskaper samt att det krävs en samhällelig acceptans och öppenhet för att personer 

med funktionsnedsättning ska våga prata om sin funktionsnedsättning.  

 

Seing (2011) skriver att förändringsovilja och anpassningssvårigheter påverkar 

anställningsbarheten negativt, vilket även arbetsförmedlare beskrev utgör en begränsning för 

personer med funktionsnedsättning då man ska vara strömlinjeformad för att passa in på en 

föränderlig arbetsmarknad. Arbetsförmedlare berättade att det tidigare funnits många enkla 

jobb på arbetsmarknaden men att de minskat kraftigt och de personer som tidigare fick 

anställning inom ett sådant arbete idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien 

visar i likhet med vad som framkommit av tidigare forskning att det skett en ökad 

effektivisering i samhället (Seing 2011). Vidare menar vi att en ständig jakt på ekonomisk 

vinst fungerar kontraproduktivt då samhället låter en stor grupp människor stå utanför 

arbetsmarknaden som kostar pengar i form av bidrag istället för att bidra som arbetskraft. 

 

Våra resultat stämmer med det som tidigare forskning även visat. Seing (2011) skriver att det 

sociala ansvaret har förskjutits från samhället till individen, vilket även beskrevs av 

arbetsförmedlarna. Studiens resultat visar på betydande problem både på strukturell och 

organisatorisk nivå. Vi menar att det inte är möjligt att inkludera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden om arbetsgivare inte är villiga att ta del av den 

resurs som dessa människor utgör och menar således att de begränsningar som finns till 

största del återfinns på strukturell nivå.  

 

Studiens resultat tyder på att det i samhället är mer accepterat idag än tidigare att prata om 

funktionsnedsättning, trots det upplever arbetsförmedlare att det fortfarande finns en 

osäkerhet bland arbetsgivare och samhället i övrigt att integreras med personer med 

funktionsnedsättning. Även om målen med handikappolitiken är full delaktighet och jämlikhet 

i samhället och på arbetsmarknaden (prop. 1999/2000:79) är det inte möjligt att uppnå en 

inkluderande arbetsmarknad om samhällets medborgare väljer att exkludera denna kategori. 

Människors livsvillkor påverkas av samhälleliga maktstrukturer och orsakar i förlängningen 

sociala problem (Rantakeisu et al. 2013). Att Arbetsförmedlingen och andra organisationer 

fortsätter att sprida kunskap om funktionsnedsättning är därför viktigt i det fortsatta arbetet 

mot en inkluderande arbetsmarknad. Arbetsförmedlare uppgav att fördomar om personer med 

funktionsnedsättning kan leda till att arbetsgivare undviker att anställa personer med 

funktionsnedsättning vilket kan ses som diskriminering. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att 

stärka de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket de gör genom fördjupat stöd 

(SFS 2017:462). Arbetsförmedlingen utgör därför en möjlighet för personer med 
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funktionsnedsättning. Samtliga informanter ansåg att de stöd som Arbetsförmedlingen 

erbjuder personer med funktionsnedsättning fungerar. Ändå står gruppen kvar utanför 

arbetsmarknaden, vilket kan bekräfta att den mest centrala orsaken till att personer med 

funktionsnedsättning har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden finns på strukturell nivå. 

Oavsett hur mycket stöd och anpassning Arbetsförmedlingen bidrar med för att stärka 

personer med funktionsnedsättning är det verkningslöst så länge arbetsgivare är ovilliga att 

anställa personer med funktionsnedsättning.   

 

Resultatet visar att arbetsgivares bristande kunskap om funktionsnedsättningar upplevs vara 

en betydande orsak till varför personer med funktionsnedsättning har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Resultatet visar även att arbetsförmedlare använder sig själva som verktyg i 

sitt arbete, vilket också innebär att kunskap är viktigt, inte enbart hos arbetsgivare utan också 

hos arbetsförmedlare. Vi menar att om arbetsförmedlare inte har tillräcklig kunskap om 

funktionsnedsättningar försvårar det arbetet för arbetsförmedlaren samtidigt som möjligheten 

att etablera sig på arbetsmarknaden påverkas negativt för den arbetssökande med 

funktionsnedsättning. Vad skulle hända om det spreds mer kunskap i samhället om olika 

funktionsnedsättningar? Skulle fördomar gentemot personer med funktionsnedsättning minska 

och skulle det i så fall bidra till att personer med funktionsnedsättning lättare kan träda in på 

arbetsmarknaden? Scior (2011) skriver, i likhet med vårt resultat, att okunskap leder till 

negativa attityder i samhället gentemot personer med funktionsnedsättning. Vidare visar 

Solstad Vedelers (2014) studie att arbetsgivare med tidigare erfarenhet av anställda personer 

med funktionsnedsättning är mer öppna för att åter anställa en person med 

funktionsnedsättning än arbetsgivare som saknade tidigare erfarenhet. Även resultatet i denna 

studie tyder på att så skulle kunna vara fallet. Vi anser därför att ovan nämnda frågor genom 

vidare forskning bör belysas.  

 

I studien framkom att de främsta begränsningarna finns på strukturell nivå i form av okunskap 

och fördomar. Att Arbetsförmedlingen kategoriserar för att avgöra vem som är berättigad till 

fördjupat stöd lyftes av arbetsförmedlare fram som en möjlighet för personer med 

funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ställer oss dock frågande till om 

detta sätt att arbeta är det bästa för personer med funktionsnedsättning? Det är tänkbart att 

denna etikettering riskerar att stärka känslan av “vi och dem” i samhället, vilket i sin tur skulle 

kunna leda till att klyftan, i motsats till det fördjupade stödets syfte, mellan personer med 

funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt istället ökar. En kritik av etiketteringen 

återfinns även bland de studerade arbetsförmedlarna. Frågan om ökad klyfta är inte möjlig att 

besvara inom ramen för denna uppsats, men vi anser att eventuella negativa konsekvenser av 

kategoriseringen bör belysas närmare i vidare studier.    

7.3 Metoddiskussion 

För att besvara uppsatsens frågeställningar valde vi att utgå från en kvalitativ metod. Genom 

en kvalitativ metod kunde vi ställa öppna frågor och informanterna kunde svara relativt fritt 

vilket gav oss möjlighet att få djupare förståelse (Malterud 2014) kring arbetsförmedlares 

uppfattning om vilka möjligheter och begränsningar som finns för personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. En kvantitativ metod hade möjliggjort ett mer 
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generaliserbart resultat, vidare menar vi att en kvantitativ metod inte hade gjort det möjligt för 

oss att genomföra en nyanserad och djupgående analys av arbetsförmedlares uppfattningar. Vi 

anser därför att valet av en kvalitativ metod var mer lämpad för vårt uppsatsarbete. 

 

Vi anser att det som forskare är viktigt att kontinuerligt under arbetets gång reflektera över sin 

förförståelse. Intresse och tidigare erfarenhet ledde oss in på ämnet personer med 

funktionsnedsättning. Malterud (2014) skriver att förförståelsen följer forskaren genom hela 

projektet. Genom att vi som forskare varit medvetna om vår egen förförståelse har vi aktivt 

arbetat för att motverka att förförståelsen ska påverka studien. Erfarenheter från en pilotstudie 

som utfördes inom samma ämne gav oss möjlighet att reflektera över hur intervjufrågorna 

ställdes, dess relevans för syftet samt intervjuareffektens påverkan som vi tidigare redogjort 

för i metodkapitlet. Inom kvalitativ forskning kan reliabiliteten påverkas av den plats som 

intervjuer genomförs (Malterud 2014). Det finns en risk att platsen kan ha påverkat 

tillförlitligheten och där med reliabiliteten då fyra intervjuer ägde rum på informanternas 

arbetsplats, vilket kan ha bidragit till att de undvikit att tala negativt om Arbetsförmedlingen 

för att skydda sin verksamhet. En intervju hölls i ett grupprum på ett universitet, vi anser 

därmed att den platsen ej påverkat reliabiliteten negativt då informanten befann sig utanför sin 

arbetsplats och således kunde tala öppet om sin organisation. Samtliga intervjuer hölls i 

enskilda rum, vilket vi anser stärker reliabiliteten då intervjuerna kunde genomföras ostört.   

 

Vi valde att analysera materialet med inspiration från Malteruds (2014) beskrivning av 

analysmetoden systematisk textkondensering. Vi fann metoden användbar i studiens 

analysarbete. Metoden bidrog till att vi kunde finna helheten och utläsa meningsbärande 

enheter som sedan låg till grund för uppsatsens resultat. Systematisk textkondensering består i 

huvudsak av fyra steg, vilka beskrivs under kapitlet “Metod och material”. Då vi valt att 

inspireras av metoden valde vi ut de delar vi ansåg vara lämpliga för studien. Metoden gav oss 

möjlighet att utveckla kunskap om informanternas uppfattningar. Det faktum att vi var två 

som analyserade allt material anser vi vara en styrka då materialet kunde diskuteras och 

analyseras oss emellan. Larsen (2009) hävdar att ju fler personer som arbetar med samma sak 

desto högre validitet kan uppnås. 
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Bilaga 1.  

Informationsblad 

 

Vi, Anna Trangärd och Sara Persson, läser socionomprogrammet på Karlstads Universitet. Vi 

går vår sjätte termin där vi skriver en C-uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka 

Arbetsförmedlingens arbete med personer med funktionsnedsättning samt att undersöka hur 

detta arbete har förändrats över tid. Genom att identifiera de stödfunktioner 

Arbetsförmedlingen erbjuder personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning vill vi belysa möjligheter och svårigheter i arbetet mot en inkluderande 

arbetsmarknad.  

 

Intervjuerna kommer att vara ca 45–60 minuter långa. I vårt arbete använder vi oss av 

konfidentialitetsprincipen, vilket innebär att intervjupersonen inte ska kunna identifieras. 

Medverkandes svar ska heller inte kunna kopplas till arbetsplats eller kommun. Det material 

vi får in från intervjuerna kommer enbart att användas till vår C-uppsats och materialet 

kommer behandlas så att obehöriga ej kommer kunna ta del av den information som 

utelämnas under intervjuerna. Vi kommer under intervjun att spela in samtalet. Det inspelade 

samtalet kommer sedan transkriberas och samtalet kommer därefter att raderas.  

 

Du som medverkar kan när som helst avbryta din medverkan och har informerats om att ditt 

deltagande är frivilligt.  

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien, ger tillåtelse till att intervjun spelas in och 

att det som sägs i intervjun kan användas i undersökande syfte 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                       

 

Datum/Ort/Namnunderskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Bilaga 2.  

 

Intervjuguide  

 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat med det du gör idag?  

Vilken typ av klienter möter du i ditt arbete?  

Beskriv en vanlig arbetsdag.  

Ni möter många olika människor här på AF, vad har ni för målgrupper?  

Har ni någon utbildning i hur ni ska möta dessa olika målgrupper? 

 

Stöd 

Hur går arbetet till när ni möter en person med funktionsnedsättning som söker arbete?  

Vilka/vilket stöd använder ni mest? Varför?  

Vilka/vilket stöd använder ni minst? Varför? 

Vilka stöd tycker du är mest användbara? Varför? 

Vilka/vilket stöd tycker du är minst användbara? Varför? 

Fungerar de stöd ni använder er av?  

Tycker du det saknas någon form av stöd utöver de stöd som finns? 

 

Svårigheter 

Varför kommer personer med funktionsnedsättning inte ut på arbetsmarknaden? Vilka är 

det som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden? 

Vilka hinder möter personer med intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden?  

Vilka utmaningar har du i arbetet med personer med intellektuell/neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning?  

Finns det klienter som motsätter sig stöd? Hur? Varför? 

Finns det arbetsgivare som inte vill använda stöd/anpassningar? Varför? 

Hur ser arbetsgivare på personer med funktionsnedsättning?  

Finns det organisatoriska svårigheter i Arbetsförmedlingen? Ex. hur ser din 

arbetsbelastning ut? 

Kan du se några hinder i ert (Afs) sätt att arbeta med dessa målgrupper? (tid, resurser, 

byråkrati, arbetsdelning, regler, lagar, bristande kunskap/kompetens....) Kan du ge något 

exempel? Hur går det ut över klienten/brukaren? 

 

Arbetsförmedlingens arbete 

Arbetar ni utifrån någon arbetsmetoder? Vilken? 

Vilken funktion fyller kodning?  

Vilka kategorier kodar ni i? 

Hur upplever du att personer med intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir 

bemötta på arbetsmarknaden?  
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Hur har arbetsmarknaden förändrats sedan du började arbeta på AF?  

Hur har Arbetsförmedlingens arbete med att få in personer med funktionsnedsättning 

förändrats? 

Har du något du önskar att tillägga? 

 

Är det okej att vi kontaktar dig för förtydligande vid eventuella frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


